
Agrupamento de Escolas da Trafaria

Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas da Trafaria

ANO LETIVO 2021-2022

Escolas Básicas 1º CEB/JI                         Dep. Línguas e Ciências Sociais e Humanas                        Dep. Matemática e Ciências Experimentais

Dep. Expressões                    .          GAAF                       BE/CRE

DATA Atividade
Departamento/Esco
la/BECRE/GAAF/Ou

tro
Objetivos

Objetivos
TEIP

Público
Alvo

Recursos

€ Avaliação
Humanos Materiais

14 a 17

setembro

Receção/Acolhimento aos

alunos, encarregados de

educação e familiares do

pré-escolar e 1º CEB

Divulgação do PAA, do

EB nº 1

Apresentar a

equipa, a

organização do

ano e possibilitar

um espaço de

conhecimento

mútuo entre

profissionais e

família;

Abrir a escola à

comunidade;

Consciencializar

os pais e

encarregados de

educação acerca

da importância e

necessidade do

seu envolvimento

no processo de

Enc. de

Educação e

famílias dos

alunos do

pré-escolar

e 1º Ciclo;

Todos os

alunos do

PE e 1º CEB

Alunos,

Professores

Titulares,

Educadores

Apoio e AEC

Enc. de Edu. e

A. O.

Sala de aula

Pátio do

Recreio

0.00 Adesão /

Participação dos

Encarregados de

educação e

alunos
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Plano Curricular e

orientações diversas

Receber os alunos

de forma

acolhedora com

uma atividade

conjunta de

articulação entre

o pré-escolar e o

1º ciclo;

Reconhecimento

do espaço escolar;

Sensibilizar os

pais e os alunos

para o

cumprimento do

Regulamento

Interno e das

normas da escola,

procurando

estabelecer uma

relação de maior

proximidade com

as

famílias/comunida

de

ensino

aprendizagem

dos seus

educandos;

Responsabilizar

os Encarregados

de Educação,

pela assiduidade,

pontualidade e

vida escolar dos

seus educandos;

Eleger um

representante de

encarregados de

educação a nível

de escola

outubro

(dia a

definir)

Plano de Evacuação

(A terra treme)

EB n1º

Dotar os alunos de

competências que

lhes permitam

manter-se em

segurança em

situações de risco.

Transmitir aos

alunos as normas

e regras de

segurança básica.

Melhorar a

qualidade e a

funcionalidade

dos espaços e dos

serviços

escolares;

Melhorar o nível

de segurança e

vigilância das

instalações

(espaços

Todos os

alunos do

Pré –

escolar e 1º

Ciclo

Docentes

Assistentes

Operacionais

(Parceiros da

Segurança)

--- ---- Observação

direta

Registos no

dossiê “Registos

de Segurança”
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interiores e

exteriores).

4 de

outubro

Dia Mundial do Animal

EB n1º

Adotar

comportamentos

de proteção e de

cuidados a ter

com os animais.

Promover o

respeito e

cuidados a ter no

convívio com os

animais.

Realizar Ação

de recolha de

alimentos para

animais;

Entregar ao

responsável da

associação

escolhida

Todos os

alunos do

Pré –

escolar e 1º

Ciclo

Alunos

Professores

Educ de Inf,

auxiliares do

pré

e A.O.

…. ---- Registos

fotográfico;

Cartazes sobre

os direitos dos

animais

11 a 1 de

outubro

Semana da Alimentação;

Sensibilização para uma

alimentação saudável.

Confeção de receitas

simples com fruta (salada

de fruta, espetadas)

EB n1

Reconhecer a

necessidade de

uma prática de

alimentação

saudável;

Sensibilizar os

alunos para os

problemas

relacionados com

a má alimentação

(obesidade);

Sensibilizar para a

implicação dos

erros alimentares,

na capacidade de

concentração e

atenção dos

alunos;

Alertar para a

problemática da

Contribuir para a

adoção de um

estilo de vida

ativa e saudável;

Promover a

educação

alimentar,

Contribuir para o

desenvolvimento

das competências

pessoais,

familiares e

comunitárias.

Todos os

alunos

Alunos

Professores

Educ de Inf,

auxiliares do

pré

e A.O.

Sala de aula

refeitório/

cozinha

Computador e

projetor

Cartolinas,

material de

pintura

50 € Registos

fotográfico;

Cartazes sobre

os hábitos

alimentares.
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fome, pobreza e

desnutrição no

mundo.

11 de

novembr

o

Magusto

EB n1 Celebrar o

Magusto;

Envolver alunos

na tradição do

Magusto, num

clima de

proximidade e de

partilha.

Motivar os alunos

para um maior

envolvimento nos

eventos da

escola; Promover

um clima de

confiança nas

turmas; Criar um

espaço de

relacionamento

que apele à

participação de

todos os

elementos da

turma; Educar

para cidadania.

Todos os

alunos do

Pré –

escolar e 1º

Ciclo

Docentes

Assistentes

Operacionais

Pinhas,

caruma,

pedras,

tabuleiros;

fósforos e

castanhas.

30€ Adesão dos

alunos;

Autoavaliação;

Observação

direta;

Registos

fotográficos.

Sensibilizar os

alunos para

acional do Pijama

missões

solidárias;

Envolver as

famílias em

missões

solidárias;

Valorizar a

criança e a

família.

Facilitar uma

ação concreta

entre a escola e a

família;

Solicitar aos pais

para ajudar os

filhos em casa;

Envolver os pais

na vida da

escola; Promover

ativamente a

filosofia da

participação dos

pais a aderir aos

programas de

envolvimento;

Todos os

alunos do

Pré –

escolar e 1º

Ciclo

Docentes

Assistentes

Operacionais

Materiais

variados

cedidos pelo

“Mundos de

Vida”

Materiais de

desgaste

25 € Trabalhos

realizados;

Observação

direta; Registos

fotográficos;

Níveis de

participação dos

alunos.
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Debater os

direitos das

crianças.

Estimular o apoio

dos pais ao

trabalho dos

professores;

Promover

atividades

culturais e

artísticas que

contribuem para

a formação global

e cultural dos

alunos.

Data a

definir em

dezembro

Festa de Natal da Câmara

Municipal de Almada

EB n1 Participar
em atividades
promovidas

pelos
parceiros;

Proporcionar
aos alunos

momentos de
diversão e boa

disposição.
Manter a
tradição..

Motivar os alunos

para um maior

envolvimento nos

eventos da

escola; Promover

um clima de

confiança nas

turmas; Criar um

espaço de

relacionamento

que apele à

participação de

todos os

elementos da

turma; Educar

para cidadania.

Todos os

alunos do

Pré –

escolar e 1º

Ciclo

Docentes

Assistentes

Operacionais

Autocarro da

CMA

0,00 Adesão dos

alunos;

Autoavaliação;

Observação

direta;

Registos

fotográficos.

10 de
dezemb
ro

Projeto: DIREITOS

HUMANOS

Luta contra as

desigualdades, a pobreza e

a exclusão social

EB n1 Reconhecer o
respeito pelos

direitos
humanos como

imperativo
para a

Participar em

ações de

solidariedade

promovidas

pelo

Todos os

alunos do

Pré –

escolar e 1º

Ciclo

Alunos,

Prof. Titulares,

Apoio e AEC e

A. O.

Sala de aula

Pátio do

Recreio

0,00 Participação dos

alunos;

Registos

fotográficos e

balanço feito na
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implementação
de políticas

coerentes de
combate às

desigualdades,
à pobreza e à

exclusão social.

agrupamento e

pelos parceiros.

reunião de

docentes.

13 a 17

de

dezembro

Comemoração de Natal

(Decoração da escola e das

salas)

EB n1 Celebrar o
Natal, viver  o

espírito da
época e o seu

significado.

Promover a

escola como

instituição

multicultural.

Conhecer as

tradições de

natalícias de

diferentes

países/culturas e

religiões.

Todos os

alunos do

Pré –

escolar e 1º

Ciclo

Alunos,

Prof. Titulares,

Apoio e AEC

e

A. O.

Material de

desgaste para

realização de

enfeites e

árvore de

Natal.

50 € Participação dos

alunos;

Registos

fotográficos e

balanço feito na

reunião de

docentes.

6 de

janeiro

Dia de Reis

EB n1 Promover,

incentiv

ar e

conhece

r as

celebraç

ões e

tradiçõe

s de

diferent

es

países/c

Organizar

atividades

cooperativas de

aprendizagem,

orientadas para a

integração e

troca de saberes.

Elaboração de

Coroas de Reis.

Cantar  as

janeiras na

comunidade

s os alunos do

PE e 1º Ciclo

Comunidade

educativa

Alunos,

Prof. Titulares,

Apoio e AEC

A. O.

Sala de aula
Pátio do
Recreio

Material de
desgaste

para
construção
de coroas

30 € Participação dos

alunos
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ulturas e

religiões

.

Data a

definir

em

janeiro

Visita de Estudo Virtual

(Museu a definir)

EB n1

Proporcionar

novas

experiências;

Contatar com

novas realidades;

Conhecer

virtualmente,

valorizar e

respeitar novos

espaços.

Explorar as

potencia

lidades

das

novas

tecnolog

ias.

Sensibilizar o

olhar da criança

e ampliar seu

repertório

imagético;

Favorecer a

autoconfiança, a

capacidade de

enfrentar

desafios, o

autoconheciment

o e a imaginação

criadora;

Contribuir para a

expressão e

desenvolvimento

das capacidades

dos alunos;

Promover a

elaboração e

execução de

projetos

pedagógicos.

Desenvolver uma

metodologia de

projeto,

Alunos

PE

1ºCiclo

Docentes

Alunos

A definir

A

efini

r

Observação

ta;Guião de visita;

istos fotográficos;

rtazes; Níveis de

articipação dos

alunos.
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Data a

definir

ao longo

do 1º

Semestre

Visita à Biblioteca Local

(dependente das condições

de realização das

atividades propostas)

EB n1

Desenvolver as

competências de

leitura;

Estimular o gosto

pela leitura.

Contribuir para a

expressão e

desenvolvimento

das capacidades

dos alunos;

Criar condições

para o estudo por

parte dos alunos;

Implementar

outras

modalidades de

apoio educativo:

estudo orientado

e aprendizagem

cooperativa;

Flexibilizar a

organização

curricular do

Ensino Básico.

Todos os
alunos do Pré
– escolar e 1º

Ciclo

Docentes
Assistentes

Operacionais

A definir 0,00 Trabalhos
realizados;

Observação direta;
Registos

fotográficos; Níveis
de participação dos

alunos.

21 a 25

de

fevereiro

Semana do Carnaval

EB n1

Preservar e

conhecer as

diferentes

tradições do

Carnaval;

Decoração da

escola e das salas

com diferentes

máscaras;

Promover as

expetativas de

sucesso pessoal

dos alunos;

Promover a

escola como

instituição

multicultural.

Conhecer as

tradições de

carnavalescas de

diferentes

Todos os
alunos do Pré
– escolar e 1º

Ciclo

Alunos,
Prof. Titulares,

Apoio e AEC
e

A. O.

Materiais de
desgaste;

Material de
desperdício

20€ Adesão /
Participação dos

alunos
Registo fotográfico.
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países/culturas e

religiões.

14 de

fevereiro

Dia dos Afetos

EB n1

Fomentar a

amizade

respeitando a

distância social e

utilizando os

meios

tecnológicos como

forma de

comunicação

social.

Motivar os alunos

para um maior

envolvimento nos

eventos da

escola; Promover

um clima de

confiança nas

turmas;

Criar um espaço

de

relacionamento

que apele à

participação de

todos os

elementos da

turma;

Educar para

cidadania.

s os alunos do

– escolar e 1º

Ciclo

Docentes

Assistentes

Operacionais

Materiais de

desgaste;

mputadores.

20€ esão dos alunos;

Autoavaliação;

servação direta;

istos fotográficos.

18 de

março

Início da primavera/dia da

árvore

Atividades ao ar livre

EB n1

Sensibilizar para a

importância da

preservação do

ambiente.

Promover um
ambiente favorável
ao sucesso escolar e

educativo;
Promover atividades
culturais, artísticas

que contribuam
para a formação
global dos alunos

Todos os
alunos do Pré
– escolar e 1º

Ciclo

Alunos
Professores

Educadora de
Infância

Materiais de
desgaste;

Material de
desperdício

20 € Ilustrações;
Textos;

Registos
fotográficos.

Data a

definir

em

março

Promover o

desenvolvimento

sustentável

EB n1 Construção de

uma sociedade

mundial justa e

sustentável.

Exemplificar

práticas de

produção e de

consumo e estilos

Todos os
alunos do Pré
– escolar e 1º

Ciclo

Alunos
Professores

Educadora de
Infância

Material vário 20 € Ilustrações;
Textos;

Registos
fotográficos.
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Compreender a

construção de

compromissos

éticos e cívicos

como condição

para a criação

de uma

sociedade

mundial justa e

sustentável.

Compreender a

construção de

compromissos

éticos e cívicos

como condição

para a criação

de uma

sociedade

mundial justa

e sustentável.

de vida

sustentáveis.

Tomar consciência

da necessidade de

cuidar e de

preservar a vida

humana e a

restante natureza.

Data a

definir

em abril

Semana da Não-Violência

EB n1

Incutir o respeito

e a tolerância

pelo próximo;

Levar os alunos a

controlar a sua

impulsividade na

gestão de

conflitos;

Diminuir a

indisciplina e

comportamentos

desviantes

Contribuir para

uma escola segura

Todos os
alunos do Pré

e 1º Ciclo

Alunos,
Prof. Titulares,
GAAF, Apoio e

AEC’S
A. O.

Material para
realização de

ilustrações

--- Avaliação com os
alunos – produção

de textos /
ilustrações
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Promover ações

de respeito pelos

pares e adultos.

1 a 5 de

abril

Páscoa

Atividades lúdicas

EB n1

Fomentar a

criatividade

através de pinturas

de ovos e

construção de

cestas.

Conhecer,

vivenciar, valorizar

e respeitar o

verdadeiro sentido

da Páscoa.

Proporcionar aos

alunos situações

de convívio.

Promover a escola

como instituição

cultural.

Criar atividades

que promovam a

permanência e a

vinda à escola dos

alunos (prevenção

do absentismo e

abandono

Todos os
alunos do Pré
– escolar e 1º

Ciclo

Alunos,
Prof. Titulares,
Apoio e AEC’S

e
A. O.

Sala de aula
30€ Registos

fotográficos,
exposição de

trabalhos e balanço
feito na reunião de

docentes.

16 a 20

de maio

Dia de aulas ao ar livre

EB n1

Envolver alunos e

num clima de

proximidade e de

partilha;

Fomentar a

criatividade;

Conhecer,

vivenciar, valorizar

e respeitar.

Proporcionar aos

alunos situações

de convívio;

Promover a escola

como instituição

cultural;

Criar atividades

que promovam a

permanência e a

vinda à escola dos

alunos (prevenção

do absentismo e

abandono).

Alunos
PE

1ºCiclo

Alunos,
Prof. Titulares,

Apoio e AEC’S e
A. O.

Sala de aula
0€ Participação dos

alunos na festa;
Registos

fotográficos e
balanço feito na

reunião de
docentes
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23  de

maio

Comemoração do Dia

Mundial da Diversidade

Cultural

(21 de maio)

EB n1 Promover a
identidade e

pertença, culturas,
pluralismo e

diversidade cultural;
Desenvolver a
capacidade de
comunicar e
incentivar a

interação social.

Reconhecer e
valorizar a

diversidade
Respeitar a

multiculturalidade
das sociedades

atuais

Alunos
PE

1ºCiclo

Alunos,
Prof. Titulares,

Apoio e AEC’S e
A. O.

Sala de aula 0€
Participação dos
alunos na festa;

Registos
fotográficos e

balanço feito na
reunião de
docentes

1 de

junho

Dia da Criança

EB n1 Identificar os

direitos e deveres

da criança;

Reconhecer o

papel da criança

na sociedade;

Dar a conhecer

países onde os

direitos das

crianças não são

respeitados;

Promover

experiências

positivas na

escola, de

incentivo e

motivação.

Promover

atividades

culturais,

artísticas que

contribuam para a

formação global

dos alunos;

Promover um

ambiente

favorável ao

sucesso escolar e

educativo.

Todos os
alunos do PRÉ

e
1º Ciclo

Alunos
Professores

Educadora de
Infância

Sala de aula
Material de
desgaste e

pintura

20 € Níveis de
participação;

Registos fotográfico

Data a

definir

ao longo

do 2º

Semestre

Visita à Biblioteca Local

(dependente das condições

de realização das

atividades propostas)

EB n1 Desenvolver as

competências de

leitura;

Estimular o gosto

pela leitura.

Contribuir para a

expressão e

desenvolvimento

das capacidades

dos alunos;

Todos os
alunos do Pré
– escolar e 1º

Ciclo

Docentes
Assistentes

Operacionais

A definir 0€ Trabalhos
realizados;

Observação direta;
Registos

fotográficos; Níveis
de participação dos

alunos.
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Criar condições

para o estudo por

parte dos alunos;

Implementar

outras

modalidades de

apoio educativo:

estudo orientado

e aprendizagem

cooperativa;

Flexibilizar a

organização

curricular do

Ensino Básico.

28 de

junho

Entrega de Diplomas

Pré- escolar  e 4ºAno

EB n1 Proporcionar

momentos de

alegria e diversão;

Entrega de

diplomas.

Promover um

ambiente

favorável ao

sucesso escolar e

educativo.

Todos os
alunos do pré

e 4ºAno

Alunos, Prof.
Titulares, Apoio e

AEC’S e A. O.

Pátio da escola;
Cartolinas

pretas e fitas de
tecido.

10€ Adesão e
participação

Ao longo

do  ano

letivo

Projeto “Um Torrão de

Horta Pedagógica”

EB n1 Despertar o

interesse dos

alunos para o

cultivo da horta,

conhecimento

do processo de

germinação/plantaç

ão e crescimento das

plantas

Criar cidadãos

conscientes e ativos

pelos problemas do

meio ambiente;

Promover a partilha

de bens.

Todos os
alunos do Pré
– escolar e 1º

Ciclo

Docentes
Assistentes

Operacionais

Sementes
Terra

plantas
Material de
jardinagem

30€ Observação direta;
Registos

fotográficos;
Adesão dos alunos
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Ao longo

do

ano

Atividades na Biblioteca

*Requisição de livros;

EB CCNS

100

110

Desenvolver as

competências de

leitura;

Estimular o gosto

pela leitura.

Criar atividades que

promovam a

permanência e a

vinda à escola dos

alunos (prevenção

do absentismo e

abandono);

Educar para a

cidadania; (relação

pedagógica/disciplin

a);

Criar um espaço de

relacionamento que

apele à participação

de todos os

elementos da

turma;

Criar hábitos de

disciplina e

organização do

trabalho;

Promover a

elaboração e

execução de

projetos

pedagógicos.

Alunos

PE

1ºCiclo

Docente Livros

Material de

desgaste

20€ Livros requisitados;

Observação direta;

Registos

fotográficos; Níveis

de participação dos

alunos.

14 a 17

setembro

EB CCNS

100

Promover as relações

interpessoais entre

Encarregados de

Facilitar a aplicação

de princípios,

valores e ideias do

Alunos

Pais

Docentes 30€

Participação dos

alunos e dos pais,
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9.30h/13h Receção aos alunos,

encarregados de educação e

familiares

*Visitar/revisitar as instalações

escolares e espaços

envolventes

110 Educação,

professores e alunos;

Sensibilizar os

Encarregados de

Educação para as

dinâmicas da vida

escolar e para a

participação Escola

/família;

Projeto Educativo

do Agrupamento;

Facilitar uma ação

concreta entre a

escola e a família;

Solicitar aos pais

para ajudar os filhos

em casa;

Envolver os pais na

vida da escola;

Promover

ativamente a

filosofia da

participação dos

pais a aderir aos

programas de

envolvimento;

Estimular o apoio

dos pais ao trabalho

dos professores;

Desenvolver uma

relação de confiança

com os pais;

Ajudar os pais a

compreenderem

melhor o

funcionamento da

escola e programas

de envolvimento.

EE

PE

1ºCiclo

Assistentes

Operacionais

encarregados de

educação e

familiares
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4 de

outubro

9.30h/16h

Dia Mundial do Animal

EB CCNS

100

110

Adotar

comportamentos de

proteção e de

cuidados a ter com os

animais.

Promover o respeito e

cuidados a ter no

convívio com os

animais.

Criar um clima

afetivo conducente

ao interesse pela

aprendizagem;

Desenvolver as

competências

linguísticas

necessárias à

aquisição de

conceitos;

Relacionar,

permanentemente,

as novas

aprendizagens com

as anteriores, para

permitir que os

alunos as assimilem

e as consolidem;

Contribuir para a

expressão e

desenvolvimento

das capacidades dos

alunos;

Promover a

elaboração e

execução de

projetos

pedagógicos.

Alunos

PE

1ºCiclo

Docentes

Assistentes

Operacionais

transporte 0 € Participação dos

alunos e dos pais,

encarregados de

educação e

familiares
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outubro

14.30h/15

h

Plano de Evacuação EB CCNS

100

110

Apetrechar os alunos

com normas e regras

de segurança.

Melhorar a

qualidade e a

funcionalidade dos

espaços e dos

serviços escolares;

Melhorar o nível de

segurança e

vigilância das

instalações (espaços

interiores e

exteriores).

Alunos

PE

1ºCiclo

Docentes

Assistentes

Operacionais

Parceiros da

Segurança

--- ---- Observação direta

Registos no dossiê

“Registos de

Segurança”

17



11 a 15 de

outubro

9.30h/15.3

0h

Semana da Alimentação EB CCNS

100

110

Reconhecer a

alimentação como

um dos fatores

determinantes da

saúde.

Analisar

criticamente os

comportamentos

de risco na

alimentação.

Reconhecer a

escola como um

espaço próprio

para a promoção

da alimentação

saudável e adoção

de

comportamentos

alimentares

equilibrados.

Identificar os seus

hábitos

alimentares.

Identificar géneros

alimentícios que

apenas devem ser

ingeridos em

ocasiões especiais.

Reconhecer a

importância da

ingestão de géneros

alimentícios

saudáveis para se

crescer com saúde.

Criar um clima

afetivo conducente

ao interesse pela

aprendizagem;

Desenvolver as

competências

linguísticas

necessárias à

aquisição de

conceitos;

Relacionar,

permanentemente,

as novas

aprendizagens com

as anteriores, para

permitir que os

alunos as assimilem

e as consolidem;

Consciencializar os

alunos para os

contextos de vida

em comunidade;

Contribuir para a

expressão e

desenvolvimento

das capacidades dos

alunos;

Promover a

elaboração e

execução de

projetos

pedagógicos;

Alunos

PE

1ºCiclo

Docentes

Assistentes

Operacionais

Material de

desgaste

60€ Adesão dos alunos

Observação direta

Trabalhos

desenvolvidos
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Desenvolver uma

metodologia de

projeto.

11 de

novembro

14h/15.30

h

Dia de S. Martinho EB CCNS

100

110

Proporcionar aos

alunos momentos de

diversão e boa

disposição;

Manter as tradições

portuguesas;

Valorizar as

produções dos

alunos.

Promover atividades

culturais e artísticas

que contribuem

para a formação

global e cultural dos

alunos;

Criar um espaço de

relacionamento que

apele à participação

de todos os

elementos da

turma.

Alunos

PE

1ºCiclo

Docentes

Assistentes

Operacionais

Revistas

Tintas

lã

Material de

desgaste

40€ Trabalhos

realizados;

Observação direta;

Registos

fotográficos; Níveis

de participação dos

alunos.

19 ou  de

novembro

9.30h/15.3

0h

Dia Nacional do Pijama

(Dia Universal dos Direitos da

Criança)

EB CCNS

100

110

Sensibilizar os

alunos para

missões solidárias;

Envolver as famílias

em missões

solidárias;

Valorizar a criança

e a família.

Facilitar uma ação

concreta entre a

escola e a família;

Solicitar aos pais

para ajudar os filhos

em casa;

Envolver os pais na

vida da escola;

Promover

ativamente a

filosofia da

participação dos

pais a aderir aos

programas de

envolvimento;

Alunos

PE

1ºCiclo

Docentes

Assistentes

Operacionais

Materiais

variados

cedidos pelo

“Mundos de

Vida”

Materiais de

desgaste

15€ Trabalhos

realizados;

Observação direta;

Registos

fotográficos; Níveis

de participação dos

alunos.
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Estimular o apoio

dos pais ao trabalho

dos professores;

Promover atividades

culturais e artísticas

que contribuem

para a formação

global e cultural dos

alunos.

10 de

dezembro

9.30h/15.3

0h

Dia dos Direitos Humanos EB CCNS

100

110

Reconhecer o

respeito pelos

direitos humanos

como imperativo

para a

implementação de

políticas coerentes

de combate às

desigualdades, à

pobreza e à exclusão

social.

Entender que todas

as crianças

necessitam de

proteção e de

cuidados

específicos para se

desenvolverem de

forma saudável.

Apresentar exemplos

de ações concretas

de combate à

Promover atividades

culturais e artísticas

que contribuem

para a formação

global e cultural dos

alunos;

Envolver os alunos

na planificação das

visitas de estudo

Alunos do

pré-escolar

e 1º ciclo

Professores e

educadora

transporte 80 € Adesão dos alunos

Observação direta
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pobreza e exclusão

social.

Apresentar exemplos

de ações concretas

de combate à

pobreza e exclusão

social.

dezembro

9.30h/16h

Festa de Natal da C.M.A. EB CCNS

100

110

Participar em

atividades

promovidas pelos

parceiros;

Proporcionar aos

alunos momentos de

diversão e boa

disposição;

Manter a tradição da

quadra natalícia;

Incentivar e

desenvolver o

sentimento de paz e

amor.

Motivar os alunos

para um maior

envolvimento nos

eventos da escola;

Promover um clima

de confiança nas

turmas;

Criar um espaço de

relacionamento que

apele à participação

de todos os

elementos da

turma; Educar para

cidadania.

Alunos

PE

1ºCiclo

Docentes

Assistentes

Operacionais

Transporte da

Câmara

0 euros Adesão dos alunos

Auto-avaliação

Fevereiro

9.30h/15h

30m

8 a 12 de

fev.

Carnaval

Semana da fantasia trapalhona

EB CCNS

100

110

Participar em

atividades

promovidas pelos

parceiros;

Manter a tradição do

Carnaval;

Motivar os alunos

para um maior

envolvimento nos

eventos da escola;

Promover um clima

de confiança nas

turmas;

Alunos

PE

1ºCiclo

Docentes

Assistentes

Operacionais

--- 100€ Observação direta;

Registos

fotográficos; Níveis

de participação dos

alunos.

21



Promover o

sentimento rítmico e

auditivo;

Promover as relações

entre

pais/comunidade/esc

ola.

Criar um espaço de

relacionamento que

apele à participação

de todos os

elementos da

turma;

Educar para

cidadania.

14 de

fevereiro

(Dia dos

Afetos)

Dia dos afetos

.

EB CCNS

100

110

Desenvolver o

autoconhecimen

to na sua

dimensão

emocional

ü Construir

relações

positivas com os

outros e com o

meio ambiente.

Expressar os

sentimentos de

forma

construtiva;

Respeitar os

sentimentos dos

outros;

Conhecer

direitos

fundamentais da

criança

consagrados na

Convenção sobre

os Direitos da

Criança.

Motivar os alunos

para um maior

envolvimento nos

eventos da escola;

Promover um clima

de confiança nas

turmas;

Criar um espaço de

relacionamento que

apele à participação

de todos os

elementos da

turma;

Educar para

cidadania.

Alunos

PE

1ºCiclo

Docentes ------ 50€ Observação direta;

Registos

fotográficos; Níveis

de participação dos

alunos.
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·Reconhecer o valor

da diferença, da

partilha e da

cooperação.

Estabelecer relações

saudáveis baseadas

no respeito,

cooperação e

tolerância.

21 de

março

9.30h/16h

Dia da Árvore EB CCNS

100

110

mpreender a

humanidade como

parte do planeta e

do universo.

hecer a diversidade

dos seres vivos e

seus habitats.

ntificar fatores do

meio físico que

condicionam a vida

humana e a de

outros seres vivos.

Promover atividades

culturais e artísticas

que contribuem

para a formação

global e cultural dos

alunos;

Envolver os alunos

na planificação das

atividades;

Motivar os alunos

para um maior

envolvimento nos

eventos da escola;

Reforçar a ligação

escola-família.

Alunos

PE

1ºCiclo

Docentes

Assistentes

Operacionais

--- 100€ Observação direta.

Níveis de

participação dos

alunos.

Março Visita à Armasul EB CCNS

100

Diversão,

interatividades e

aprendizagens.

Motivar os alunos

para um maior

envolvimento nos

eventos da escola;

Alunos

PE

Docentes

Assistentes

Operacionais

--- 400€ Observação direta.
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110 Satisfação do ímpeto

exploratório e

curiosidade

intelectual.

Desenvolvimento de

aptidões para a vida

real e compreensão

do mundo dos

adultos.

Criar um espaço de

relacionamento que

apele à participação

de todos os

elementos da

turma;

Educar para

cidadania.

1ºCiclo Níveis de

participação dos

alunos.

Abril

14h/15h

Plano de Evacuação EB CCNS

100

110

Apetrechar os alunos

com normas e regras

de segurança.

Melhorar a

qualidade e a

funcionalidade dos

espaços e dos

serviços escolares;

Melhorar o nível de

segurança e

vigilância das

instalações (espaços

interiores e

exteriores).

Alunos

PE

1ºCiclo

Docentes

Assistentes

Operacionais

Parceiros da

Segurança

--- ---- Observação direta.

Registos no dossiê

“Registos de

Segurança”.
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21 de

maio

9.30h/16h
Dia Mundial da

Diversidade

Cultural

EB CCNS

100

110

Incentivar os

alunos a conhecer

os conceitos de

identidade e

pertença, culturas,

pluralismo e

diversidade

cultural;

Reconhecer e

valorizar a

diversidade.

Respeitar a

multiculturalidade

das sociedades

atuais

Desenvolver a

capacidade de

comunicar e

incentivar a

interação social.

Promover atividades

culturais e artísticas

que contribuem

para a formação

global e cultural dos

alunos;

Alunos

PE

1ºCiclo

Docentes

Assistentes

Operacionais

Parceiros da

Segurança

--- 50€ Adesão dos alunos.

Trabalhos

individuais e

coletivos.

Observação direta.

5 de junho

9.30h/16h

Dia do Ambiente EB CCNS

100

110

Compreender a

humanidade

como parte do

planeta e do

universo.

Conhecer a

diversidade dos

seres vivos e

seus habitats.

Identificar

fatores do meio

físico que

condicionam a

vida humana e a

Promover atividades

culturais e artísticas

que contribuem

para a formação

global e cultural dos

alunos;

Envolver os alunos

na planificação das

atividades; Motivar

os alunos para um

maior envolvimento

nos eventos da

escola;

Alunos

PE

1ºCiclo

Docentes

Assistentes

Operacionais

--- 100€ Observação direta

Níveis de

participação dos

alunos.
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de outros seres

vivos.

Reforçar a ligação

escola-família.

29 junho

9.30h/17h

Festa de Final de Ano EB CCNS

100

110

Proporcionar aos

alunos momentos de

diversão e boa

disposição no

encerramento das

atividades letivas;

Motivar os alunos

para um maior

envolvimento nos

eventos da escola;

Promover um clima

de confiança nas

turmas;

Criar um espaço de

relacionamento que

apele à participação

de todos os

elementos da

turma;

Educar para

cidadania.

Alunos

PE

1ºCiclo

Docentes

Assistentes

Operacionais

Transporte da

Câmara

100€ Adesão dos alunos.

Autoavaliação.

Data a

definir

Receção à Comunidade Escolar

Decoração da entrada da

escola, tornando-a mais

apelativa e acolhedora.

Elaboração de um vídeo com a

apresentação de toda a equipa

da escola para enviar às

famílias

EB nº 3 -Apresentar a

equipa, a

organização do ano e

possibilitar um

espaço de

conhecimento

mútuo entre

profissionais;

- Reconhecimento do

espaço escolar;

-Sensibilizar os pais e

os alunos para o

cumprimento do

Regulamento Interno

- Responsabilizar os

Encarregados de

Educação, pela

assiduidade,

pontualidade e vida

escolar dos seus

educandos;

- Consciencializar os

pais e encarregados

de educação acerca

da importância e

necessidade do seu

envolvimento no

processo de ensino

EE

Alunos

PE

1C

Docentes;

Assistentes

Operacionais

EE

Material de

desgaste

20,00 Adesão e
participação dos
encarregados de

educação e alunos.
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e das normas da

escola.

aprendizagem dos

seus educandos.

20 a 24

setembro

Higienizar para proteger

Visualização de filmes sobre o

vírus (DGS)

Sessões de sensibilização com

técnicos da Saúde Escolar

EB nº 3 -Sensibilizar para a

importância da

higienização no

combate ao vírus;

-Promover a

prevenção e

sensibilização para as

boas práticas

essenciais no

combate à

pandemia.

- Educar de forma

participada toda a

comunidade

escolar;

- Criar cidadãos

conscientes e ativos

pelos problemas do

meio ambiente;

Alunos
PE
1C

Docentes;
Assistentes

operacionais

Docente da

atividade

Laboratório e

Saúde Escolar

Material de

Desgaste;

Equipamento

de Ciências;

Computador;

Retroprojetor

40,00

Trabalhos
realizados pelos

alunos; Observação
direta;

Registos
fotográficos;

Adesão dos aluno

4-8

outubro

Semana dos Animais
Dia Mundial dos Animais

Ação de recolha de alimentos
para animais;

Entrega ao responsável da
associação escolhida

EB nº 3 - Sensibilizar para a
necessidade de
proteger os animais
e a preservação de
todas as espécies;
-Sensibilizar para a

preservação do

habitat natural dos

animais;

-Promover o respeito

e cuidados a ter no

convívio com os

animais.

- Criar cidadãos

conscientes e ativos

pelos problemas do

meio ambiente;

- Desenvolver a

solidariedade e a

participação social.

Alunos
PE
1C

Docentes;
Assistentes

Operacionais;
Associação;

Famílias

Material de

exploração de

campo;

Madeira e

pregos;

Material de

desgaste;

Computador;

Retroprojetor;

20,00 Trabalhos
realizados pelos

alunos; Observação
direta;

Registos escritos e
fotográficos;

Adesão dos alunos
e das famílias
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18-22

outubro

Semana da Alimentação

Jogo sensorial com
alimentos;

Construir uma ementa com
sugestões das crianças

/famílias.

Pesquisa sobre alimentação
saudável e não saudável

Campanha de sensibilização
sobre a alimentação saudável

(Cartazes)

EB nº 3 -Reconhecer a
necessidade de uma
prática de
alimentação
saudável;
-Sensibilizar os
alunos para os
problemas
relacionados com a
má alimentação
(obesidade);
-Reconhecer a escola
como um espaço
próprio para a
promoção da
alimentação
saudável e adoção de
comportamentos
alimentares
equilibrados.

- Contribuir para a

adoção de um estilo

de vida ativa e

saudável nos alunos

- Promoção da

educação alimentar.

Alunos
PE
1C

Docentes;
Assistentes

operacionais;
Famílias

Computador;

Data-show;

Material de

desgaste;

Impressora;

Fotocópias

30,00 Registos
fotográfico;
Registo das
ementas;

Inquérito às
crianças sobre os

hábitos alimentares

25 a 29
outubro

Halloween

EB nº 3 - Reconhecer factos

da língua e cultura

inglesa;

-Trabalhar

vocabulário

relacionado com o

tema.

Promover atividades
culturais, artísticas
que contribuam
para a formação
global dos alunos;

Melhorar o

desempenho

escolar dos alunos

Alunos
3º e 4º ano

Docente de Inglês Computador;

Data-show;

Material de

desgaste;

Impressora;

Fotocópias

Adesão dos alunos;
Observação direta;

Trabalhos
desenvolvidos

05

novembro

Terra treme EB nº 3 Alertar e sensibilizar
sobre como agir
antes e depois da
ocorrência de um
sismo.

- Melhorar o

desempenho

escolar dos alunos

- Contribuir para o

desenvolvimento

das competências

Alunos
PE
1C

Docentes;
Assistentes

operacionais;

0 Debate de ideias
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pessoais, familiares

e comunitárias

09
novembro

Simulacro EB nº 3 -Alertar e sensibilizar
sobre como agir
antes e depois da
ocorrência de um
incêndio;
- Testar o plano de
emergência da
escola

- Melhorar o

desempenho

escolar dos alunos

- Contribuir para o

desenvolvimento

das competências

pessoais, familiares

e comunitárias

Alunos
PE
1C

Docentes;
Assistentes

operacionais;
Proteção Civil de

Almada

0 Contribuir para o
desenvolvimento das

competências
pessoais, familiares e

comunitárias

17

novembro

Dia do Não Fumador

Visionamento de
vídeos alusivos ao

tema

Panfleto informativo para
distribuir às famílias

EB nº3 - Conhecer os efeitos
do tabaco e do álcool
na saúde, imediatos
e a longo prazo,
individuais,
familiares, sociais e
ambientais
-Conhecer as
consequências do
consumo de tabaco;
Conhecer as
consequências do
consumo de risco,
nocivo e excessivo de
bebidas alcoólicas.

- Contribuir para a

adoção de um estilo

de vida ativa e

saudável nos

alunos.

Alunos
PE

1º ciclo

Docentes;
Assistentes

operacionais

Vídeos alusivos

em:

Liga Portuguesa

contra o cancro;

Organização

Mundial de

Saúde;

Fundamentação

Portuguesa do

Pulmão;

Material de

desgaste.

10,00 Adesão dos alunos;
Observação direta;

Trabalhos
desenvolvidos

22
novembro

Dia do Pijama

EB nº3

Sensibilizar os

alunos e famílias

para missões

solidárias;

Valorizar a criança

e a família.

Facilitar uma ação

concreta entre a

escola e a família;

Solicitar aos pais

para ajudar os filhos

em casa;

Envolver os pais na

vida da escola;

Promover

ativamente a

filosofia da

Alunos

PE

1ºCiclo

Docentes

Assistentes

Operacionais

Materiais

variados

cedidos pelo

“Mundos de

Vida”

Materiais de

desgaste

15€ Trabalhos

realizados;

Observação direta;

Registos

fotográficos; Níveis

de participação dos

alunos.
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participação dos

pais a aderir aos

programas de

envolvimento;

Estimular o apoio

dos pais ao trabalho

dos professores;

Promover atividades

culturais e artísticas

que contribuem

para a formação

global e cultural dos

alunos.

22-26

novembro

Semana da ciência

Dia Mundial da Ciência

Realização de experiências na

sala de aula

Ateliers de Ciência

EB nº 3 -Contribuir para a
valorização das
ciências na educação
e promover a
literacia científica;
-Desenvolver nos
alunos competências
científicas, assim
como promover o
desenvolvimento do
raciocínio, do
pensamento crítico e
da capacidade de
resolver problemas.

- Criar atividades

que promovam a

permanência e a

vinda à escola dos

alunos;

-Diminuir as

desvantagens

socioculturais e

prevenir a exclusão.

Alunos
PE

1º ciclo

Docentes;
Assistentes

operacionais

-Maletas da

Ciência Viva;

- Material

adequado às

experiências

(imans, água,

recipientes,

pipetas,

provetas…)

20.00

Trabalhos
realizados pelos

alunos; Observação
direta;

Registos escritos e
fotográficos;

10
dezembro

Dia Internacional dos Direitos

Humanos

Participar em ações de

solidariedade promovidas pelo

agrupamento e pelos parceiros.

EB nº3 Reconhecer o
respeito pelos
direitos humanos
como imperativo
para a
implementação de
políticas coerentes

de combate às
desigualdades, à
pobreza e à exclusão
social;

- Criar cidadãos

conscientes e ativos;

- Desenvolver a

solidariedade e a

participação social;

EE

Alunos

PE

1C

GAAF
recolha Solidária

0,00 Adesão dos alunos,
das famílias e da

restante
comunidade

educativa
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13 a 17

dezembro

Viver o Natal

Decoração da escola pelos
alunos e famílias;

Elaboração de presentes de
Natal;

Festa de Natal com formato a
designar

EB nº3 - Celebrar o Natal,
viver o espírito da
época e o seu
significado;
-Envolver alunos e
famílias na
celebração das
festividades
natalícias .

-Promover a escola

como instituição

cultural.

-Motivar os alunos
para um maior
envolvimento nos
eventos da escola; -
Promover um clima
de confiança nas
turmas;

EE

Alunos

PE

1C

Docentes;

Assistentes

Operacionais

Material de

desgaste;

Aparelhagem e

sistema de som;

Decorações

natalícias

50.00
Registos

fotográficos e

balanço feito na

reunião de

docentes.

6
janeiro

Comemoração do dia de Reis

Elaboração de coroas festivas e

cantar das janeiras na sala de

aula;

Pesquisar a tradição do Dia de

Reis e saber em que países se

comemora;

EB nº3 - Proporcionar as

vivências das

tradições populares;

- Dar a conhecer a

história do dia dos

reis;

- Promover
atividades culturais
e artísticas que
contribuem para a
formação global e
cultural dos alunos

Alunos

PE

1C

Docentes;

Assistentes

Operacionais

Material de

desgaste

30.00
Trabalhos

realizados pelos
alunos;

Observação direta;
Registos e gráficos

fotográfico

30
janeiro

Dia Escolar da Não Violência e

da Paz

Construção de cartazes alusivos

ao tema para pendurar à

entrada da escola

EB nº3 - Alertar os alunos

para a necessidade

educar para a Paz;

- Promover os

valores da não

violência;

- Fomentar a

comunicação entre

todos, prevenir

situações de

violência e

incrementar a

amizade;

-Educar para

cidadania.

-Consciencializar os

alunos para os

contextos de vida

em comunidade

Alunos

PE

1C

Docentes;
Assistentes

operacionais

Material de

desgaste

(papel de

cenário,

cartolinas,

tintas,

marcadores)

20.00

Trabalhos
realizados pelos

alunos;
Observação direta;

Registos
fotográficos;

Adesão dos alunos

14 a 18
fevereiro

Semana dos Afetos

Exploração de histórias que
explorem os afetos;

EB nº3 -Desenvolver a
consciência de ser
uma pessoa única.

- Reforçar a
autoestima e a
autoconfiança dos
alunos;

Alunos

PE

1C

Docentes;
Assistentes

operacionais
Material de

Desgaste 20.00

Trabalhos
realizados pelos

alunos;
Observação direta;

Registos
fotográficos;
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Elaboração de “Livro” sobre a
Amizade;

Intercâmbio de postais entre as
turmas/escolas ou

agrupamentos.

-Adotar o sentido de
pertença individual e
social.
-Desenvolver o
autoconhecimento
na sua dimensão
emocional
-Construir relações
positivas com os
outros e com o meio
ambiente.

- Criar atividades
que promovam a
permanência e a
vinda à escola dos
alunos (prevenção
do absentismo e
abandono);
- Criar um clima
afetivo conducente
ao interesse pela
aprendizagem.

Saúde Escolar
Participação das
outras escolas e

alunos

21 a 25
fevereiro

Semana de Carnaval

Decorar todo o espaço escolar;
Elaborar  máscaras alusivas ao

tema “Amar a Terra.”

EB nº3 - Conhecer o
significado das
tradições
carnavalescas;
- Desenvolver nos
alunos a capacidade
criativa;
- Promover o
convívio entre todos
os intervenientes.

Reforçar a
autoestima e a
autoconfiança dos
alunos;
Criar atividades que
promovam a
permanência e a
vinda à escola dos
alunos (prevenção
do absentismo e
abandono).+

Alunos

PE

1C

Docentes;
Assistentes

operacionais
Famílias

Material de

Desgaste

50.00

Trabalhos
realizados pelos

alunos;
Observação direta;

Registos
fotográficos;

Produções dos
alunos

7 a 11
março

Semana da Leitura

Dia do livro português;

Convite a um escritor para
apresentação do livro;

Livro andante digital;

Intercâmbio de leitura através
de diversos meios audiovisuais.

EB nº3 -Estimular o prazer
e hábitos de
leitura;
- Criar novos
leitores, ouvindo e
contando histórias,
utilizando recursos
como a expressão
corporal e outras
atividades lúdicas;

- Melhorar os
resultados
escolares dos
alunos dando
especial ênfase à
disciplina de
português.

Alunos

PE

1C

Docentes;
Assistentes

operacionais
Famílias

Livros existentes
na BE/CRE

Material de
desgaste;

Computador;
Data-show

30.00

Trabalhos
realizados pelos

alunos;
Observação direta;

Registos
fotográficos;

Adesão dos alunos

21
março

Dia Mundial da Árvore

Plantar árvores (cada turma
planta uma árvore no espaço

exterior da escola)
Solicitar apoio das famílias

EB nº3

- Sensibilizar os
alunos para a
importância da
preservação das
árvores;

- Promover um
ambiente favorável
ao sucesso escolar e
educativo;
- Promover
atividades
culturais e
artísticas que
contribuam para a

Alunos

PE

1C

Docentes;
Assistentes

operacionais
Famílias

Material de
jardinagem;
rebentos de

árvores;
Materiais de

desgaste

20.00
Trabalhos

realizados pelos
alunos;

Observação direta;
Registos

fotográficos;
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- Dar a conhecer o
processo da
fotossíntese e a sua
importância vital
para todos os seres
vivos;

formação global
dos alunos.

27
março

Hora do Planeta

Participação de atividades
online promovidas pelas

entidades parceiras

EB nº3 -Alertar para
necessidade de
preservar os recursos
naturais;

-Demonstrar a
importância de cada
um assumir o seu
compromisso com o
planeta

-Motivar os alunos
para um maior
envolvimento nos
eventos de caráter
internacional;
- - Contribuir para a
adoção de um estilo
de vida ativa e
saudável nos
alunos.

Alunos

PE

1C

Docentes;
Assistentes

operacionais
Famílias

Material de
desgaste,

Fotocópias;
Computador;

Ecrã

20.00
trabalhos

realizados pelos
alunos;

Observação direta;
Registos

fotográficos;

18 a 22
abril

Comemorações do Dia
Mundial da Terra

Elaboração de cartazes para
expor no gradeamento da

escola;

Criação de uma exposição
online, na Plataforma Trafaria

Mais, sobre a Terra para
partilhar com as restantes
escolas do Agrupamento

EB nº3 - Incentivar
atitudes de
proteção do meio
ambiente;
- Responsabilizar os
alunos pela
preservação da
Natureza

- Educar de forma

participada toda a

comunidade

escolar;

- Criar cidadãos

conscientes e ativos

pelos problemas do

meio ambiente;

- Desenvolver a

solidariedade e a

participação social.

Alunos

PE

1C

Docentes;
Assistentes

operacionais
Computador
Fotocópias
Material de

Desgaste

20.00

Trabalhos
realizados pelos

alunos;
Observação direta;

Registos
fotográficos e de

vídeos;
Adesão dos alunos

9 a 13
maio

Dia Internacional da Família/
Semana da Família

Construção de um painel, por
grupo/turma, no espaço
comum, com trabalhos

realizados pelas  famílias e
pelos  alunos

EB nº3 - Propiciar às
crianças a reflexão
da sua estrutura
familiar e o
conhecimento da
estrutura de outras
famílias;
- Reconhecer e
valorizar todos os

- Promover a
ligação

escola/família.
Alunos

PE

1C

Docentes;
Assistentes

operacionais
Papel de
cenário
Tintas
Pincéis

20.00

Observação direta;
Registos Gráficos;
Adesão dos aluno
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membros da
família;
- Proporcionar o
convívio familiar e
escolar.

18
maio

Dia Internacional do Fascínio
das Plantas

Visitas virtuais ou presenciais:
-Jardim museu Tropical
- Jardim Botânico da Ajuda
- Casa da Cerca com chão das
Artes

Participação em atividades
promovidas pelas entidades

parceiras

EB nº3 Chamar a atenção
para a importância
do estudo das
plantas na
conservação do
meio ambiente;
- Despertar para o
fascínio das plantas
e da sua
importância na
melhoria da
agricultura e
produção
sustentável de
alimentos.

- Contribuir para a

adoção de um estilo

de vida ativa e

saudável nos

alunos.

Alunos

PE

1C Docentes;
Assistentes

operacionais

Sementes
Terra
Vasos

30.00

Trabalhos
realizados pelos

alunos;
Observação direta;

Registos
fotográficos e de

vídeos

22
maio

Dia Internacional da
Biodiversidade

“Aqui vivem animais e plantas”

EB Nº3 - Sensibilizar para a
diversidade de
espécies no meio
envolvente e
respectiva
importância no
ecossistema;
- Promover o
contato direto com
as espécies locais;
- Incutir a proteção
e preservação da
biodiversidade;

- Educar de forma

participada toda a

comunidade

escolar;

- Criar cidadãos

conscientes e ativos

pelos problemas do

meio ambiente;

Alunos

PE

1C

Docentes;
Assistentes

operacionais

A definir A

definir

Observação direta;
Registos

fotográficos;
Adesão dos alunos

21
maio

Dia Mundial da Diversidade
Cultural

Levantamento das culturas
presentes na escola;

Inquérito aos alunos da escola;

Visionamento de vídeos de
sensibilização.

EB nº3 -Incentivar os
alunos a conhecer
os conceitos de
identidade e
pertença, culturas,
pluralismo e
diversidade
cultural;

-Criar cidadãos
conscientes e
ativos;
- Criar atividades

que promovam a

permanência e a

vinda à escola dos

alunos;

Alunos
PE
1C

Docentes;
Assistentes

operacionais

Computador;
Impressora;

Retroprojetor;
Ecrã;

Tinteiro;
Papel A4;

10,00
Tratamento dos
dados apurados;

Inquéritos.
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-Diminuir as
desvantagens
socioculturais e
prevenir a
exclusão.

1
junho

Dia Mundial da Criança

Atividades promovidas pela
junta de freguesia

Dinamização de ateliers

EB nº3 - Proporcionar o
convívio saudável
entre as crianças de
todas as escolas e
instituições locais;
- Promover
momentos de
alegria e
brincadeira;

- Criar atividades

que promovam a

permanência e a

vinda à escola dos

alunos;

- Reforçar a

autoestima e a

autoconfiança dos

alunos.

- Diminuir as
desvantagens
socioculturais e
prevenir a
exclusão.

Alunos

PE

1C

Docentes;
Assistentes

operacionais
Autarquia

Material de
desgaste;
material

desportivo;
Coluna;

Computador

40.00
Observação direta;

Registos
fotográficos;

Adesão dos aluno

4 a 8
junho

Semana do Ambiente

Produção de um PowerPoint
com boas práticas ambientais

(1 ação por cada grupo/turma);
Divulgar o PowerPoint junto

das outras escolas e na
comunidade através da

autarquia

EB nº3 - Promover boas
práticas
ambientais;
- Alertar para a
necessidade de
proteção e
preservação do
ambiente
- Repensar as ações
da comunidade em
relação ao meio
ambiente
destacando a
interdependência
entre todos os
seres.

- Criar cidadãos

conscientes e ativos

pelos problemas do

meio ambiente;

toda a comunidade

escolar;

- Criar cidadãos

conscientes e ativos

pelos problemas do

meio ambiente;

- Desenvolver a

solidariedade e a

participação social.

Alunos

PE

1C

Docentes;
Assistentes

operacionais
Autarquia

Computador
Fotocópias 20.00

Observação direta;
Registos

fotográficos;
Produções dos

alunos

27
junho

Passeio de  Final de Ano

A definir
(De acordo com a situação

pandémica)

EB Nº3 - Celebrar o final do
ano letivo.

- Motivar os alunos

para um maior

envolvimento nos

eventos da escola;

Alunos

PE
Docentes;

A definir ?

Observação direta;
Registos

fotográficos;
Adesão dos alunos
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- Promover a ligação

escola/família.

- Promover um

clima de confiança

nas turmas;

- Criar um espaço de

relacionamento que

apele à participação

de todos os

elementos da

turma;

1C Assistentes
operacionais

Ao longo
do ano
letivo

Livros traquinas EB nº 3 - Despertar a
curiosidade pelo
livro e pela leitura /
escrita
- Valorizar a
linguagem oral e o
conhecimento da
língua portuguesa
- Promover maior
interação das
crianças com a
leitura

- Melhorar o

desempenho

escolar dos alunos

- Promover um

ambiente favorável

ao sucesso escolar e

educativo

PE
Docentes
Alunos do

pré-escolar
Assistentes

-operacionais
CMA

Sala de aula

Mala
Pedagógica

0
Registos

fotográficos;
Observação direta;
adesão dos alunos

Ao longo
do ano
letivo

Laboratório do amanhã EB nº 3 -Utilizar a
matemática para
situações do dia a
dia;

- Sensibilizar os
alunos para a
importância da
matemática na vida
quotidiana.

- Melhorar o

desempenho

escolar dos alunos;

- Contribuir para o

desenvolvimento

das competências

pessoais, familiares

e comunitárias;

- Promover um

ambiente favorável

ao sucesso escolar e

educativo

Alunos dos 3º

e 4º anos

Alunos
Professores das

turmas de 3º e 4º
ano

Sala de aula 0
Registos

fotográficos;
Observação direta;
adesão dos alunos
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Ao longo
do  ano
letivo

Horta Pedagógica

Plantar e semear vários
legumes

Trazer, de casa, receitas com os
legumes plantados/semeados
para serem lidas, analisadas e

confecionadas.

EB Nº3 -Despertar o
interesse dos
alunos para o
cultivo da horta,
conhecimento
do processo de
germinação/planta
ção e crescimento
das plantas;
-Criar, na escola,
uma área verde,
produtiva pela qual
todos se sintam
responsáveis

-Criar cidadãos

conscientes e ativos

pelos problemas do

meio ambiente;

-Educar de forma

participada e

responsável.

Alunos

PE

1C

Docentes;
Assistentes

operacionais
Famílias

Sementes
Terra

plantas
Material de
jardinagem

25.00

Observação direta;
Registos

fotográficos;
Adesão dos alunos

Ao longo
do ano
letivo

Jardim Colorido

Criação de diversos canteiros
com flores de várias espécies,

no exterior da escola

EB Nº3 -Promover a
Educação
Ambiental para
uma convivência
saudável entre o
ser humano e a
natureza;

-Criar cidadãos

conscientes e ativos

pelos problemas do

meio ambiente;

Alunos

PE

1C

Docentes;
Assistentes

operacionais
Famílias

Sementes
Terra

plantas

35.00
Observação direta;

Registos
fotográficos;

Adesão dos alunos

11-15
outubro

Academia de Líderes Ubuntu
3.º ciclo

GAAF

-Divulgar e
promover a
Liderança partilhada.
-Promover os
valores de
Cidadania, respeitar
e valorizar a
Diversidade e os
Direitos Humanos

-Divulgar e
promover a
Liderança
partilhada.
-Promover os
valores de
Cidadania, respeitar
e valorizar a
Diversidade e os
Direitos Humanos

Alunos
3.º ciclo

3 docentes
1Técnico GAAF

1 Assistente
operacional

Fotocópias

Papel

Material de

escrita

Instalações BE

0

Elaborada pela

Academia

Ubuntu

Ao longo
do  ano
letivo

Festa pelo Mundo
(levantamento  e

comemoração dos dias festivos
dos países de expressão

portuguesa, inglesa e francesa)

Professores de
Língua Portuguesa e

de Línguas
Estrangeiras

Fomentar o gosto
pela aprendizagem

das línguas.
Reforçar a

componente lúdica
da aprendizagem.

Valorizar as
experiências e

conhecimentos que
os alunos têm .

Reforçar a
auto-estima e a

autoconfiança dos
alunos. Motivar os

alunos para um
maior envolvimento

nos eventos da
escola; (prevenção

Alunos  dos
2º e 3º ciclos

Professores do
Departamento de

Línguas
Assistentes

operacionais

Fotocópias
Cartolinas

Computador(es
)

Projetor
Salas de aula/

BE/CRE

10€

Participação dos
alunos baseada na
observação direta

e resultados
escolares.

Qualidade dos
trabalhos

elaborados.
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do absentismo e
abandono);

Introduzir técnicas
de trabalho
individual.

Ao longo
do  ano
letivo

"Convite para ver um filme"

Professores de
Portuguê e de

Línguas Estrangeiras
(300, 330, 210, 220)

Promover a literacia
fílmica junto dos
alunos;divulgar

obras essenciais do
património

cinematográfico
nacional e mundial;

valorizar práticas
que contribuem para

a literacia da
imagem em
movimento;

potenciar hábitos
culturais nos alunos.

Valorizar as
experiências e

conhecimentos que
os alunos têm .

Reforçar a
auto-estima e a

autoconfiança dos
alunos. Motivar os

alunos para um
maior envolvimento

nos eventos da
escola; (prevenção
do absentismo e

abandono);
Introduzir técnicas

de trabalho
individual.

Alunos   dos
2º e 3º ciclos

Professores do
Departamento de

Línguas

Filmes

Computador
Projetor

Salas de aula/
BE/CRE

Balanço efetuado
pelos docentes e

alunos

Ao longo
do  1º e

do 2º
semestre
(1ªfase- a
definir))
(2ªfase-a
definir)

"Sou Poliglota" (campeonato
de ortografia)

Kahoot

Professores de
Língua Portuguesa e

de Línguas
Estrangeiras

Fomentar o gosto
pela aprendizagem

das línguas.
Reforçar a

componente lúdica
da aprendizagem.

Valorizar as
experiências e

conhecimentos que
os alunos têm .

Reforçar a
auto-estima e a

autoconfiança dos
alunos. Motivar os

alunos para um
maior envolvimento

nos eventos da
escola; (prevenção
do absentismo e

abandono);
Introduzir técnicas

de trabalho
individual.

Alunos dos
2º e 3º ciclos

Professores do
Departamento de

Línguas
Assistentes

operacionais

Salas de aula
BE/CRE

10€/por
vencedo

r
(1

vencedo
r por

turma =
160)

Resultados das
Provas

21 de
fevereiro

Dia Internacional da Língua
não Materna

Professores de
Língua Portuguesa e

de Línguas
Estrangeiras

Fomentar o gosto
pela aprendizagem

das línguas.

Valorizar as
experiências e

conhecimentos que
os alunos têm .

Reforçar a

Alunos  dos
2º e 3º ciclos

Professores do
Departamento de

Línguas
Assistentes

operacionais

Fotocópias
Cartolinas

Computador
Salas de aula

10€
Qualidade dos

trabalhos
elaborados
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Reforçar a
componente lúdica
da aprendizagem.

auto-estima e a
autoconfiança dos
alunos. Motivar os

alunos para um
maior envolvimento

nos eventos da
escola; (prevenção
do absentismo e

abandono);
Introduzir técnicas

de trabalho
individual.

22 de
maio (a

comemor
ar no dia

23 de
maio)

Dia do Autor Português

Professores de
Português e
professora

bibliotecária

Ler textos literários
portugueses de

diferentes épocas e
de géneros variados;

reconhecer os
valores culturais,
éticos, políticos e

religiosos
manifestados nos

textos; valorizar uma
obra enquanto

objeto simbólico, no
plano do imaginário
individual e coletivo.

Promover o gosto
pela leitura e

escrita; aprender a
selecionar a
informação

fundamental;
combater as
dificuldades

manifestadas pelos
alunos.

Alunos  dos
2º e 3º ciclos

Professores do
Departamento de

Línguas e
professora

bibliotecária

Fotocópias
Cartolinas

Computador
Salas de aula

10€ Participação dos
alunos

Ao longo
do ano
letivo

A Hora da Leitura
Professores de

Português
Leitura, resumo e

reconto da história
Estimular hábitos

de leitura.
Alunos do 2º

e 3º ciclos

Professores do
Departamento de

Línguas

Livros da
biblioteca

escolar

Participação dos
alunos

Ao longo
do ano
letivo

DATAS COMEMORATIVAS
i.e., 5 de outubro; 1 de

novembro; e 1 de dezembro...

Visualização de
vídeos/séries/documentários

alusivos a acontecimentos
históricos; realização de visitas

guiadas virtuais através do
Google Arts and Culture, com

respetivos guiões  de
exploração; atividades

interpares; realização de
exposições

HIST e HGP

Articular com as
aprendizagens/conte
údos/competências
curriculares de HIST

e HGP

Proporcionar
atividades atrativas
e enriquecedoras

de conteúdos
educativos, que

contribuam para a
formação integral

dos alunos.

2.º e 3.ºs
ciclos

Alunos

BE/CRE

Docentes de HIST
e HGP

Computador

Projetor

Participação dos
alunos baseada na
observação direta

e resultados
escolares.

Avaliação de
Trabalhos

teórico-práticos no
âmbito da
temática,

realizados por
alunos de HGP e

de História.

Ao longo
do ano
letivo

VISITAS VIRTUAIS
HIST e HGP

Articular com as
aprendizagens/conte
údos/competências

Educação para a

cidadania.

2.º e 3.ºs
ciclos

Alunos

BE/CRE

Computador

Projetor

Participação dos
alunos baseada na
observação direta
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Utilização da aplicação Google
Arts and Culture ou do

youtube para a realização de
visitas a museus ou espaços

históricos; realização de
exposições e de guiões de

exploração.

curriculares de HIST
e HGP Promover

atividades culturais

e artísticas que

contribuam para a

formação global e

cultural dos alunos

Docentes de todo
o departamento

e resultados
escolares.

Avaliação de
Trabalhos

teórico-práticos no
âmbito da
temática,

realizados por
alunos de HGP e

de História.

1.º ou 2.º
Sem.

SEMANA DAS CIÊNCIAS

Convite a especialistas
externos; Realização de

experiências na sala,
organizadas pelos docentes;

Exposições; Experiências com
jogos didáticos e Projeção de

filmes , do âmbito das ciências

NOTA
Esta atividade poderá ser

incluída na semana
Trafaria Mais

(alunos 3.º ciclo)

MCE
Escola Sede

Desenvolver a

aptidão para efetuar

cálculos

mentalmente e a

capacidade de

raciocínio lógico;

Aumentar a

atenção/concentraç

ão; Praticar as

operações básicas e

resolução de

problemas

quotidianos;

Reforçar e

desenvolver o gosto,

a curiosidade e o

sentido de

observação pela

experimentação

científica a um nível

elementar;

Promover atividades

práticas,

motivadoras e de

inovação

pedagógica;

Desenvolver atitudes

de segurança e de

reforço da

autoestima;

Proporcionar aos

Aplicar os

conteúdos das

disciplinas de: MAT,

CN, FQ e TIC às

situações do

quotidiano;

Melhorar os

resultados

escolares e

incentivar o gosto

por estas ciências;

Recolher e tratar

informação sobre

os resultados

obtidos;

Desenvolver o

pensamento e

sentido crítico e

reflexivo.

Alunos do
.1º, 2.º  e 3.º

Ciclos

Docentes de MAT,

FQ, CN e TIC  dos

2º e 3º ciclos;

Assistentes

operacionais;

Convidados
externos

Salas CN, FQ e

BECRE Baralhos

de Cartas do

Tio Papel; Jogos

Matemáticos;

Sólidos

Geométricos;

Material de

laboratório;

Computadores;

Internet;

Projetor;

Posters
didáticos do
âmbito das

ciências.

0,00

Adesão /

Participação dos

alunos; Trabalhos

realizados pelos

alunos;

Observação direta;

Registos

fotográficos;

Produção de
artigos para o

jornal.
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alunos, dentro da

Escola, atividades de

carácter

recreativo/lúdico, de

formação, ou de

orientação científica;

Combater o

desinteresse escolar

e a subsequente

indisciplina.

Canguru Matemático MCE
Escola Sede

Desenvolver
uma melhor
relação
afetiva com a
Matemática;
Desenvolver
capacidades
de  raciocínio,
abstração e
curiosidade.

Criar atividades que
promovam a
permanência e  a
vinda à escola dos
alunos (prevenção
do  absentismo e
abandono); Educar
para a  cidadania
(relação
pedagógica/discipli
na); Promover o
sucesso de todos os
alunos, tendo  em
consideração a sua
situação ao
entrarem na  escola
e a sua origem
familiar (Resultados
Escolares dos
Alunos);

Contribuir para que
os alunos adquiram
as  aprendizagens e
competências
previstas no
currículo nacional
(Gestão curricular).

Alunos
do 1º , 2º

e 3º
ciclos

Alunos
Docentes de
Matemática
do 1º, 2º e 3º

ciclos

Provas do
Canguru

Matemático;
Diplomas;
Prémios.

25€
(inscrição)

+
A definir

consoante
os

prémios
a atribuir

Adesão /
Participação dos

alunos;
resultados obtidos;

Produção de um
artigo para o jornal.
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SuperTMatik
MCE

Escola Sede

Desenvolver
uma melhor
relação
afetiva com a
Matemática;
Desenvolver
capacidades
de raciocínio,
abstração e
curiosidade.

Criar atividades que

promovam a

permanência e a

vinda à escola dos

alunos (prevenção

do absentismo e

abandono); Educar

para a cidadania

(relação

pedagógica/discipli

na); Promover o

sucesso de todos os

alunos, tendo em

consideração a sua

situação ao

entrarem na escola

e a sua origem

familiar (Resultados

Escolares dos

Alunos); Contribuir

para que os alunos

adquiram as

aprendizagens e

competências

previstas no

currículo nacional

(Gestão curricular.)

Alunos do 2º
e 3º ciclos

Docentes de
Matemática do 2º

e 3º ciclos

Cartas do

SuperTMatik;

Computador;

Internet;

Diplomas;

Prémios

A definir

(Inscrição
de cada
aluno e

prémios a
atribuir)

Adesão /

Participação dos

alunos;

resultados obtidos;
Produção de um

artigo para o jornal.

14 março
Dia do Pi

MCE
Escola Sede

Desenvolver uma
melhor relação
afetiva com a
Matemática;
Desenvolver
capacidades de
raciocínio, abstração
e curiosidade

Criar atividades que

promovam a

permanência e a

vinda à escola dos

alunos (prevenção

do absentismo e

abandono);

Educar para a

cidadania (relação

pedagógica/discipli

Alunos do 2º
e 3º ciclos

Docentes de
Matemática do 2º

e 3º ciclos
BE-CRE 0,00

Adesão /

Participação dos

alunos;

Trabalhos

realizados pelos

alunos; Observação

direta; Registos

fotográficos;
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na);

Promover o sucesso

de todos os alunos,

tendo em

consideração a sua

situação ao

entrarem na escola

e a sua origem

familiar (Resultados

Escolares dos

Alunos);

Contribuir para que

os alunos adquiram

as aprendizagens e

competências

previstas no

currículo nacional

(Gestão curricular.)

produção de um

artigo para o jornal

1.º
Semestre

Visita a Exposição Virtual

“No fundo Portugal é mar”

para a celebração do Dia

do Mar

TIC

Desenvolver
uma relação
didática  com a
utilização do
computador,
através da
exploração da
Exposição
Virtual ao CCB
sobre a
biodiversidade
dos mares de
Portugal.

Promover a
utilização do
computador
como ferramenta
interativa e
didática,
enquanto se
desenvolve o
respeito pelos
oceanos.

Alunos de
2.º  ciclo

Docente de TIC

Computador
Projetor
Filmes
Salas de aula
BE/CRE

0€
Adesão /

Participação dos

alunos.

2.º
Semestre

Mês da Internet Segura

(Fev) Para comemoração

do Dia da Internet + Segura

(palestras, dinâmicas de

grupo, atividades)

TIC

Alertar
para a
segurança
do uso da
internet.
Alertar
para o uso

Reforçar a
auto-estima e a
autoconfiança
dos alunos.
Motivar para
uma utilização

Alunos de
2.º  e 3.º
ciclo

Docente de TIC

Computador
Projetor
Filmes
Salas de aula
BE/CRE

0€
Adesão /

Participação dos

alunos.
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de boas
práticas de
convivênci
a entre os
jovens

segura dos ecrãs
e da internet de
forma a melhorar
competências de
cidadania digital.

2º
semestre

Dia Mundial da Internet

(15/05)

Reflexão sobre origem e

potencialidades da internet

TIC

Realizar
atividades
colaborativas para
reforçar o sentido
crítico e as
competências de
segurança digital

reforçar o sentido
crítico e as

competências de
segurança digital de
forma a preparar os

alunos para a
cidadania digital e a

verdadeira
relevância da

internet no nosso
dia-a-dia

Alunos de
2.º  ciclo

Docente de TIC

Computador
Projetor
Filmes
Salas de aula
BE/CRE

0€
Adesão /

Participação dos

alunos.

1º
Semestre

Halloween
decoração dos espaços

Educação Especial

- Reforçar a
componente lúdica
da aprendizagem;
- Conhecer o
significado das
tradições;
- Desenvolver nos
alunos a capacidade
criativa;
- Promover o
convívio entre todos
os intervenientes.

- Promover

atividades

culturais e

artísticas que

contribuem para

a formação global

e cultural dos

alunos;

- Criar atividades
que promovam a
permanência e o
gosto pela escola.

CAA, pré e 1º
ciclo

Alunos 2º e 3º
ciclo que

frequentam o
CAA

Alunos pré e 1º
ciclo

CAA
Sala de aula

0€ Adesão/Participa
ção dos aluno

1º
Semestre

Dia de S. Martinho
jogos lúdicos e decoração de

espaços
Educação Especial

- Reforçar a
componente lúdica
da aprendizagem;
- Conhecer o
significado das
tradições;
- Desenvolver nos
alunos a capacidade
criativa;
- Promover o
convívio entre todos
os intervenientes.

- Promover

atividades

culturais e

artísticas que

contribuem para

a formação global

e cultural dos

alunos;

- Criar atividades
que promovam a
permanência e o
gosto pela escola

CAA, pré e 1º
ciclo

Alunos 2º e 3º
ciclo que

frequentam o
CAA

Alunos pré e 1º
ciclo

CAA
Sala de aula

0€ Adesão/Participa
ção dos aluno

1º
Semestre

Natal
- decoração de espaços;
-  realização de postais;

- lanche convívio.

Educação Especial

- Reforçar a
componente lúdica
da aprendizagem;
- Conhecer o
significado das
tradições;

- Promover

atividades

culturais e

artísticas que

contribuem para

a formação global

CAA, pré e 1º
ciclo

Alunos 2º e 3º
ciclo que

frequentam o
CAA

Alunos pré e 1º
ciclo

Famílias

CAA
Sala de aula

0€ Adesão/Participa
ção dos aluno
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- Desenvolver nos
alunos a capacidade
criativa;
- Promover o
convívio entre todos
os intervenientes.

e cultural dos

alunos;

- Criar atividades
que promovam a
permanência e o
gosto pela escola

Educação Especial

Educação Especial

1º e 2º
Semestre

Desporto Escolar:
Futsal; Basquetebol Inf B e

Boccia
E.F

Desenvolver o gosto
pela prática da

atividade
física.Cooperação e

interajuda.

Procurar o gosto
pela escola com

ofertas desportivas.

Alunos 2º/3º
Ciclo

Alunos 2º/3º
Ciclo

Pavilhão /
Exterior

Deslocam
ento de
autocarro
valor a
definir!

Adesão /
Participação dos

alunos.

1º
Semestre

Corta Mato Escolar E.F

Desenvolver o gosto
pela prática da
atividade física.
Cooperação e

interajuda.

Procurar o gosto
pela escola com

ofertas desportivas.

Alunos: 4.º
anos;  2º/3º

Ciclo
Alunos: 4.º anos;

2º/3º Ciclo
Escola 0,00

Adesão /
Participação dos

alunos;
registos

fotográficos;
produção de

artigos para o
jornal/página

daescola.

1º
Semestre

Mega Sprint E.F

Desenvolver o gosto
pela prática da
atividade física.
Cooperação e

interajuda.

Procurar o gosto
pela escola com

ofertas desportivas.

Alunos 2º/3º
Ciclo

Alunos 2º/3º
Ciclo

Escola e Pista

Deslocam
ento de
autocarro
valor a
definir!

1.º e 2.º
Semestre

Formação de juízes-árbitros
escolares

E.F.

-Promover a
participação dos

alunos no fenómeno
desportivo;

-Criar uma bolsa de
Juízes-árbitros

escolares

Procurar o gosto
pela escola com

ofertas desportivas.

Alunos 2º/3º
Ciclo

Alunos 2º/3º
Ciclo

Biblioteca;
pavilhão

0,00

2º
Semestre

Torneio Voleibol E.F

Desenvolver o gosto
pela prática da
atividade física.
Cooperação e

interajuda.

Procurar o gosto
pela escola com

ofertas desportivas.

Alunos 2º/3º
Ciclo Alunos 3ºCiclo Pavilhão 0,00

2º
Semestre

Torneio de Futsal E.F

Desenvolver o gosto
pela prática da
atividade física.
Cooperação e

interajuda.

Procurar o gosto
pela escola com

ofertas desportiva

Alunos 2º/3º
Ciclo

Alunos 2º/3º
Ciclo

Pavilhão 0,00

2º Corta Mato Regional
E.F

Desenvolver o gosto
pela prática da
atividade física.

Procurar o gosto
pela escola com

ofertas desportivas.

Alunos 2º/3º
Ciclo Alunos 2º/3º

Ciclo

Quinta M.ª
Pires, Amora,

Seixal

Deslocam
ento de
autocarro
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Semestre Cooperação e
interajuda.

valor a
definir!

1º

semestre
Comemoração do Dia de

Halloween
Educação Visual

Promover
momentos de

aprendizagem em
diferentes contextos

e mais apelativos;
treinar as

competências
sociais;

Criar nos alunos o
gosto pelo nosso

património escolar;
Promover várias

técnicas de trabalho
de acordo com o

trabalho projetado.
Envolvimento dos

alunos em trabalhos

interdisciplinares;

Sensibilizar para a
época festiva.

Criar atividades que
promovam a
permanência e o
gosto pela escola.
Reforçar a
autoestima e a
autoconfiança dos
alunos; contribuir
para a expressão e
desenvolvimento
das capacidades
dos alunos.

2º e 3ºiclos
Docentes EV, ET e
Inglês

sala de aula
Material
de
desgaste

ou

1º

semestre
Decorações Natalícias para
embelezamento da escola

Educação Visual

Criar nos alunos o
gosto pelo nosso

património escolar;
Desenvolver
capacidade de
intervenção na
escola e na
comunidade.
Promover várias
técnicas de trabalho
de acordo com o
trabalho projetado.
Sensibilizar para a
época festiva.
Estimular a
expressão artística e
a criatividade.

Criar atividades que
promovam a
permanência e o
gosto pela escola.
Reforçar a
autoestima e a
autoconfiança dos
alunos; contribuir
para a expressão e
desenvolvimento
das capacidades
dos alunos.

2º e 3º ciclos

Docentes EV; ET e
Educação Moral
Religiosa e
Católica e GAAF

Espaço exterior
da escola

Material
de
desgaste
e
Recupera
ção/reutili
zação de
materiais

2º

semestre
Exposição de retratos
cubistas

Educação Visual

Desenvolver
capacidade de
intervenção na
escola e na
comunidade.
Sensibilizar para a
época festiva.

Criar atividades que
promovam a
permanência e o
gosto pela escola.
Reforçar a
autoestima e a
autoconfiança dos
alunos; contribuir

5º ano Docentes EV BE/CRE

Material
de
desgaste
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Estimular a
expressão artística e
a criatividade.

para a expressão e
desenvolvimento
das capacidades
dos alunos.

2º

semestre
Ilustração da obra “Fada
Oriana”

Educação Visual

Promover várias

técnicas de trabalho

de acordo com o

trabalho projetado.

Estimular a

expressão artística e

a criatividade.

Envolvimento

interdisciplinar.

Criar atividades que
promovam a
permanência e o
gosto pela escola.
Reforçar a
autoestima e a
autoconfiança dos
alunos; contribuir
para a expressão e
desenvolvimento
das capacidades
dos alunos.

5º ano
Docentes EV e
PT

2º

semestre

Património-  Exposição de

fotografias sobre a

chaminé existente no

recinto escolar

Educação Visual

Promover
momentos de
aprendizagem em
diferentes
contextos e mais
apelativos; Treinar
as competências
sociais;
Criar nos alunos o
gosto pelo nosso
património
escolar e nacional;
Promover várias

técnicas de

trabalho de

acordo com o

trabalho

projetado.

Desenvolver

capacidade de

intervenção na

escola e na

comunidade.

Criar interesse

pelas várias áreas

da Arte
6ºAno Docentes EV BE/CRE
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Estimular a

expressão artística

e a criatividade.

2º

semestre

Exposição final dos

trabalhos dos alunos das

disciplinas de Educação

Visual e Educação

Tecnológica.

EB 2,3 da Trafaria

Grupos: Educação

Visual e Educação

Tecnológica 2º e

3º Ciclos.

240 e 600

Desenvolver

capacidade de

intervenção na

escola e na

comunidade.

Estimular a

expressão artística

e a criatividade.

Criar atividades

que provam a

permanência e a

vinda à escola

dos alunos

(prevenção do

absentismo e

abandono);

Educar para a

cidadania;

(relação

pedagógica/disci

plinas).

Alunos do

2º e 3º ciclo

Alunos e

Professores de

Educação Visual

e Educação

Tecnológica

BE/CRE

1º

semestre

Dezembr

o

Janeiro

Cantar as janeiras

Educação

Musical( 2º ciclo)

Desenvolver

capacidade de

intervenção na

escola e na

comunidade.

Envolvimento

interdisciplinar.

Criar atividades que
promovam a
permanência e o
gosto pela escola.
Reforçar a
autoestima e a
autoconfiança dos
alunos; contribuir
para a expressão e
desenvolvimento
das capacidades
dos alunos.
Partilhar com toda
a comunidade
escolar através do
site do
Agrupamento

Alunos do

2º ciclo

Professores de

Educação

Musical

Instrumentos
musicais
Coro

0€ Participação dos
alunos

2º

semestre
Espetáculo de final de ano EM

Desenvolver

capacidade de

intervenção na

Criar atividades

que provam a

permanência e a

vinda à escola

dos alunos

Alunos do

2º ciclo

Professores de

EM
Instrumentos
Musicais

0€ Participação dos
alunos
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junho escola e na

comunidade.

Estimular a

expressão artística

e a criatividade.

(prevenção do

absentismo e

abandono);

Educar para a

cidadania;

(relação

pedagógica/disci

plinas).

2º

Semestre Plano Nacional de Cinema:

Apresentação dos filmes de

animação do Festival

“Monstrinha”.

Oficina de Artes

Desenvolver

capacidade de

intervenção na

escola e na

comunidade.

Estimular a

expressão artística

e a criatividade.

Criar atividades que
promovam a
permanência e o
gosto pela escola.
Reforçar a
autoestima e a
autoconfiança dos
alunos; contribuir
para a expressão e
desenvolvimento
das capacidades
dos alunos.
Partilhar com toda

a comunidade

escolar através do

site do

Agrupamento

Alunos do

3º ciclo

(eventualm

ente do 2º

ciclo)

Professores de

EV e EVT BE/CRE
0€

Participação dos
alunos; filmes

criados no âmbito
da disciplina de
Oficina de Artes

2º

Semestre

Plano Nacional de Cinema:

apresentação dos filmes de

animação criados no

âmbito da disciplina de

Oficina das Artes.

Oficina de Artes

Desenvolver

capacidade de

intervenção na

escola e na

comunidade.

Estimular a

expressão artística

e a criatividade.

Criar atividades que
promovam a
permanência e o
gosto pela escola.
Reforçar a
autoestima e a
autoconfiança dos
alunos; contribuir
para a expressão e
desenvolvimento
das capacidades
dos alunos.
Partilhar com toda
a comunidade
escolar através do

Alunos do

3º ciclo

(eventualm

ente do 2º

ciclo)

Professores de

EV e EVT BE/CRE
0€

Participação dos
alunos; filmes

criados no âmbito
da disciplina de
Oficina de Artes
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site do
Agrupamento

1º
Semestre

Chaveiro e porta chaves das
salas de aula

Oficina de Artes

Desenvolver

capacidade de

intervenção na

escola e na

comunidade.

Estimular a
expressão artística
e a criatividade
com inspiração na
arte do artista Piet
Mondrian

Desenvolver
trabalho que seja
útil e acrescente
melhoria ao espaço
comunitário.

7ºAno
Docente de
Oficina de Artes e
alunos do 7ºC

Madeira
Tinta acrílica

Pincéis

Material
de

desgaste
adquirido
na escola
e outro

facultado
pelo

professor.

Participação dos
alunos

Registos de
avaliação

1º
Semestre

Cartazes Oficina de Artes

Desenvolver

capacidade de

intervenção na

escola e na

comunidade.

Estimular a
expressão artística
e a criatividade
com inspiração na
arte da artista
Lynn Giunta.

Dar a conhecer
novos materiais e
formas de
trabalhar.
Estimular e
valorizar a escola e
encarar o futuro
com positividade.

2º Ciclo

Docente de
Oficina de Artes e
alunos do 5ºC;
6ºC e 6ºB

Cola quente
Eva

Tesoura
X-ato
Feltro

Materiais
riscadores

Material
de

desgaste
adquirido
na escola
e outro

facultado
pelo

professor.

Participação dos
alunos

Registos de
avaliação

2º
Semestre

Cabide para a direção Oficina de Artes

Desenvolver

capacidade de

intervenção e

melhoria na

escola e na

comunidade.

Criar interesse

pelas várias áreas

da Arte
7ºAno

Docente de
Oficina de Artes e
alunos do 7ºC

Madeira
Tinta acrílica

Pincéis
Cabides

(suportes de
ferro)

Material
de

desgaste
adquirido
na escola
e outro

facultado
pelo

professor.

Participação dos
alunos

Registos de
avaliação

1º
Semestre

Campanha de Natal GAAF

Apoiar através de
bem alimentares,

famílias com
carência económica.

Sensibilizar a
comunidade escolar

para questões
sociais.

Realização de
cabazes destinados

a famílias
previamente

identificadas, com
carência económica

Famílias de
alunos
pertencentes
ao
Agrupamento

- Toda a
comunidade
escolar
-Lions Club de
Almada

Sala para
armazenar e

realizar os
cabazes

Adesão /

Participação de

toda  a

comunidade

escolar;
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2º
semestre

Bullying, Violência e Conflitos
de Pares

GAAF

Capacitar para a

sensibilização sobre

a temática do

Bullying

Sensibilizar os

alunos de 5º ano

para as questões da

prática de Bullying

e conflitos entre

pares

Alunos de
5ºano- 1
sessão em
cada turma

-Alunos de 5º ano
e professores
acompanhantes
-Projeto “AGE em
Rede” CLDS 4G
-Técnico do GAAF

BECRE
Adesão /

Participação dos

alunos;

2º
semestre

Programa Pró-Investe CLDS GAAF

Capacitar através de

várias sessões e

dinâmicas os alunos

de 9º ano para o seu

percurso formativo e

esclarecer sobre as

saídas profissionais

Capacitar através de

várias sessões e

dinâmicas os alunos

de 9º ano para o

seu percurso

formativo e

esclarecer sobre as

saídas profissionais

Alunos de 9º
ano - 10
sessões

-Alunos de 5º ano
e professores
acompanhantes
-Projeto “AGE em
Rede” CLDS 4G
-Técnico do GAAF

Salas de
Aula/BECRE

Adesão /

Participação dos

alunos; Início de

trabalho anterior à

Orientação

Vocacional

2º
semestre

Bullying, Violência e Conflitos
de Pares

GAAF

Capacitar para a

sensibilização sobre

a temática do

Bullying

Sensibilizar os

alunos de 7º ano

para as questões da

prática de Bullying

e conflitos entre

pares

Alunos de
7ºano- 1
sessão em
cada turma

-Alunos de 7º ano
e professores
acompanhantes
-Projeto “AGE em
Rede” CLDS 4G
-Técnico do GAAF

BECRE
Adesão /

Participação dos

alunos;

setembr
o/outubr
o

À Descoberta da
Biblioteca – 1ª visita
à Biblioteca
Domínio B

BE/CRE
Apresentação da BE
aos alunos.

Promover um

ambiente favorável

ao sucesso escolar

e educativo

Alunos de
Pré, 1º,
5º e 7ºs anos

Professor
Bibliotecário
Equipa BE

Fundo
documental
Papel

0.00€
Grelha de
avaliação de
atividade

outubro
Comemoração do mês
da Biblioteca Escolar
Domínio A

BE/CRE

Desenvolver ações
para promover
maior e melhor
utilização da BE pela
Comunidade
Educativa

Promover

atividades culturais,

artísticas que

contribuam para a

formação global

dos alunos

Comunidade
Educativa

Professor
Bibliotecário
Equipa BE

Fundo
documental
Papel
Impressões
Computadores

0.00€

Grelha de
avaliação de
atividade
/
Grau de adesão
dos alunos
participantes
/
Aplicação de
inquéritos de
satisfação

março
Comemoração da
Semana da Leitura
Domínio B

BE/CRE

Promover o gosto
pela leitura;
Divulgar obras
literárias e autores.

Estimular hábitos
de leitura. Partilhar
o gosto pela leitura
como forma de
prazer.

Comunidade
Educativa

Professor
Bibliotecário
Equipa BE

Fundo
documental
Papel
Impressões

0.00€
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ao longo
do ano

Datas Comemorativas
Domínio B

BE/CRE

Fomentar o gosto
pela leitura;
Promover a
articulação
curricular.

Promover
atividades culturais,
artísticas que
contribuam para a
formação global
dos alunos

Comunidade
Educativa

Professor
Bibliotecário

Computador
Videoprojetor
Fundo
documental

0.00€

fevereiro
Segurança na net
Domínio B

BE/CRE

-Reconhecer a
existência de
perigos na
utilização de
ferramentas
digitais (para o
utilizador e para
os
equipamentos;
-Assumir
comportamento
s responsáveis
de segurança;
-Certificar-se da
existência de
medidas técnicas
de protecção
(anti-vírus,
anti-spyware, etc.).

Contribuir para a
expressão e
desenvolvimento
das capacidades
dos alunos;

Comunidade
Educativa

Professor
Bibliotecário
Equipa BE

Computadores
Papel
Impressões

0.00€

2º
semestre

Academia Digital para
Pais
Domínio c

BE/CRE

- Dotar as
famílias de
competências
digitais básicas
que facilitem o
acompanhament
o
escolar dos filhos
e ainda lhes
facultem
ferramentas de
integração,
essenciais na
sociedade atual.

Reforçar ligação
Escola/Familia

Famílias

Professor
Bibliotecário
Equipa BE
GAAF

Computadores
Papel
Impressões

0.00€

ao longo
do ano

Promoção do livro e da
leitura (concursos,
exposições, atelier de
leitura…)
Ler depressa e Bem
Miúdos a Votos
Domínio B

BE/CRE

- Desenvolver a
sensibilidade
estético-literária;

- Estimular a
criatividade;

- Desenvolver
apetência para a
escrita do texto
literário;

Estimular hábitos
de
leitura. Partilhar o
gosto pela leitura
como forma de
prazer

Comunidade
educativa

Professor
Bibliotecário
Equipa BE

Fundo
documental
Papel
Impressões
Computadores
Tablets

0.00€
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- Incentivar e

promover o gosto
pela leitura;

-Desenvolver
competências
leitoras.

ao longo
do ano

Formação do utilizador
na literacia da
informação/
literacia digital
Domínio B

BE/CRE

Conhecer a
definição de
Literacia digital.
-Navegação na
Internet (portais e
sites educativos,
sites
institucionais);
-Pesquisa de
informação na
Internet (motores
de busca);
-Explorar
informação de
diferentes fontes e
formatos (texto,
imagem, som e
vídeo).
documental da BE

Contribuir para a
expressão e
desenvolvimento
das capacidades
dos alunos;

Comunidade
educativa

Professor
Bibliotecário
Equipa BE

Fundo
documental
Papel
Impressões
Computadores
Tablets

0.00€

ao longo
do ano

Implementação do PNL
( encontros com
escritores, ilustradores,
mediadores de
leitura…)
Domínio B

BE/CRE

Estimular o gosto
pela
leitura;
- Estabelecer
paralelismos entre
a ficção e a
realidade;
-Desenvolver o
espírito crítico;
- Divulgar obras
literárias e
autores;
- Participação em
diversos concursos
promovidos pelo
PNL.

Estimular hábitos
de leitura. Partilhar
o gosto pela leitura
como forma de
prazer

Comunidade
educativa

Professor
Bibliotecário
Equipa BE

Fundo
documental
Papel
Impressões
Computadores

0.00€

Grelha de
avaliação de
atividade
/
Grau de adesão
dos alunos
participantes
/
Aplicação de
inquéritos de
satisfação

ao longo
do ano

Desenvolvimento de
literacias: apoio ao
currículo e/ ou PCT

Esbater Diferenças

BE/CRE

- Facilitar a
realização de
trabalhos
escolares de
qualidade;

- Promover a

Promover o gosto
pela leitura e
escrita; aprender a
selecionar a
informação
fundamental;

Comunidade
educativa

Professor
Bibliotecário
Equipa BE

Fundo
documental
Papel
Impressões
Computadores
Tablets

0.00€

Grau de adesão
dos alunos
participantes
/
Aplicação de
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- Mentorias
- Consolidar
conhecimentos através
de Apps
Domínio A

disponibiliza
ção e o apoio
à utilização
de recursos
pedagógicos.

combater as
dificuldades
manifestadas pelos
alunos.

inquéritos de
satisfação

ao longo
do ano

Serviço de Referência

Presença em linha

Blogue das Bibliotecas
Escolares
Domínio D

BE/CRE

- Reforçar o
atendimento à
comunidade
escolar, de forma
presencial e à
distância.

- Disponibilizar
recursos digitais de
acordo com as
necessidades dos
utilizadores.

- Promover a
circulação de
informação dentro
da Escola e da
Escola para o
exterior; divulgar
as atividades das
BEs.

Comunidade
educativa

Professor
Bibliotecário
Equipa BE

Computador 0.00€

observação
direta
/
nº de
publicações no
interface do
serviço

ao longo
do ano

Parceria com PNC (
visionamento de obras
cinematográficas,
encontros com
cineastas,…)
Domínio C

BE/CRE

- Valorizar
práticas que
contribuam para
a literacia da
imagem em
movimento num
contexto de
Educação para os
“media”.
-Formar públicos
para a arte do
cinema.

- Promover
atividades culturais
e artísticas que
contribuem para a
formação global e
cultural dos alunos

Comunidade
educativa

Professor
Bibliotecário
Equipa BE

Computadores
Vídeo Projetor

0.00€

Grau de adesão
dos alunos
participantes
/
Aplicação de
inquéritos de
satisfação

ao longo
do ano
letivo

Participação dos
alunos/professores nas
atividades promovidas
pelas Bibliotecas
Municipais e CMA

BE/CRE

- Consolidar e
ampliar o papel da
Rede de Bibliotecas
Públicas,
promovendo a
participação nas

Abrir a escola à
comunidade

Comunidade
educativa

Professor
Bibliotecário
Equipa BE

0.00€
Análise do
Inquérito de
Satisfação
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Domínio C atividades que
promovem.

ao longo
do ano
letivo

Mais mundos
Domínio B

BE/CRE

Contribuir para a
escola inclusiva;
Desenvolver
atividades, que
permitam
desenvolver
práticas inclusivas;
Promover o
acolhimento dos
alunos na
Biblioteca e o
desenvolvimento
da sua
aprendizagem e
das suas
competências.

Estimular hábitos
de
leitura. Partilhar o
gosto pela leitura
como forma de
prazer

Alunos
Educação
Especial

Professor
Bibliotecário
Equipa BE

Fundo
documental
Papel
Impressões
Computadores
Tablets

0.00€
Grelha de
avaliação de
atividade.

ao longo
do ano

Manutenção da

funcionalidade da

BE

Registo, catalogação

e informatização do

fundo documental

Recolha de evidências –

medir o impacto da BE

Elaboração de documentos

estruturantes:

- PAA

- Plano de Melhoria.BE

- Programa de Mentoria

- PADDE

BE/CRE

Intensificar
a integração
da BE no
funcioname
nto global
do
agrupament
o.

Facilitar o
acesso aos
serviços da
BE.

Garantir a
funcionalida
de da BE

Contribuir
para a
missão da
BE

Divulgar o
trabalho
desenvolvid
o.

Comunidade
educativa

Professor
Bibliotecário
Equipa BE

Papel
Impressões
Computadores

0.00€
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Elaboração de Planos de

atividades e relatórios relat

ao funcionamento dos servi

desenvolvimento de atividad

Elaboração do relatório

final (MABE)

Domínio D

Observações: As atividades da Biblioteca Escolar inscritas no P.A.A., não refletem todas as atividades a realizar pelas Bibliotecas ao longo do ano letivo, uma vez que
cada uma das atividades previstas pode ter várias sessões associadas.

- Domínio A Currículo, literacias e aprendizagem; - Domínio B Leitura e literacia; - Domínio C Projetos e parcerias; - Domínio D Gestão da biblioteca escolar.
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