PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2018-2019

0

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2018-2019

1

CONTEÚDO

PG.

ÍNDICE ...........................................................................................................................................................................

2

INTRODUÇÃO ..............................................................................................................................................................

6

Objetivos .................................................................................................................................................................

6

Organização ............................................................................................................................................................

8

Avaliação .................................................................................................................................................................

8

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2018-2019

2

PLANIFICAÇÕES: ATIVIDADES - VISITAS DE ESTUDO - CLUBES – PROJETOS – AÇÕES DE FORMAÇÃO
1º PERÍODO
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DINAMIZADORES

Pré-Escolar - Era uma vez... Eu e os outros - 1ºP

PRÉ-ESCOLAR

DATA PREVISTA

PG.

1ºP

10

Receção aos Alunos - 1ºC

G110 - 1º CICLO

Dia Europeu das Línguas

G220 + G300

14/09/2018

11

25 a 26/09/2018

12

Dia da Educação Física

G260 + G620

28/09/2018

13

Teatro: Matematicomania " A Origem"

G500

BE: Outubro - Mês das Bibliotecas Escolares

BE + G210 + G300 + G600

Exposição Extinção e ao World of Discoveries - 3ºCiclo

G330 + G400 + G520

Formação de Juízes Árbitros

G260 + G620 + DE

Dia Mundial da Alimentação

G110 – 1ºCiclo

Celebração do Halloween

G120 + G220 + G330

Menu Halloween - CEF
Dia de São Martinho

31/10/2018

14

01/10 a 31/10/2018

15

03/10/2018

16

15/10 a 30/11/2018

17

16/10/2018

18

29/10 a 31/10/2018

19

G330 - BE

31/10/2018

20

G100 + G110

09/11/2018

21

Teatro: Auto da Barca do Inferno - 9ºAno

G300

14/11/2018

22

Corta Mato - Fase Escolar

G260 + G620 + DE

16/11/2018

23

Dia da Ciência

G110 + G230

23/11/2018

24

Visita de Estudo - Museu da Oliveira e do Azeite

Técnico Profissional

23/11/2018

25

Descobrir o concelho

G400 + BE

26/11 a 30/11/2018

26

Feira do Livro

DEP. LÍNGUAS

27 e 29/11/2018

27

6º Torneio de Boccia Abel Botelho

G260 + G620 + G910 + DE

03/12/2018

28

Exposição de Postais de Natal

G120 + BE

05/12 a 21/12/2018

29

Natal - 1ºCiclo - Pré-Escolar

G110 e G100

10/12 a 14/12/2018

30

Torneio Interturmas de Futsal

G260 + G620 + DE

12/12 e 13/12/2018

31

Festa de Natal

Todos os Departamentos

14/12/12018

32

2º PERÍODO
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DINAMIZADORES

Pré-Escolar - Era uma vez... A Natureza - 2ºP

PRÉ-ESCOLAR

Visita de Estudo ao Pavilhão da Água e ao Sealife

G240 + G910

MegaSprinter

G260 + G620 + DE

Reis/Janeiras

G100 + G110

04/01 a 11/01/2019

36

Olimpíadas de Geografia

G420

09/01 a 15/05/2019

37

Teatro: "Farsa de Inês Pereira"

G300

04/0272019

38

Celebração do Valentine's Day

G120 + G220 + G330

07/02 a 11/02/2019

39

Teatro: "Os Maias-Episódios da Vida Romântica"

G300

11/02/2018

40

English is the BEst!

G120 – 1ºC

28/02/2019

41

Qualifica 2019 | Baixa da Cidade do Porto

Técnico Profissional e CEF

28/02/2019

42

Carnaval

G110

01/03/2019

43

Semana da Leitura

G210 + G220 + G300

01/03 a 05/03/2019

44

Dia Mundial da Água

G520

04/03 a 22/03/2019

45

Visita de Estudo – Bolsa de Turismo de Lisboa 2019

Técnico Profissional

14/03 a 15/03/2019

46

Dia do Pi

G500

14/03/2019

47

Teatro: "Leandro, Rei da Helíria"

G300

14/03/2019

48

Visita de estudo à Barragem da Aguieira e Viseu

G400 + G420

21/03/2019

49

Dia da Árvore

G110

21/03/2019

50

Visita de Estudo ao Hotel da Régua

Curso CEF

28/03/2019

51

Ortografíadas de Português

G300

2ºP e 3ºP

52
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DATA PREVISTA

PG.

2ºP

33

2ºP

34

04/01 a 28/01/2019

35
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3º PERÍODO
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DINAMIZADORES

DATA PREVISTA

PG.

Torneio Inter-Turmas de Voleibol

G260 + G620

04/04 a 05/04/2019

53

Comemoração do 25 de abril de 1974

G400

23/04 a 20/04/2019

54

Construção e Exposição de bandeiras dos países da UE

G420 + BE

23/04 a 15/05/2019

55

Ação de Prevenção VIH/SIDA

G520 + EPSES

3ºP

56

Divulgação gastronómica dos países da União Europeia

G420 + BE

23/04 a 09/05/2019

57

ERA UMA VEZ….A SOCIEDADE

PRÉ-ESCOLAR

23/04 a 21/06/2019

58

Matutad

G500

01/05 a 31/05/2019

59

Torneio de Ténis de Mesa

G260 + G620 + DE

23/04 a 31/05/2019

60

Visita de Estudo – 1ºCiclo

G110 - 1ºCICLO

3ºP

61

Concurso – “Quem quer ser Matemático”

G500

29/04 a 03/05/2019

62

Visita de Estudo à Pousada de Portugal em Viseu

Curso CEF

01/05 a 31/05/2019

63

Personagens Históricas do Século XX

G400 + BE

20/05 a 31/05/2019

64

Visita de estudo ao Porto

G200 + G230

30/05/2019

65

Visita de estudo a Ribeira de Pena - Pena Aventura

G400

31/05 a 01/06/2019

66

Dia Mundial da Criança

G110 – 1ºCiclo

03/06/2019

67

Torneio de Corfebol

G260 + G620 + DE

05/06/2019

68

Visita de Estudo a Aveiro

G200 + G230

06/06/2019

69

Visita de Estudo ao Zoo – Santo Inácio

G100 – Pré-Escolar

18/06/2019

70

Encerramento do Ano Letivo

G110 – 1ºCiclo

21/06/2019

71

AO LONGO DO ANO
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DINAMIZADORES

DATA PREVISTA

PG.

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF)

PRÉ-ESCOLAR

1º, 2º e 3ºP

72

Biblioteca Escolar

G110 – 1ºCiclo + BE

1º, 2º e 3ºP

73

Concurso: Grandes Leitores

G210 + G220

1º, 2º e 3ºP

74

Dias Temáticos

G520

1º, 2º e 3ºP

75

Grupos Equipa do Desporto Escolar

G260 + G620 + DE

1º, 2º e 3ºP

76

Olimpíadas da Ortografia

G120 - Inglês

1º, 2º e 3ºP

77

Visitas locais a Tabuaço

TR.CEF

1º, 2º e 3ºP

78
SPO

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DINAMIZADORES

DATA PREVISTA

PG.

SPO - Amizades, Amores & Companhia

SPO

2ºP

79

SPO - Crescer e Aprender no Afeto

SPO

2ºP e 3ºP

80

SPO - Exames sem Stress!

SPO

3ºP

81

SPO - As Minhas Escolhas!

SPO

1º, 2º e 3ºP

82

SPO - Intervenções no Grupo-Turma

SPO

1º, 2º e 3ºP

83

SPO - O Meu Projeto de Vida

SPO

1º, 2º e 3ºP

84

SPO - Tertúlia com Pais

SPO

1º, 2º e 3ºP

85

SPO - Agarrar o Novo Ciclo!

SPO

1ºP

86

JORNADA PEDAGÓGICA
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DINAMIZADORES

DATA PREVISTA

PG.

JP - Danças - Educação Física

G250+G620+G910

JP - 3ºP

87

JP - Feira do Livro Usado

G520

JP - 3ºP

88

JP - Jornada Pedagógica – 1ºCiclo

G110

JP - 3ºP

89

JP - Jogos Matemáticos

G500

JP - 3ºP

90

JP - Exposição de Trabalhos -Físico-Química

G510

JP - 3ºP

91

JP - Laboratório Aberto - Físico-Química

G510

JP - 3ºP

92
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JP - Feira de Minerais

G520

JP - 3ºP

93

JP - Colheita de Sangue

G520 + EPSES

JP - 3ºP

94

JP - Unidade Móvel de Saúde

G520 + EPSES

JP - 3ºP

95

CLUBES E PROJETOS
DESIGNAÇÃO DO CLUBE / PROJETO

PG.

Edição e Publicação do Anuário 2018-2019

96

Biblioteca Escolar

97

Clube de Proteção Civil

98

Desporto Escolar

99

EPSES - Equipa de Promoção da Saúde e Educãção Sexual

100

Escola Solidária: Associação "Abraço"

101

"Página (site) do Agrupamento"

102

Página do Facebook do Agrupamento de Escolas de Tabuaço

103

Programa Parlamento dos Jovens - Sessão do Secundário

104

PRESSE - Programa Regional de Educação Sexual

105

"Professores e a Gestão Escolar - Plataforma Moodle"

106

Um Mundo Dentro de um Livro

107

Projeto - O planeta é MEU

108

SPO - Serviço de Psicologia e Orientação

109
AÇÕES DE FORMAÇÃO

DESIGNAÇÃO DA AÇÃO

DINAMIZADORES

Educação Sexual em Meio Escolar

Manuel Adrega+ EPSES; CFAEDT

Quadros Interativos na Prática dos Docentes

EUSÉBIO MAIA+ CFAEDT

DATA PREVISTA

PG.

1ºP e 2ºP

110

2ºP

111

ANEXOS
OUTROS DOCUMENTOS
Plano Anual de Atividades da Educação Pré-Escolar
Plano Anual de Atividades da Biblioteca do Centro Escolar
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INTRODUÇÃO
O Plano Anual de Atividades (PAA) constitui um dos instrumentos de autonomia, previstos na
alínea c) do nº1 do artigo 9º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de Abril, republicado pelo Decreto-Lei nº
137/2012 de 2 de Julho, que aprova regime de autonomia, administração e gestão dos
estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensino básico e secundário. Juntamente
com o Projeto Educativo e com o Regulamento Interno, forma o conjunto de instrumentos de apoio à
gestão escolar.
O Projeto Educativo, o Regulamento Interno e o Plano Anual de Atividades constituem, por isso,
os documentos fundamentais da Escola, definidores da visão, da missão, das regras e do caminho de
cada estabelecimento de ensino.
O PAA procura afirmar-se como um instrumento de operacionalização do Projeto Educativo, em
estreita ligação com o currículo escolar (formal e informal), e resulta de um trabalho cuidado de
planeamento por parte da direção, das estruturas de coordenação, das equipas pedagógicas e
conselhos de turma, das estruturas de apoio educativo, dos grupos e departamentos disciplinares,
dos clubes e projetos, da Biblioteca Escolar e do Gabinete de Psicologia. A construção do Plano de
Atividades é, deste modo, o resultado de um trabalho colaborativo e empreendedor de todos os
docentes do Agrupamento tendo em conta as prioridades definidas no Projeto Educativo. O PAA
deve, em todas a suas fases (elaboração, execução e avaliação), ser o mais participado possível e
aberto a sugestões e contribuições de todos; pretende-se que seja permanentemente re(construído)
por todos aqueles que o levam à prática ou dele tiram partido.
A avaliação das atividades desenvolvidas é uma etapa essencial para verificar a pertinência das
mesmas, os resultados alcançados, bem como identificar os aspetos a melhorar. Serão, por isso,
desenvolvidos mecanismos de avaliação/reflexão das atividades propostas.
O Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas de Tabuaço foi elaborado tendo como
linhas orientadoras as metas definidas no Projeto Educativo: promover a formação do aluno,
entendendo a numa perspetiva global e integral; prestar de apoio à aprendizagem dos alunos; prestar
um serviço educativo de qualidade; fomentar as relações inter e intrapessoais na comunidade
educativa; valorizar a Escola como espaço de formação alargada; promover a avaliação e a
autoavaliação do Agrupamento de Escolas.

Objetivos
O PAA é um documento de planeamento, que define, em função do Projeto Educativo, os
objetivos, as formas de organização e programação de atividades procedendo à identificação dos
recursos necessários à sua execução.
Os seguintes objectivos definidos no Projeto Educativo do Agrupamento, enquadram as atividades
como um conjunto de processos, com a finalidade de concretizar as metas definidas naquele
documento:
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1. Promover a formação do aluno, entendendo-a numa perspetiva global e integral.
a) Proporcionar a aquisição, pelos alunos, de uma sólida cultura humanística, científica e
tecnológica;
b) Promover atividades de educação para a cidadania;
c) Dinamizar atividades de complemento curricular;
d) Desenvolver capacidades analíticas e de síntese, designadamente na seleção, organização e
gestão crítica de informação;
e) Incentivar o apreço pelo património natural e cultural;
f)

Implementar medidas educativas constantes da Lei nº 60/2009 de 6 de Agosto, que
estabelece o regime de aplicação de educação sexual em meio escolar.

2. Prestação de Apoio à Aprendizagem de alunos.
a)

Implementar as medidas educativas constantes do Decreto-Lei nº3/2008, conforme disposto
no seu artigo 16º, adotadas em função das necessidades específicas de cada aluno.

b)

Proporcionar a diferenciação pedagógica em contexto de sala de aula.

c)

Desenvolver as atividades de enriquecimento curricular que estimulem o espírito de
autonomia, iniciativa, responsabilidade e espírito crítico.

d)

Dinamizar atividades conducentes à inclusão.

e)

Dinamizar diversas medidas de apoio educativo conducentes ao sucesso dos alunos (aulas
de

apoio

acrescido/reforço

curricular/tutoria/apoio

pedagógico

personalizado

no

Departamento de Educação Especial.
f)

Atividades de ensino específico de Língua Portuguesa (para alunos oriundos do estrangeiro).

g)

Assegurar a equidade educativa na gestão da diversidade implementando diferentes tipos de
estratégias/instrumentos que permitem responder às necessidades educativas dos alunos.

h)

Promover atividades de articulação curricular da Biblioteca Escolar com as estruturas de
apoio pedagógico e os docentes das diferentes áreas de ensino/aprendizagem como forma
de potenciar o sucesso educativo.

i)

Favorecer

a

aquisição

de

aprendizagens

académicas

diversificadas,

funcionais

e

significativas no seu quotidiano e no contexto familiar e social.
j)

Promover o reforço da autonomia, independência pessoal, competências sociais e uma
transição adequada e qualificada dos alunos do contexto escolar para um contexto vocacional
ou sócio profissional.

k)

Estabelecer relações de cooperação com diferentes parceiros comunitários e de estruturas
educativas, com vista a implementar as Medidas de Apoio Pedagógico de Compensação
Educativa e das Medidas Educativas e Apoios Especializados.

3. Prestar um serviço educativo de qualidade.
a) Criar mecanismos de apoio financeiro aos alunos que possibilitem a participação igualitária
nas atividades educativas.
b) Diversificar ofertas educativas de acordo com a Carta Educativa do Município.
c) Promover

ações

de

Orientação

Escolar

e

Profissional

e

de

Acompanhamento

Psicopedagógico.
d) Implementar medidas de apoio educativo.
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e) Otimizar

espaços

e

atualizar

recursos

técnico-pedagógicos,

fundamentais

para

o

funcionamento da Escola.
f)

Adequar o horário dos Serviços Escolares às necessidades de funcionamento da Escola.

4. Fomentar as relações inter e intra pessoais na comunidade educativa.
a) Desenvolver a ligação da Escola à comunidade.
b) Criar circuitos e mecanismos de comunicação eficazes.
c) Otimizar o funcionamento dos órgãos de gestão intermédia.
d) Incentivar a participação dos alunos, Pais e Encarregados de Educação na vida da Escola.
e) Fomentar a tolerância e a compreensão como aspetos fundamentais e indissociáveis das
interações estabelecidas na Comunidade Escolar.
f)

Promover o trabalho cooperativo entre docentes das diferentes áreas disciplinares, entre os
docentes dos mesmos ciclos, entre diferentes ciclos e docentes disponíveis nas estruturas
educativas.

5. Valorizar a Escola como espaço de formação alargada.
a) Melhorar os níveis de literacia nos diferentes níveis de ensino.
b) Proporcionar ações de formação, de acordo com as necessidades da comunidade educativa.
c) Incrementar a relação com o mundo empresarial, de acordo com a oferta formativa da Escola.
d) Promover iniciativas conjuntas entre os vários estabelecimentos e estruturas do Agrupamento.
e) Promover a utilização progressiva das novas tecnologias.

6. Promover a avaliação e a autoavaliação do Agrupamento de Escolas.
a) Constituir uma comissão interna de avaliação do Agrupamento de Escolas.

Organização
Todas as propostas que integram este Plano foram apresentadas em formulário próprio, e
encontram-se, neste documento, categorizadas em 3 grupos:
•

Atividades

•

Visitas de Estudo / Teatro

•

Projetos / Clubes

Avaliação
A avaliação do Plano Anual de Atividades será feita pelo Conselho Pedagógico no final do
presente ano letivo, tendo como resultado um relatório a enviar para apreciação do Conselho Geral.
Da estrutura deste relatório de avaliação do PAA devem constar:
•

A taxa de concretização das atividades propostas.

•

O número de atividades concretizadas para cada um dos objetivos do projeto educativo

•

As principais dificuldades encontradas na elaboração e concretização do PAA.

•

Sugestões e recomendações para o PAA do ano letivo seguinte.
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PLANIFICAÇÕES DE ATIVIDADES E VISITAS DE ESTUDO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DO CENTRO ESCOLAR
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____________________________________________________________________________________________________________________

ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

ERA UMA VEZ….EU E OS OUTROS…

Dinamizador(es) ……….....

Educadoras de Infância.

Departamento(s) ……….…

Pré-Escolar / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

100 - Pré-Escolar / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Assistentes Operacionais , Pais,1º CEB, BE , Câmara Municipal de Tabuaço.

Calendarização:

-- Período(s): 1º Período

-- Data: 14 / 09 / 2018 a 14 / 12 / 2018

Local: JARDIM DE INFÂNCIA DE TABUAÇO
Público-alvo: Crianças de 3, 4 e 5 anos de idade

Nº de alunos: 70

Descrição: Conhecer, desenvolver e aceitar as caraterísticas pessoais e a identidade familiar, social e cultural.
Objetivos:
Promover o conhecimento do corpo;
Promover o autoconhecimento da identidade:
Desenvolver a autoestima e autoconfiança;
Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua segurança e bem estar;
Identificar características individuais, manifestando um sentimento positivo de identidade e tendo consciência de algumas
das suas capacidades e dificuldades;
Reconhecer o contributo de uma alimentação equilibrada para ter uma vida saudável;
Reconhecer laços de pertença a diferentes grupos (família, escola, comunidade entre outros ) que constituem elementos da
sua identidade cultural e social;
Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões, numa atitude de partilha e de responsabilidade social;
Desenvolver uma atitude crítica e interventiva relativamente ao mundo que a rodeia;
Realizar atividades em parceria com a Biblioteca Escolar;
Envolver cooperativamente os pais, os amigos e a comunidade nas atividades do Jardim de Infância.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Em concordância com o PEA, o PAA para o ano letivo 2018/2019 será o mesmo do ano letivo anterior pois,
julgamos pertinente, dar continuidade e aprofundar as atividades nele propostas.
Assim, continuará a ser preceituado pela questão “Era uma vez? (eu e os outros, a natureza, a sociedade)", através da
qual a criança terá oportunidade de desenvolver em pleno a sua personalidade, encaminhando-a para a descoberta de
novas relações entre as pessoas e o mundo que a rodeia, assentes numa atividade lúdica mobilizadora de um processo
global de desenvolvimento e aprendizagem de todos os domínios: corporal, afetivo, cognitivo, imaginativo e criativo. .

Responsável pela iniciativa
Neli Sousa
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Receção aos alunos

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1ºCEB

Departamento(s) ……….…

1º Ciclo / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

110 - 1º Ciclo / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 14 / 09 / 2018 a 14 / 09 / 2018

Local: EB1 de Tabuaço
Público-alvo: Alunos e Encarregados de Educação

Nº de alunos: 103

Descrição: Receção aos alunos; Reunião de Encarregados de Educação; Reconhecimento das instalações; Convívio.
Objetivos:
Promover a sociabilização e a integração no meio escolar;Promover o conhecimento físico e humano da instituição com
vista a uma integração suave;Promover competências parentais conducentes ao sucesso escolar, pessoal e social;Valorizar
a escola;Estabelecer regras de convivência e de bom funcionamento no trabalho;Apresentar todos os documentos
fundamentais da Autonomia da Escola.
Metas (Projeto Educativo):
1. -- Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenador do 1ºCEB
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Celebração do Dia Europeu das Línguas

Dinamizador(es) ……….....

Lurdes Araújo / Maria do Carmo/

Departamento(s) ……….…

Línguas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

330 - Inglês / 220 - Port./Ing. / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca Escolar

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 25 / 09 / 2018 a 26 / 09 / 2018

Local: Biblioteca Escolar
Público-alvo: Terceiro Ciclo (6ºC/7ºA/7ºB/8ºA/8ºA/)

Nº de alunos: 100

Descrição: Em contexto de sala de aula os alunos exploram diferentes formas de dizer as mesmas palavras, nas várias
línguas europeias. Key Words:História - School - Health- Knowledge - Friendship- Love- Family.
Objetivos:
1. Proporcionar ao aluno contextos de enriquecimento linguístico e civilizacional; 2. Contribuir de forma construtiva para o
sucesso do aluno; 3. Refletir sobre a riqueza cultural da diversidade linguística; 4. Fomentar o gosto/ curiosidade pela
aprendizagem de novas línguas.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

---- km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Lurdes Araújo
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Comemoração do Dia Europeu do Desporto Escolar

Dinamizador(es) ……….....

Grupo de Educação Física

Departamento(s) ……….…

Expressões / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

260 - Ed.Fis. 2C / 620 - Ed. Física / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 28 / 09 / 2018 a

/

/

Local: Agrupamento Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Toda a Comunidade Escolar

Nº de alunos:

Descrição:
Integrada na Semana Europeia do Desporto, que decorre entre 23 e 30 de setembro, e com o objetivo de promover o
desporto e atividade física em toda a Europa, irá realizar-se um conjunto de atividades dentro da escola, destinada a toda a
comunidade educativa. A atividade consiste num circuito de jogos lúdico-desportivos, competindo turma contra turma por
ano de escolaridade.
Objetivos:
- Promover o desporto e a atividade física;
- Criar hábitos de vida saudável;
- Conscientizar sobre a importância da atividade física educando sobre o corpo e a mente;
- Incentivar cada um a estar ativo durante a «hoje» mas também a permanecer ativo durante todo o ano;

Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 0 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Grupo de Educação Física

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2018-2019
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Matematicomania - " A Origem"

Dinamizador(es) ……….....

Grupo 500

Departamento(s) ……….…

Matemática e Ciências Experimentais / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

500 - Matemática / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

-- Data: 31 / 10 / 2018 a

/

/

Local: Agrupamento de Esclas de Tabuaço (Sede da Segurança Social)
Público-alvo: Alunos do do Agrupamento de Escolas de Tabuaço.

Nº de alunos: 80

Descrição: - Teatro realizado pela Companhia Profissional de teatro "EDUCA".
Título das peças de teatro "Matematicomania -" A Origem" (Novidade para o 3º Ciclo)".
Objetivos:
- Revolucionar a forma de aprender matemática;
- Reforçar a componente lúdica na aprendizagemdas ciências naturais;
- Fomentar o interesse pela aprendizagem da matemática;
- Promover o convívio entre alunos, professores e restante comunidade educativa.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

0 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: A definir.

Responsável pela iniciativa
Grupo 500
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Mês das Bibliotecas escolares

Dinamizador(es) ……….....

Equipa da Biblioteca Escolar

Departamento(s) ……….…

Línguas / Expressões / Ciências Sociais e Humanas

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

210 - Port./Franc. / 300 - Port./Franc. / 600 - Artes Visuais

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Educação Inclusiva, Cursos Profissionais e CEF

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 01 / 10 / 2018 a 31 / 10 / 2018

Local: Escola - Biblioteca Escolar
Público-alvo: Comunidade Escolar

Nº de alunos:

Descrição: Durante o Mês de Outubro comemora-se o Mês Internacional das Bibliotecas Escolares (MIBE).a temática deste
ano é: "Porque é que eu gosto da minha Biblioteca Escolar"; vão ser realizadas várias atividades na àrea das literacias, de
acordo com os objetivos abaixo enunciados, que demonstrem a interação da comunidade escolar com BE.
Objetivos:
Educar para o sucesso; alargar a partilha de conhecimentos;
Promover a leitura;
Desenvolver o gosto pela leitura;
Promover e desenvolver na comunidade educativa o hábito da leitura, da utilização da informação para as aprendizagens e
para o conhecimento;
Organizar atividades que contribuam para o desenvolvimento cultural e social;
Desenvolver situações de aprendizagem que motivem os alunos para o uso dos média;
Promover a educação para os média;
Promover as literacias de forma a que se transformem num meio de inclusão e de educação/aprendizagem para a cidadania
e de ligação intercultural.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Equipa da Biblioteca Escolar
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Visita à Exposição 'Extinção' e ao World of Discoveries

Dinamizador(es) ……….....

Lurdes Araújo/ Isabel Brites/ Manuel Adrega

Departamento(s) ……….…

Línguas / Matemática e Ciências Experimentais / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

330 - Inglês / 520 - Biol./Geol. / 400 - História

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 03 / 10 / 2018 a 03 / 10 / 2018

Local: Porto
Público-alvo: 3º Ciclo

Nº de alunos: 98

Descrição: 'EXTINCTION' é uma das mais impactantes exposições do Museu de História Natural de Londres (em exibição
na Alfândega do Porto). Esta exposição apresenta mais de 60 espécies do Museu Londrino, entre as quais se incluem
alguns dos elementos mais icónicos das suas coleções: fósseis de dinossauros e de outras espécies extintas há milhares de
anos, espécies recentemente extintas como o golfinho de rio Baiji, na China, bem como outras espécies em vias de extinção
e que poderão ainda ser salvas. A ampla interatividade dos visitantes com os elementos da exposição é garantida pela
sofisticada tecnologia utilizada. A precisão científica dos conteúdos é certificada pela experiência e "know-how" dos mais de
300 cientistas que trabalham nesta instituição internacional de pesquisa.
O WORLD OF DISCOVERIES é um Museu Interativo e Parque Temático que reconstrói a fantástica odisseia dos
navegadores portugueses, que cruzaram oceanos à descoberta de um mundo desconhecido. Os Descobrimentos lançaram
a humanidade numa era de globalização e mudaram para sempre a nossa relação com o planeta. Portugal teve um papel
protagonista neste processo durante séculos a fio, criando novas rotas oceânicas e pondo gentes animais e plantas em
circulação por todo o mundo.Este espaço trata do encontro de culturas, do alcance das ambições, ideias,esforços e
inovações que os tornaram possíveis
Objetivos:
Os alunos irão:
• aprofundar os seus conhecimentos sobre as várias formas de extinção;
• aprofundar os seus conhecimentos sobre as quatro principais causas de extinção das espécies relacionadas com a
atividade humana;
• aprofundar os seus conhecimentos sobre os métodos que os cientistas usam e que desafios são enfrentados quando
tentam compreender como as espécies são ameaçadas;
• aprofundar os seus conhecimentos sobre como os cientistas avaliam a biodiversidade e as taxas de extinção;
• aprofundar os seus conhecimentos sobre a conservação "in sito" e "ex situ" que está a ser levada a cabo para conservar
as espécies;
• formar uma opinião sobre se as espécies devem ser conservadas e de como devem ser protegidas;
. aprofundar os seus conhecimentos sobre a História de Portugal;
. compreender o papel do conhecimento científico nas decisões diárias;
. desenvolver capacidades e atitudes fundamentais que lhes permitam ser cidadãos críticos e interventivos.

Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. -- Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

250 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: O pack dos dois bilhetes custa à cada aluno dez euros.

Responsável pela iniciativa
Lurdes Araújo
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Formação de Juízes/ Árbitros

Dinamizador(es) ……….....

Berta Miranda, Carlos Almeida; José Bernardo/ Luís Simões; Paulo Alves

Departamento(s) ……….…

Expressões / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

260 - Ed.Fis. 2C / 620 - Ed. Física / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 15 / 10 / 2018 a 30 / 11 / 2018

Local: Agrupamento Escolas Abel Botelho - Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 2º e 3º ciclo, e ensino secundário

Nº de alunos: 30

Descrição:
A atividade consiste na transmissão de conhecimentos sobre os procedimentos dos juízes, árbitros e cronometristas, para
da realização de jogos do quadro competitivo do desporto escolar, nas modalidades de Futsal, Ténis de Mesa, Natação e
Boccia. Este conhecimento é transmitido através de sessões práticas e teóricas, focando a diversa decumentação, como,
regras específicas, normas gerais de provas e regulamento específico para cada modalidade.
Objetivos:
Promover iniciativas conjuntas entre os vários estabelecimentos e estruturas do Agrupamento;
Fomentar o conhecimento e intervenção nas estruturas organizativas escolares e na logística de organização do Desporto
Escolar.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 35 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: A Formação de Juízes/Ábitros terá lugar em todos os grupos/equipa da atividade externa do Desporto
Escolar: Futsal, Natação, Ténis de Mesa e Boccia.

Responsável pela iniciativa
Grupo Disciplinar de Educação Física
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ANO LETIVO 2017 - 2018
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Dia Mundial da Alimentação

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1ºCEB

Departamento(s) ……….…

1º Ciclo / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

110 - 1º Ciclo / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Assistentes Operacionais

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 16 / 10 / 2018 a 16 / 10 / 2018

Local: EB1 de Tabuaço
Público-alvo: Alunos

Nº de alunos: 103

Descrição: - Ilustração da Roda dos Alimentos; Elaboração de textos sobre o mesmo; Construção de cartazes alusivos ao
tema; Confeção de gelatinas de fruta; Realização de jogos que envolvam a exploração dos órgãos dos sentidos; Análise de
ementas; Recolha de ementas tradicionais para elaboração de livro de receitas; Partilha de um lanche saudável inter-turmas
ou na turma. Partilha de um lanche saudável inter-turmas ou na turma. Partilha de um lanche saudável inter-turmas ou na
turma.
Objetivos:
Sensibilizar e incentivar para a necessidade de uma alimentação saudável; Identificar diferentes tipos de alimentos; Prevenir
possíveis erros alimentares; Conhecer/Alertar para alguns hábitos básicos de higiene na alimentação..
Metas (Projeto Educativo):
1. -- Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenadora do 1ºCEB
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Celebração do Halloween

Dinamizador(es) ……….....

Lurdes Araújo / Maria do Carmo/ Clara Proença

Departamento(s) ……….…

Línguas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

330 - Inglês / 220 - Port./Ing. / 120 - Inglês 1ºC

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca Escolar

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 29 / 10 / 2018 a 31 / 10 / 2018

Local: Biblioteca Escolar / Centro Escolar
Público-alvo: Todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Tabuaço

Nº de alunos:

Descrição: Concurso de Abóboras.
Objetivos:
1. Proporcionar ao aluno contextos de enriquecimento linguístico e civilizacional; 2. Fomentar o gosto pela cultura e língua
inglesa/americana; 3. Contribuir de forma construtiva para o sucesso do aluno; 4. Preparar o aluno no sentido de articular e
integrar todos os contributos educativos( curricular e extracurricular); 5. Criar condições facilitadoras aprendizagem.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 130 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

---- km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: O valor orçamental apresentado destina-se a aquisição de material decorativo (Biblioteca, Cantina e sala dos
professores) gluseimas a distribuir pelos participantes e prémios a ofertar aos melhores trabalhos.

Responsável pela iniciativa
Rosa Maria Matias
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Celebração do Halloween

Dinamizador(es) ……….....

Lurdes Araújo

Departamento(s) ……….…

Línguas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

330 - Inglês / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca Escolar

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 31 / 10 / 2018 a 31 / 10 / 2018

Local: Biblioteca Escolar
Público-alvo: Alunos do CEFRB e Participantes do Concurso de Abóboras

Nº de alunos: 80

Descrição: Menu Halloween.
Objetivos:
1. Proporcionar ao aluno contextos de enriquecimento linguístico e civilizacional; 2. Fomentar o gosto pela cultura e língua
inglesa/americana; 3. Contribuir de forma construtiva para o sucesso do aluno; 4. Preparar o aluno no sentido de articular e
integrar todos os contributos educativos( curricular e extracurricular); 5. Criar condições facilitadoras aprendizagem.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 66,54 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

---- km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: O valor orçamental apresentado destina-se a aquisição de produtos alimentares para confecionar os pratos
a servir no Menu de Halloween.

Responsável pela iniciativa
Lurdes Araújo
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Dia de S. Martinho

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1ºCEB e Educadoras de Infância

Departamento(s) ……….…

1º Ciclo / Pré-Escolar / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

110 - 1º Ciclo / 100 - Pré-Escolar / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 09 / 11 / 2018 a

/

/

Local: Agrupamento - Bloco do Pré-escolar/1ºCeb
Público-alvo: Alunos do 1ºCEB e Pré-escolar

Nº de alunos: 183

Descrição: Trabalhos de Artes Plásticas alusivos ao tema; Leitura de lendas, histórias; Coreografias, cantares tradicionais,
quadras, adivinhas e magusto.
Objetivos:
Preservar, valorizar e dar continuidade às tradições; Manter viva a leitura dos contos tradicionais; Desenvolver nos alunos o
sentido estético e a capacidade criativa/imaginação; Promover a socialização.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenação do 1ºCEB
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Visionamento da peça: "Auto da Barca do Inferno"

Dinamizador(es) ……….....

Sandra Duarte

Departamento(s) ……….…

Línguas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

300 - Port./Franc. / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 14 / 11 / 2018 a

/

/

Local: Viseu
Público-alvo: alunos do 9.º ano de escolaridade

Nº de alunos: 29

Descrição:
14:30h, visionamento da peça: "Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, encenado pelo Grupo de Teatro Educa, em Viseu
(IPDJ).

Objetivos:
-Consolidar conhecimentos adquiridos na disciplina de Português;
-Assistir à dramatização de obras contempladas no Programa;
-Estimular o gosto pela representação;
-Possibilitar uma melhor compreensão das especificidades do texto dramático.
-Proporcionar aos alunos a oportunidade de estabelecerem comparações entre o texto dramático lido e o texto dramático
representado;
-Contribuir para o desenvolvimento no aluno de estratégias de escuta global e seletiva;
-Proporcionar contextos de enriquecimento cultural e cívico;

Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 116 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

180 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: O preço do bilhete por aluno é de 4 euros.

Responsável pela iniciativa
Sandra Duarte
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Corta-Mato Escolar (fase escola)

Dinamizador(es) ……….....

Berta Miranda, José Bernardo/ Luís Simões; Paulo Alves; Carlos Almeida

Departamento(s) ……….…

Expressões / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

260 - Ed.Fis. 2C / 620 - Ed. Física / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 16 / 11 / 2018 a 16 / 11 / 2018

Local: Agrupamento Escolas Abel Botelho - Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos e Secundário

Nº de alunos: 200

Descrição:
O Corta-Mato Escolar é uma prova que visa apurar os alunos dos diferentes escalões da nossa escola, para a participação
no Corta-Mato da fase de EAE. O Corta-Mato é uma prova de atletismo, na qual os atlestas participantes, agrupados por
escalão/sexo, competem em corrida num terreno aberto e/ou acidentado, cuja distância de corrida é demarcada consoante
cada escalão.É uma das provas mais populares do Desporto Escolar, sendo mesmo uma prova que estabelece ligações
emtre gerações.
Objetivos:
Impulsionar hábitos de prática desportiva regular;
Incentivar os alunos para a prática de especialidades da modalidade de Atletismo;
Contribuir para o desenvolvimento das capacidades motoras.
Metas (Projeto Educativo):
1. -- Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 100 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Berta Miranda
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Dia da Ciência

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1ºCEB

Departamento(s) ……….…

1º Ciclo / Matemática e Ciências Experimentais / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

110 - 1º Ciclo / 230 - Mat./Cienc. / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 23 / 11 / 2018 a

/

/

Local: Agrupamento
Público-alvo: Alunos do 1ºCEB

Nº de alunos: 103

Descrição: Realizar experiências;Desenvolver conteúdos relacionados com a área programática de Estudo do Meio.
Objetivos:
Estimular para a curiosidade científica;Fomentar o gosto pela experimentação; Fomentar a aplicação do método científico.
Metas (Projeto Educativo):
1. -- Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenação do 1ºCEB
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Visita ao Museu da Oliveira e do Azeite

Dinamizador(es) ……….....

Paulo Fernandes

Departamento(s) ……….…

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Técnico Profissional

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 23 / 11 / 2018 a

/

/

Local: Mirandela
Público-alvo: Cursos Profissionais e CEF de Restauração

Nº de alunos: 40

Descrição: Visitar o museu da Oliveira e do Azeite e visitar uma Fábrica de Alheiras
Objetivos:
A visita de estudo tem como principais objetivos perceber a história da oliveira e todo o processo de fabricação do azeite,
desde a apanha da azeitona até ao engarrafamento do produto final. A visita á fabrica de alheiras tem como principais
objetivos perceber todo o processo de fabrico da alheira, assim como, verificar normas de segurança e higiene respeitadas
nos locais de fabricação dos géneros alimenticeos.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 200 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

165 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Paulo Fernandes
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Descobrir o concelho

Dinamizador(es) ……….....

Carla Clemente

Departamento(s) ……….…

Ciências Sociais e Humanas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

400 - História / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca Escolar

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

-- Data: 26 / 11 / 2018 a 30 / 11 / 2018

Local: Biblioteca Escolar
Público-alvo: CEF- 1.º - Curso de Educação e Formação Serviço de Mesa

Nº de alunos: 14

Descrição:
- Levantamento e localização de elementos do património histórico-cultural do concelho.
- Elaboração de registos/guiões de locais com interesse turístico, lendas, gastronomia, memórias…
- Criação de uma lista acerca do que deve e pode ser melhorado.
Objetivos:
Dicutir temáticas ligadas ao Património, urbanismo e cidadania;
Promover atitudes responsáveis, críticas e participativas relativamente a questões urbanas patrimoniais e ambientais;
gosto pela disciplina de história;
Cooperar com os outros em tarefas e projetos comuns;
Valorizar e divulgar o património histórico local;
Reforçar a motivação dos alunos para a aprendizagem;
Desenvolver o espírito crítico e a sensibilidade estética;
Envolver a comunidade local nas atividades dinamizadas pelo Agrupamento de Escolas;
Consolidar e aprofundar saberes;
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Carla Clemente
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

FEIRA DO LIVRO

Dinamizador(es) ……….....

Professores do Departamento de Línguas

Departamento(s) ……….…

Línguas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca

Calendarização:

-- Período(s): 1º Período

-- Data: 27 / 11 / 2018 a 29 / 11 / 2018

Local: Biblioteca
Público-alvo: Comunidade escolar

Nº de alunos:

Descrição: Feira do livro: Uma livraria trará livros de géneros diversificados que serão expostos numa sala de um dos
pavilhões da escola e que poderão ser observados ou comprados a preços acessíveis pela comunidade escolar.
Objetivos:
Desenvolver o gosto pela leitura e escrita;
Valorizar o livro como forma de comunicar e aprender;
Dinamizar a cultura junto de toda a comunidade local.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Rosa Maria matias
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

6º Torneio de Boccia Abel Botelho

Dinamizador(es) ……….....

Berta Miranda; Carlos Almeida; José Bernardo/ Luis Simõe; Paulo Alves; Dina Cruz

Departamento(s) ……….…

Expressões / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

260 - Ed.Fis. 2C / 620 - Ed. Física / 910 - Ed. Especial

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 03 / 12 / 2018 a 03 / 12 / 2018

Local: Pavilhão Gimnodesportivo de Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 2º e 3º ciclo e ensino secundário/ Instituições convidadas

Nº de alunos: 100

Descrição:
A atividade consiste na realização de um torneio de Boccia, com a participação dos alunos do grupo/equipa de boccia do
desporto escolar e outros alunos da escola, e outras instituições convidadas como idosos da Santa Casa de Misericórdia,
etc.
Consiste numa competição salutar, com o objetivo de promover momentos de competição saudáveis, prática desportiva da
modalidade e convívio e fair-play por parte de todos os participantes.
Objetivos:
- Promover o trabalho cooperativo entre docentes das diferentes áreas disciplinares, entre os docentes dos mesmos ciclos,
entre diferentes ciclos e docentes disponíveis nas estruturas educativas;
- Promover iniciativas conjuntas entre os vários estabelecimentos e estruturas do Agrupamento, e outras instituições locais;
- Fomentar a tolerância e a compreensão como aspectos fundamentais e indissociáveis das interacções estabelecidas na
Comunidade Escolar;
- Promover a integração e inclusão social;
- Desenvolver a auto-estima, o controlo emocional e atencional.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 100 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

0 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Atividade realizada em parceria com a Educação Especial, no âmbito das comemorações do Dia
Internacional na Pessoa com Deficiência.

Responsável pela iniciativa
Grupo Disciplinar de Educação Física
Grupo Disciplinar de Educação Especial
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Exposição de postais de Natal

Dinamizador(es) ……….....

Clara da Costa Proença

Departamento(s) ……….…

Línguas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

120 - Inglês 1ºC / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca Escolar

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

-- Data: 05 / 12 / 2018 a 21 / 12 / 2018

Local: Biblioteca Escolar
Público-alvo: 1.º ciclo (3.º e 4.º anos de escolaridade)

Nº de alunos: 51

Descrição: Elaboração de postais de Natal, em contexto sala de aula.
Objetivos:
1. Proporcionar ao aluno contextos de enriquecimento linguístico e civilizacional; 2. Contribuir de forma construtiva para o
sucesso do aluno; 3. Refletir sobre a riqueza cultural da diversidade linguística; 4. Fomentar o gosto/ curiosidade pela
aprendizagem de novas línguas; 5. motivar os alunos para o ensino do Inglês; 6. estreitar as relações interbibliotecas
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Clara Proença
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Natal

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1ºCEB

Departamento(s) ……….…

1º Ciclo / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

110 - 1º Ciclo / 100 - Pré-Escolar / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Câmara Municipal

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 10 / 12 / 2018 a 14 / 12 / 2018

Local: EB1 de Tabuaço
Público-alvo: Comunidade Educativa

Nº de alunos: 201

Descrição: Registos orais e escritos; Decoração das salas de aulas; Canções, teatro, poemas, etc.; Exposição de trabalhos
de Natal; Festa de Natal.
Objetivos:
Dar continuidade a costumes e tradições; Viver o espírito de Natal; Proporcionar divertimento e noções como a partilha,
através do mundo da fantasia e do amor; Desenvolver nos alunos o sentido estético e a capacidade criativa/imaginação;
Promover a socialização (escola/comunidade); Consciencializar os alunos e toda a comunidade para a importância dos
livros; Festejar datas comemorativas; Divulgar e promover a cultura popular; Educar para a cidadania; Desenvolver o
espírito de solidariedade e fortalecer laços e relações entre todos.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenador do 1ºCEB
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Torneio Inter-Turmas de Futsal

Dinamizador(es) ……….....

Berta Miranda, Carlos Almeida; José Bernardo; Paulo Alves

Departamento(s) ……….…

Expressões / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

260 - Ed.Fis. 2C / 620 - Ed. Física / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 12 / 12 / 2018 a 13 / 12 / 2018

Local: Agrupamento Escolas Abel Botelho - Tabuaço (Pavilhão Gimnodesportivo)
Público-alvo: Alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos

Nº de alunos: 150

Descrição:
A atividade consiste num torneio inter-turmas de Futsal, para os 2º e 3º ciclos do ensino básico, com a participação dos
alunos do 4ºano escolaridade do 1º ciclo.
Objetivos:
Promover iniciativas conjuntas entre os vários estabelecimentos e estruturas do Agrupamento;
Fomentar a tolerância e a compreensão como aspectos fundamentais e indissociáveis das interacções estabelecidas na
Comunidade Escolar;
Impulsionar hábitos de prática desportiva regular;
Desenvolver a motivação para a prática do Futsal em todas as suas vertentes de aprendizagem;
Promover o desenvolvimento das capacidades motoras.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 80 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Grupo Disciplinar de Educação Física
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Festa de Natal

Dinamizador(es) ……….....

Coordenador de Projetos

Departamento(s) ……….…

Expressões / Línguas / Ciências Sociais e Humanas

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Todos os departamentos

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

-- Data: 14 / 12 / 2018 a

/

/

Local: Sala de Convivio
Público-alvo: Alunos do 2º,3º ciclos e secundário

Nº de alunos: 300

Descrição: Festa de Natal
Objetivos:
Desenvolver o sentido musical no que respeita à época natalícia (canções de natal).
Dinamizar atividades de complemento curricular.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão): 200 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenador de Projetos
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

ERA UMA VEZ….A NATUREZA

Dinamizador(es) ……….....

Educadoras de Infância.

Departamento(s) ……….…

Pré-Escolar / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

100 - Pré-Escolar / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Assistentes Operacionais , Pais,1º CEB, BE , Câmara Municipal de Tabuaço.

Calendarização:

-- Período(s): 2º Período

-- Data: 03 / 01 / 2019 a 05 / 04 / 2019

Local: JARDIM DE INFÂNCIA DE TABUAÇO
Público-alvo: Crianças de 3, 4 e 5 anos de idade

Nº de alunos: 70

Descrição: Compreender e identificar as características distintas dos seres vivos e reconhecer diferenças e semelhanças
entre animais e plantas.
Objetivos:
Promover o desenvolvimento de uma consciência ecológica;
Desenvolver atitudes e comportamentos de conservação da natureza e respeito pelo ambiente;
Reconhecer a importância e a necessidade de viver num ambiente saudável e não poluído;
Envolver as crianças famílias e comunidade escolar em atividades de reciclagem, através dos 5 R: Reciclar, Reduzir,
Reutilizar, Responsabilizar e Respeitar;
Reconhecer a importância da água para a vida:
Observar e conhecer as características de animais e plantas e a sua importância na biodiversidade da Terra.
Conhecer as características do planeta terra e sistema solar;
Desenvolver a criatividade e a imaginação;
Reutilizar os materiais de forma criativa e produzir composições plásticas a partir de temas reias ou imaginados.;
Realizar várias atividades em articulação com o 1º CEB e restante comunidade educativa;
Realizar exposições de trabalhos em conjunto com a Biblioteca Escolar.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: O Jardim de Infância deve fomentar a imaginação prodigiosa da criança, estimulando-a a aprender com
criatividade, através do respeito pelos outros, para com elas próprias, pelo local onde vivem e pelos seres vivos com quem
partilham o planeta Terra. Desenvolver uma conciência ecológica é o objetivo principal do trabalho a desenvolver durante
este período.

Responsável pela iniciativa
Neli Sousa
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Visita de Estudo ao Pavilhão da Água e ao Sealife no Porto

Dinamizador(es) ……….....

Dina Cruz, Manuel Alexandre Pereira

Departamento(s) ……….…

Expressões / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

910 - Ed. Especial / 240 - EVT / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Pavilhão da Água / Sealife - PORTO
Público-alvo: Alunos com Programa Educativo Individual

Nº de alunos: 7

Descrição:
- Realização de uma visita de estudo ao Pavilhão da àgua e ao Sealife no Porto.
Objetivos:
Desenvolver os valores de cidadania, participação e responsabilidade;
Desenvolver o pensamento crítico e criativo;
Sensibilizar para o bem estar, saúde e ambiente;
Desenvolver o relacionamento interpessoal;
Despertar a consciência ambiental;
Sensibilizar para a perceção do valor da água como bem essencial à vida

Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Verificar a possibilidade de a Câmara Municipal de Tabuaço poder fornecer o transporte.

Responsável pela iniciativa
Dina Cruz
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Mega Sprinter (fase escola)

Dinamizador(es) ……….....

Berta Miranda; Carlos Almeida; José Bernardo/ Luis Simões; Paulo Alves

Departamento(s) ……….…

Expressões / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

260 - Ed.Fis. 2C / 620 - Ed. Física / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data:

/ 01 / 2018 a

/ 02 / 2018

Local: Agrupamento de Escolas Abel Botelho - Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 1º, 2º, 3º Ciclos e Secundário

Nº de alunos: 150

Descrição:
O MegaSprinter/km é uma prova que visa apurar os alunos dos diferentes escalões/géneros, da nossa escola, para a
participação na fase CLDE. O MegaSprinter é uma prova de atletismo, na qual os atletas participantes competem em corrida
de velocidade (MegaSprinter) e em corrida de resistência (Mega Km).
Objetivos:
- Impulsionar hábitos de prática desportiva regular;
- Incentivar os alunos para a prática de especialidades da modalidade de Atletismo;
- Contribuir para o desenvolvimento das capacidades motoras;
- Fomentar a tolerância e a compreensão como aspectos fundamentais e indissociáveis das interacções estabelecidas na
Comunidade Escolar;
- Dinamizar atividades de complemento curricular.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 35 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Grupo Disciplinar de Educação Física
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Reis/Janeiras

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1ºCEB

Departamento(s) ……….…

1º Ciclo / Pré-Escolar / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

110 - 1º Ciclo / 100 - Pré-Escolar / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Câmara Municipal

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 04 / 01 / 2019 a 11 / 01 / 2019

Local: Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 1ºCEB e Pré-escolar

Nº de alunos: 183

Descrição: Memorizar e reproduzir canções; Cantar os reis pelas ruas da vila de Tabuaço.
Objetivos:
Participar nas vivências e tradições de cantar os Reis, conhecendo a sua tradição e história; Preservar e valorizar as
tradições através das gerações;Favorecer o desenvolvimento dos alunos em ligação com o seu contexto sociocultural e
familiar.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenação do 1ºCEB
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Olimpíadas de Geografia

Dinamizador(es) ……….....

Armando Figueiredo / João Teixeira

Departamento(s) ……….…

Ciências Sociais e Humanas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

420 - Geografia / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 2º / 3º Períodos

-- Data: 09 / 01 / 2019 a 15 / 05 / 2019

Local: Escola, Coimbra e Porto.
Público-alvo: Alunos de Geografia do 10º, 11º e 12º ano.

Nº de alunos: 10

Descrição:
As Olímpiadas da Geografia são uma iniciativa da Associação Portuguesa de Geógrafos (APG) e da Associação
Portuguesa de Professores de Geografia (APROFGEO) com o patrocínio do Ministério da Educação.
Pretendem contribui para o reconhecimento social da Geografia e promover o seu estudo.
Esta iniciativa visa distinguir os melhores alunos de Geografia no ensino secundário e servirá também para apurar os três
representantes nacionais nas Olimpíadas Ibéricas de Geografia.
Os docentes da disciplina procedem à seleção de 10 alunos, o número máximo por escola permitido pelo regulamento.
A primeira eliminatória realiza-se no dia 9 de janeiro de 2019, às 15h00m, na escola onde o aluno está matriculado.
A final nacional realiza-se no dia 29 de março, na Universidade de Coimbra. Participam os 20 estudantes melhor
classificados na primeira eliminatória.
A final ibérica realiza-se no dia 15 de maio, na Universidade do Porto. Participam os 3 estudantes melhor classificados na
primeira eliminatória.
Objetivos:
* Motivar os alunos para o conhecimento
* Desenvolver o espírito crítico e criativo dos alunos.
* Facultar contactos e experiências inovadoras.
* Promover iniciativas que visem o sucesso escolar dos alunos.
*Aumentar o interesse dos alunos portugueses pelo estudo e pesquisa em Geografia.
*Promover o reconhecimento social da Geografia em Portugal.
* Promover o “trabalho de campo” no ensino da Geografia.
* Desenvolver o espírito de rigor e excelência nos alunos.
*Encontrar os representantes portugueses para a Olimpíada Internacional de Geografia.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: A atividade só terá custos associados ao transporte caso os alunos se apurem para a fase final a nível
Nacional, em Coimbra, e fase final Ibérica, a ter lugar no Porto.

Responsável pela iniciativa
Armando Figueiredo
João Teixeira

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2018-2019

37

____________________________________________________________________________________________________________________
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Visionamento da peça:"Farsa de Inês Pereira"

Dinamizador(es) ……….....

Helena Lopes

Departamento(s) ……….…

Línguas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

300 - Port./Franc. / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 04 / 02 / 2019 a

/

/

Local: Porto/Gaia
Público-alvo: alunos do 10.º ano de escolaridade

Nº de alunos: 35

Descrição:
Visionamento da peça vicentina: "Farsa de Inês Pereira", pelo Grupo de Teatro "O Sonho", às 15horas.
Objetivos:
-Consolidar conhecimentos adquiridos na disciplina de Português;
-Assistir à dramatização de obras contempladas no Programa;
-Estimular o gosto pela representação;
-Possibilitar uma melhor compreensão das especificidades do texto dramático.
-Proporcionar aos alunos a oportunidade de estabelecerem comparações entre o texto dramático lido e o texto dramático
representado;
-Contribuir para o desenvolvimento no aluno de estratégias de escuta global e seletiva;
-Proporcionar contextos de enriquecimento cultural e cívico;

Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 175 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

250 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: O preço do bilhete do teatro é de 5 euros..

Responsável pela iniciativa
Helena Lopes
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Celebração do Valentine's Day

Dinamizador(es) ……….....

Lurdes Araújo/ Maria do Carmo/ Clara Proença

Departamento(s) ……….…

Línguas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

330 - Inglês / 220 - Port./Ing. / 120 - Inglês 1ºC

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca Escolar

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 08 / 02 / 2019 a 11 / 02 / 2019

Local: Biblioteca Escolar
Público-alvo: Todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Tabuaço

Nº de alunos:

Descrição: Celebração do Valentine's Day- Redação de mensagens de Amizade/ Amor e posterior distribuição das
mesmas, 'Correio do amor'; Redação de mensagens de Amor/ Amizade num mural na Biblioteca Escolar ( 'Love is …').
Exposição de postais.
Objetivos:
1. Desenvolver o gosto pela redação de pensamentos de Amor/ Amizade em Língua Inglesa; 2- Educar para o sucesso; 3.
Educar para a cultura; 4.Promover a interdisciplinaridade.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 90 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: O valor orçamental apresentado destina-se a aquisição de material decorativo (Biblioteca e Centro Escolar).

Responsável pela iniciativa
Rosa Matias
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Visionamento da peça:"Os Maias-Episódios da Vida Romântica"

Dinamizador(es) ……….....

Sandra Duarte

Departamento(s) ……….…

Línguas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

300 - Port./Franc. / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 11 / 02 / 2019 a

/

/

Local: Porto
Público-alvo: alunos do 11.º ano

Nº de alunos: 15

Descrição:
Visionamento da peça: "Os Maias - Episódios da vida romântica", pela companhia ETCetera Teatro, Porto, pelas 10h30.
Objetivos:
-Consolidar conhecimentos adquiridos na disciplina de Português;
-Assistir à dramatização de obras contempladas no Programa;
-Estimular o gosto pela representação;
-Possibilitar uma melhor compreensão das especificidades do texto dramático.
-Proporcionar aos alunos a oportunidade de estabelecerem comparações entre o texto dramático lido e o texto dramático
representado;
-Contribuir para o desenvolvimento no aluno de estratégias de escuta global e seletiva;
-Proporcionar contextos de enriquecimento cultural e cívico;
- Consolidar conhecimentos adquiridos nas aulas;
- Motivar e sensibilizar os alunos para o estudo da disciplina;
-Promover aprendizagens em contextos diversificados e mobilizar saberes transversais

Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 97,50 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

250 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: O preço do bilhete por aluno será de 6 euros e 50 cêntimos.

Responsável pela iniciativa
Sandra Duarte
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

English is the BEst!

Dinamizador(es) ……….....

Clara da Costa Proença

Departamento(s) ……….…

Línguas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

120 - Inglês 1ºC / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca Escolar

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

-- Data: 28 / 02 / 2019 a

/

/

Local: Biblioteca Escolar
Público-alvo: 1.º ciclo (4.º ano de escolaridade)

Nº de alunos: 20

Descrição: Ida à Biblioteca Escolar, para ouvir uma história em inglês contada por uma professora convidada de Moimenta
da Beira.
Objetivos:
1. Proporcionar ao aluno contextos de enriquecimento linguístico e civilizacional; 2. Contribuir de forma construtiva para o
sucesso do aluno; 3. Refletir sobre a riqueza cultural da diversidade linguística; 4. Fomentar o gosto/ curiosidade pela
aprendizagem de novas línguas; 5. Promover a leitura e os livros em língua inglesa; 6. motivar os alunos para o ensino do
Inglês; 7. estreitar as relações interbibliotecas
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Clara Proença
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Qualifica 2019 | Baixa da Cidade do Porto

Dinamizador(es) ……….....

Professor Paulo Fernandes

Departamento(s) ……….…

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Cursos Profissionais de Restauração e Curso CEF Restauração

Calendarização:

-- Período(s): 2º Período

-- Data: 28 / 02 / 2019 a

/

/

Local: Porto - Portugal
Público-alvo: Curso Profissional de Restauração | CEF de Restauração

Nº de alunos: 40

Descrição: Visitar a Qualifica 2018 e Baixa da cidade do Porto
Objetivos:
A visita à Qualifica 2019 - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego tem como principal objetivo conhecer a
diversificada oferta das escolas profissionais, universidades, várias possibilidades para estudar no estrangeiro ou fazer uma
pós gradução
A visita à Baixa do Porto tem como objetivo identificar e visitar alguns pontos turisticos de interesse.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. -- Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 0 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

240 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Professor Paulo Fernandes
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Carnaval

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1ºCiclo

Departamento(s) ……….…

1º Ciclo / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

110 - 1º Ciclo / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Câmara Municipal

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 01 / 03 / 2019 a

/

/

Local: Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo.

Nº de alunos: 103

Descrição: Decoração das salas de aula; Confeção de máscaras; Desfile de Carnaval pelas ruas principais da vila de
Tabuaço, com outros níveis de ensino.
Objetivos:
Sensibilizar para a importância de vivências coletivas;Festejar datas comemorativas, saber divertir-se; Envolver ativamente
os encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos; Proporcionar momentos de convívio, lazer e de
reflexão.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenação do 1ºCEB
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Semana da Leitura

Dinamizador(es) ……….....

Biblioteca Escolar/Grupos Disciplinares

Departamento(s) ……….…

Ciências Sociais e Humanas / Línguas / Expressões

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

300 - Port./Franc. / 210 - Port./Franc. / 220 - Port./Ing.

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 01 / 03 / 2019 a 25 / 03 / 2019

Local: Escola
Público-alvo: Alunos dos diferentes graus de ensino

Nº de alunos:

Descrição: A Biblioteca escolar vai promover diversas atividades colaborativas com os diversos grupos disciplinares:
(Português, Inglês, Francês, Filosofia, Informática, Artes Visuais, Educação Inclusiva) e Cursos Profissionais: CEF e CPTR
para comemorar a semana da leitura.
Objetivos:
Desenvolver as competencias da leitura, escrita, comunicação e de novas formas de aprender;
Interajir e comunicar através dos média, da utilização informada de recursos e ferramentas associados à literacia da
informação;
Desenvolver o gosto pela leitura e pelas literacias.
Cultivar a oralidade;
Promover atitudes e valores (espirito critico; participação correta na troca de opiniões, em debates e trabalhos; aceitar
diferentes opiniões);
Respeitar o regulamento da Biblioteca Escolar;
Comunicar com rigor;
Partilhar conhecimentos adquiridos.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Equipa da Biblioteca Escolar
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PLANIFICAÇÃO
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DE

ATIVIDADE

Dia Mundial da Água

Dinamizador(es) ……….....

GR 520 - 8º ano

Departamento(s) ……….…

Matemática e Ciências Experimentais / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

520 - Biol./Geol. / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca

Calendarização:

-- Período(s): 2º Período

X Data: 04 / 03 / 2019 a 22 / 03 / 2019

Local: Escola sede do Agrupamento
Público-alvo: Alunos do 8º ano de Escolaridade - Comunidade Escolar

Nº de alunos:

Descrição: Concurso de postais de sensibilização por parte dos alunos a divulgar na página da escola. De 04 a 15 de
março - elaboração dos postais; de 16 a 21 de março - votação; dia 22 de março - divulgação dos vencedores.
Objetivos:
- Alertar para a importância da preservação da água;
- Promover uma gestão racional da água;
- Sensibilizar para a gestão racional deste recurso;
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 10 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Isabel Brites
Manuel Adrega
Paula Ermida
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DE
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Visita à BTL 2019 – Bolsa de Turismo de Lisboa

Dinamizador(es) ……….....

Paulo Fernandes

Departamento(s) ……….…

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Técnico Profissional

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 14 / 03 / 2019 a 15 / 03 / 2019

Local: Lisboa
Público-alvo: Cursos Profissionais

Nº de alunos: 30

Descrição: Visita à Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa e Visita à BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa
Objetivos:
A visita de estudo tem com objetivo principal observar e compreender a área de negócio ao nivel nacional e internacional
no setor da Hotelaria Turismo e Restauração. A visita à Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa tem como objetivo principal
compreender o funcionamento das várias secções ao nivel profissional do setor de hotelaria e restauração.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 1000 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

760 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Paulo Fernandes
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Dia do PI

Dinamizador(es) ……….....

Grupo 500

Departamento(s) ……….…

Matemática e Ciências Experimentais / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

500 - Matemática / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

-- Data: 14 / 03 / 2019 a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Toda a Comunidade Educativa

Nº de alunos: 30

Descrição: - Exposição de trabalhos realizados pelos alunos acerca do número Pi e realização de um lanche, no recinto
escolar do agrupamento.
Objetivos:
- Prestar apoio à aprendizagem dos alunos;
- Prestar um serviço educativo de qualidade;
- Fomentar as relações inter e intra pessoais na comunidade educativa;
- Valorizar a escola como espaço de formação alargada;
- Promover a avaliação e auto-avaliação da escola.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

0 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Orçamento a definir.

Responsável pela iniciativa
Grupo 500
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Ida ao teatro: "Leandro, Rei da Helíria"

Dinamizador(es) ……….....

Helena Lopes

Departamento(s) ……….…

Línguas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

300 - Port./Franc. / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 14 / 03 / 2019 a

/

/

Local: Viseu (IPDJ)
Público-alvo: Alunos do 7.º ano de escolaridade

Nº de alunos: 34

Descrição: Ida ao teatro para os alunos assistirem à peça " Leandor, Rei da Helíria", às 10h30minutos.
Objetivos:
-Estimular o gosto pela representação;
-Assistir à dramatização de obras contempladas no Programa;
-Promover a consolidação de conhecimentos;
-Contribuir para o desenvolvimento, nos alunos, de estratégias de escuta global e seletiva;
-Proporcionar aos alunos a oportunidade de estabelecerem comparações entre o texto dramático lido e o texto dramático
representado;
-Possibilitar uma melhor compreensão das especificidades do texto dramático.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 170 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

180 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: O preço do bilhete do teatro é de 5 euros.

Responsável pela iniciativa
Helena Lopes
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Visita de estudo à Barragem da Aguieira e à cidade de Viseu

Dinamizador(es) ……….....

Fernando Marques / João Teixeira

Departamento(s) ……….…

Ciências Sociais e Humanas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

400 - História / 420 - Geografia / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

-- Data: 21 / 03 / 2019 a

/

/

Local: Barragem da Aguieira e cidade de Viseu
Público-alvo: Alunos de Geografia e História do 10º e 11º ano

Nº de alunos: 52

Descrição: Os discentes serão levados a conhecer património construído no país, com elevado valor económico, cultural e
arquitectónico.
Objetivos:
* Motivar os alunos para o conhecimento
* Desenvolver o espírito crítico e criativo dos alunos.
* Facultar contactos e experiências inovadoras.
* Promover iniciativas que visem o sucesso escolar dos alunos.
* Partilhar afectos entre todos os agentes envolvidos.
* Desenvolver o interesse pela formação da consciência cívica, valorizando o património construído do seu país.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

300 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Fernando Marques
João Teixeira
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Dia da Árvore

Dinamizador(es) ……….....

Professores 1ºCEB

Departamento(s) ……….…

1º Ciclo / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

110 - 1º Ciclo / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Câmara Municipal

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 21 / 03 / 2019 a

/

/

Local: Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 1ºCEB

Nº de alunos: 103

Descrição: Proporcionar o conhecimento e a conscientização dos alunos acerca dos temas que envolvam meio ambiente e
cidadania, desenvolvendo a construção de atitudes para a preservação e com o desenvolvimento sustentável através de
leituras, pesquisas, trabalhos de expressões, plantação de árvores, atividades ao ar livre.
Objetivos:
Desenvolver competências para a resolução de problemas comuns; Conhecer a realidade que diariamente os rodeia;
Sensibilizar as crianças para a importância das nossas atitudes diárias para a preservação/degradação do ambiente;
Estimular a criação de hábitos diários e atitudes positivas que favoreçam uma intervenção cívica e consciente; Promover o
princípio da cidadania, da reciclagem, da reutilizazão e da recuperação de recursos; Fomentar o espírito crítico e incentivar
a curiosidade.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenação do 1ºCEB
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ANO LETIVO2018-2019
P L A N I F I C A Ç Ã OD EV I S I T A
DESIGNAÇÃO

DE

ESTUDO

Visita de Estudo ao Hotel da Régua

Dinamizador(es) ……….....

Carlos Pires

Departamento(s) ……….…

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es)...

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Curso CEF

Calendarização:--Período(s):3º Período--Data:28 / 03 / 2019a 28 / 03 / 2019
Local:Régua
Público-alvo:Alunos do Curso CEF

Nº de alunos:14

Descrição:Visitar uma unidade hoteleira localizada na região
Objetivos:
Permitir aos alunos o contacto com a realidade da atividade económica desenvolvida em estabelecimentos hoteleiros de
relevância regional ou local, permitindo-lhes assim ficarem com uma melhor perceção da profissão na hotelaria em geral, e
da restauração e bar em particular, porque os restaurantes e bares inseridos nestas unidades, e ainda as salas polivalentes
para vários eventos existentes, têm formas muito particulares de funcionamento em relação aos estabelecimentos de
restauração e bares comuns.
Metas (Projeto Educativo):
1.--Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral.2.--Prestar apoio à aprendizagem dos alunos.
3.--Prestar um serviço educativo de qualidade.4.--Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade Educativa. 5.-Valorizar a Escola como espaço de formação alargada.6.--Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):40km
PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Carlos Pires
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Ortografíadas de Português

Dinamizador(es) ……….....

Grupo de Português

Departamento(s) ……….…

Línguas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

300 - Port./Franc. / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º / 3º Períodos

X Data:

/

/

a

/

/

Local: Escola Básica e Secundária Abel Botelho
Público-alvo: Alunos do Ensino Básico (3.ºCiclo)

Nº de alunos:

Descrição: Trata-se de um concurso de exercícios ortográficos e de enriquecimento vocabular, com duração de 50
minutos. A primeira eliminatória realizar-se-á em fevereiro e a prova final em abril. As provas serão resolvidas
individualmente. Serão entregues prémios aos vencedores.
Objetivos:
-Consolidar conhecimentos adquiridos na disciplina de Português;
-Entender a língua como fator de realização, de comunicação, de fruição estética, de educação literária, de resolução de
problemas e de pensamento crítica; ;
-Estimular o gosto pelo uso correto da língua portuguesa;
-Proporcionar contextos de enriquecimento cultural e cívico;
- Consolidar conhecimentos adquiridos nas aulas;
- Motivar e sensibilizar os alunos para o estudo da disciplina;
-Promover aprendizagens em contextos diversificados e mobilizar saberes transversais

Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: O Regulamento do Concurso será dado a conhecer a todos os participantes.

Responsável pela iniciativa
Paula Seabra
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Torneio Inter-Turmas de Voleibol

Dinamizador(es) ……….....

Berta Miranda, Carlos Almeida; José Bernardo/ Luis Simões; paulo Alves

Departamento(s) ……….…

Expressões / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

260 - Ed.Fis. 2C / 620 - Ed. Física / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

X Data: 04 / 04 / 2019 a 05 / 04 / 2019

Local: Agrupamento Escolas Abel Botelho - Tabuaço (Pavilhão Gimnodesportivo)
Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclos e ensino secundário

Nº de alunos: 60

Descrição:
A atividade consiste num torneio inter-turmas de Voleibol para os 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário. Cada
turma escolherá os alunos que a representam, disputando um torneio, num sistema de competição defenido pelos docente
em função do número de equipas inscritas.
Objetivos:
- Promover iniciativas conjuntas entre os vários estabelecimentos e estruturas do Agrupamento;
- Fomentar a tolerância e a compreensão como aspectos fundamentais e indissociáveis das interacções estabelecidas na
Comunidade Escolar;
- Impulsionar hábitos de prática desportiva regular;
- Desenvolver a motivação para a prática do Voleibol em todas as suas vertentes de aprendizagem;
- Promover o desenvolvimento das capacidades motoras.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 50 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Grupo Disciplinar de Educação Física
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Comemoração do 25 de abril de 1974

Dinamizador(es) ……….....

Carla Clemente/Amélia Albuquerque

Departamento(s) ……….…

Ciências Sociais e Humanas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

400 - História / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca Escolar

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

-- Data: 23 / 04 / 2019 a 30 / 04 / 2019

Local: Biblioteca Escolar
Público-alvo: 9.º/12º anos- Comunidade Escolar

Nº de alunos: 31

Descrição: Os discentes serão levados a conhecer e a reviver esta data histórica.
Objetivos:
* Motivar os alunos para o conhecimento da nossa história recente.
* Dinamizar a participação em projetos coletivos.
* Desenvolver o espírito crítico e criativo dos alunos.
* Facultar contactos e experiências inovadoras.
* Promover iniciativas entre a comunidade escolar e a comunidade envolvente.
* Promover iniciativas que visem o sucesso escolar dos alunos.
* Partilhar afetos entre todos os agentes envolvidos.
* Desenvolver o interesse pela formação da consciência europeia, valorizando a identidade cultural do seu país.
* Reforçar o sentido de responsabilidade dos elementos intervenientes.
* Promover iniciativas que visem reconhecer a escola como pólo de desenvolvimento cultural e social.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Carla Clemente

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2018-2019

54

____________________________________________________________________________________________________________________

ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Construção e exposição de bandeiras dos países da União Europeia

Dinamizador(es) ……….....

João Teixeira

Departamento(s) ……….…

Ciências Sociais e Humanas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

420 - Geografia / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca Escolar

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

-- Data: 23 / 04 / 2019 a 15 / 05 / 2019

Local: Sala de aula, residência dos alunos, Escola, Sede do concelho, Biblioteca Escolar.
Público-alvo: 8.º anos

Nº de alunos: 34

Descrição: Os alunos entre os dias 23/04/2019 e 30/04/2019 vão proceder à construção de bandeiras dos países da União
Europeia, para depois serem expostas nos espaços públicos da escola ou em estabelecimentos públicos da sede de
concelho, entre os dias 02/05/2019 e 15/05/2019 para comemorar o dia da europa a 9 de maio.
Objetivos:
(* Motivar os alunos para o conhecimento da nossa história recente
* Dinamizar a participação em projectos colectivos.
* Desenvolver o espírito crítico e criativo dos alunos.
* Facultar contactos e experiências inovadoras.
* Promover iniciativas entre a comunidade escolar e a comunidade envolvente.
* Promover iniciativas que visem o sucesso escolar dos alunos.
* Partilhar afectos entre todos os agentes envolvidos.
* Desenvolver o interesse pela formação da consciência europeia.
* Reforçar o sentido de responsabilidade dos elementos intervenientes.
* Promover iniciativas que visem reconhecer a escola como pólo de desenvolvimento cultural e social.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
João Teixeira
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Ação de Prevenção VIH/SIDA

Dinamizador(es) ……….....

GR 520

Departamento(s) ……….…

Matemática e Ciências Experimentais / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

520 - Biol./Geol. / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

EPSES

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Comunidade Escolar

Nº de alunos:

Descrição: Realização de uma Sessão de Informação, Sensibilização e Prevenção sobre VIH/SIDA.
Objetivos:
- Reforçar o esforço mundial na luta contra a SIDA;
- Criar um espírito de tolerância social;
- Promover a aquisição de conhecimentos que permitam escolhas informadas e seguras.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 100 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Isabel Brites
Manuel Adrega
Paula Ermida
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Divulgação gastronómica (doces e sobremesas) dos países da União Europeia

Dinamizador(es) ……….....

João Teixeira

Departamento(s) ……….…

Ciências Sociais e Humanas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

420 - Geografia / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca Escolar

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

-- Data: 23 / 04 / 2019 a 09 / 05 / 2019

Local: Sala de aula, residência dos alunos e Biblioteca Escolar
Público-alvo: 9.º anos

Nº de alunos: 32

Descrição: Os alunos entre os dias 23/04/2019 e 30/04/2019 vão proceder à recolha de receitas típicas de doces e
sobremesas dos países que constituem a União Europeia. Após essa recolha vão tentar proceder à confeção das receitas,
para depois serem expostas na biblioteca ou em sala a designar, no dia 09 de maio, para comemorar o dia da Europa.
Objetivos:
(* Motivar os alunos para o conhecimento da nossa história recente
* Dinamizar a participação em projectos colectivos.
* Desenvolver o espírito crítico e criativo dos alunos.
* Facultar contactos e experiências inovadoras.
* Promover iniciativas entre a comunidade escolar e a comunidade envolvente.
* Promover iniciativas que visem o sucesso escolar dos alunos.
* Partilhar afectos entre todos os agentes envolvidos.
* Desenvolver o interesse pela formação da consciência europeia.
* Reforçar o sentido de responsabilidade dos elementos intervenientes.
* Promover iniciativas que visem reconhecer a escola como pólo de desenvolvimento cultural e social.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
João Teixeira
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

ERA UMA VEZ….A SOCIEDADE

Dinamizador(es) ……….....

Educadoras de Infância.

Departamento(s) ……….…

Pré-Escolar / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

100 - Pré-Escolar / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Assistentes Operacionais , Pais,1º CEB, BE , Câmara Municipal de Tabuaço.

Calendarização:

-- Período(s): 3º Período

-- Data: 23 / 04 / 2019 a 21 / 06 / 2019

Local: JARDIM DE INFÂNCIA DE TABUAÇO
Público-alvo: Crianças de 3, 4 e 5 anos de idade

Nº de alunos: 70

Descrição: Reconhecer a importância de cada profissão, serviços, meios de transporte, meios de comunicação, energia e
tecnologia.
Objetivos:
Compreender as diferenças entre os contextos rurais e urbanos;
Reconhecer aglomerados populacionais: cidade, vila e aldeia;
Identificar o local onde vive;
Identificar as atividades associadas a algumas profissões e serviços;
Conhecer e identificar os meios de transporte e os locais onde circulam;
Vivenciar tradições culturais e reconhecer o seu contributo para o enriquecimento da vida em sociedade;
Utilizar as novas tecnologias para efetuar pesquisas alusivas aos temas e produzir diferentes tipos de trabalho.
Vivenciar regras de cidadania e normas de segurança;
Realizar visitas de estudo a vários serviços públicos: CTT, Centro de Saúde, GNR; Lar de idosos, Comercio, etc…
Realizar atividades de articulação com outros níveis de ensino e com a Biblioteca Escolar;
Participar na Jornada pedagógicas com trabalhos alusivos ao tema “ Era uma vez…”;
Estabelecer relações com toda a comunidade envolvente.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Ao longo do 3º Período esta planificação irá promover o tema Sociedade, através de uma metodologia de
dinâmica de grupos, que terá como objetivo a consolidação das regras sociais. Além disso continuará a promover a
autoestima, a autonomia, a identidade de cada criança e a consolidar os valores da amizade, do respeito e convivência,
bases fundamentais para um desenvolvimento mais coerente e assertivo.
Para o sucesso destas atividades continuará a ser fulcral a participação das famílias e da comunidade, com as quais se
continuarão a fomentar relações de cooperação basilares.

Responsável pela iniciativa
Neli Sousa
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Matutad

Dinamizador(es) ……….....

Grupo 500

Departamento(s) ……….…

Matemática e Ciências Experimentais / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

500 - Matemática / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

-- Data:

/ 05 / 2019 a

/

/

Local: Universidade de Trás - os - Montes e Alto Douro
Público-alvo: Alunos do 3º Ciclo/Secundário

Nº de alunos: 40

Descrição: -Resolução de uma prova de constituída por itens de seleção que abordam situações matemáticas (cálculo
mental, exploração de situações matemáticas e resolução de problemas de natureza lógica, numérica, geométrica, ou outra)
utilizando as tecnologias de informação.
Objetivos:
- Estimular o gosto e o estudo pela Matemática.
- Divulgar o impacto da matemática no dia-a-dia.
- Contribuir para o enriquecimento sociocultural dos alunos.
- Proporcionar a aquisição e domínio de saberes, instrumentos, capacidades, atitudes e valores.
- Desenvolver o raciocínio e cálculo mental.
- Preparar os alunos para aplicação de conhecimentos em novas situações.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. -- Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

100 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Orçamento a definir.

Responsável pela iniciativa
Grupo 500

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2018-2019

59

____________________________________________________________________________________________________________________

ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Torneio de Ténis de Mesa

Dinamizador(es) ……….....

Berta Miranda; Caros Almeida; José Bernardo/ Luis Simões; Paulo Alves

Departamento(s) ……….…

Expressões / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

260 - Ed.Fis. 2C / 620 - Ed. Física / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

X Data: 23 / 04 / 2019 a 31 / 05 / 2019

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Toda a comunidade escolar

Nº de alunos: 100

Descrição:
Esta atividade consiste num torneio individual e a pares de Ténis de Mesa.
Objetivos:
- Promover hábitos de prática desportiva regular;
- Desenvolver o espírito de participação em actividades da Escola;
- Promoção de valores e atitudes através da prática desportiva;
- Dinamizar actividades de complemento curricular.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 50 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

0 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Grupo Disciplinar de Educação Física
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Visita de Estudo

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1º Ciclo

Departamento(s) ……….…

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

-- Data: * /

/

a

/

/

Local: *
Público-alvo: Alunos do 1ºCEB

Nº de alunos: 103

Descrição:
Objetivos:

Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 0 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Esta atividade será patrocinada pela Câmara Municipal.
* Data e local da realização: durante o mês de junho em dia e local a definir.

Responsável pela iniciativa
Coordenadora do 1ºCEB
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

QUEM QUER SER MATEMÁTICO

Dinamizador(es) ……….....

Grupo 500

Departamento(s) ……….…

Matemática e Ciências Experimentais / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

500 - Matemática / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 3º Período

X Data: 29 / 04 / 2019 a 03 / 05 / 2019

Local: Escola Básica e Secundária Abel botelho
Público-alvo: Alunos do 3.º ciclo do Agrupamento

Nº de alunos: 60

Descrição: O concurso é baseado no concurso televisivo “Quem quer ser milionário?”, com várias adaptações descritas no
regulamento.
Objetivos:
Promover o gosto e interesse pela matemática através do jogo;
Promover o aspeto lúdico da Matemática;
Fomentar, nos alunos, a confiança nas suas aptidões para a Matemática;
Promover o sucesso da Matemática e prevenção do abandono escolar.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 70 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Eusébio Rodrigues Maia
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ANO LETIVO2018-2019
P L A N I F I C A Ç Ã OD EV I S I T A
DESIGNAÇÃO

DE

ESTUDO

Visita de Estudo à Pousada de Portugal em Viseu

Dinamizador(es) ……….....

Carlos Pires

Departamento(s) ……….…

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es)...

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Curso CEF

Calendarização:--Período(s):3º Período--Data:

/ 05 / 2019a

/ 05 / 2019

Local:Viseu
Público-alvo:Alunos do Curso CEF

Nº de alunos:14

Descrição:Visitar uma unidade hoteleira localizada na região
Objetivos:
Permitir aos alunos o contacto com a realidade da atividade económica desenvolvida em estabelecimentos hoteleiros de
relevância regional ou local, permitindo-lhes assim ficarem com uma melhor perceção da profissão na hotelaria em geral, e
da restauração e bar em particular, porque os restaurantes e bares inseridos nestas unidades, e ainda as salas polivalentes
para vários eventos existentes, têm formas muito particulares de funcionamento em relação aos estabelecimentos de
restauração e bares comuns.
Metas (Projeto Educativo):
1.--Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral.2.--Prestar apoio à aprendizagem dos alunos.
3.--Prestar um serviço educativo de qualidade.4.--Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade Educativa.5.-Valorizar a Escola como espaço de formação alargada.6.--Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):100km
PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:O dia da sua realização ainda não fica definido

Responsável pela iniciativa
Carlos Pires
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Personagens Históricas do Século XX

Dinamizador(es) ……….....

Carla Clemente

Departamento(s) ……….…

Ciências Sociais e Humanas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

400 - História / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca Escolar

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

-- Data: 20 / 05 / 2019 a 31 / 05 / 2019

Local: Biblioteca Escolar
Público-alvo: 9,º/12.º anos- Comunidade Escolar

Nº de alunos: 31

Descrição: Os discentes serão levados a conhecer personalidades históricas do século XX, através da pesquisa e vão
apresentar a sua personagem sob formas variadas…(plásticas, caricaturas…)
Objetivos:
* Motivar os alunos para o conhecimento da nossa história recente.
* Dinamizar a participação em projetos coletivos.
* Desenvolver o espírito crítico e criativo dos alunos.
* Facultar contactos e experiências inovadoras.
* Promover iniciativas entre a comunidade escolar e a comunidade envolvente.
* Promover iniciativas que visem o sucesso escolar dos alunos.
* Partilhar afetos entre todos os agentes envolvidos.
* Desenvolver o interesse pela formação da consciência europeia, valorizando a identidade cultural do seu país.
* Reforçar o sentido de responsabilidade dos elementos intervenientes.
* Promover iniciativas que visem reconhecer a escola como pólo de desenvolvimento cultural e social.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Carla Clemente
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Visita de estudo ao Porto

Dinamizador(es) ……….....

Docentes responsáveis pela disciplina e outros

Departamento(s) ……….…

Ciências Sociais e Humanas
----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

200 - Hist. Geog. Portugal / 230 - Mat./Cienc. / ----------------------------

/

Matemática e Ciências Experimentais

/

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 3º Período

-- Data: 30 / 05 / 2019 a

/

/

Local: Parque Zoológico da Maia
Público-alvo: alunos do 5.ºA e 5.ºB.

Nº de alunos: 49

Descrição: Os alunos visitarão o Jardim Zoológico da Maia.
Objetivos:

Metas (Projeto Educativo):
1. -- Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. -- Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 250 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

300 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Visita de estudo a Ribeira de Pena - Pena Aventura

Dinamizador(es) ……….....

Fernando Marques

Departamento(s) ……….…

Ciências Sociais e Humanas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

400 - História / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Encarrregados de Educação

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

-- Data: 31 / 05 / 2019 a 1 / 06 / 2019

Local: Ribeira de Pena
Público-alvo: Alunos do 10º e 11º ano

Nº de alunos: 52

Descrição: 1º Dia
•
14.30h - Percurso aventura;
•
16.00h - Escalada;
•
17.00h - Slide;
•
18.00h - Salto Negativo;
•
20.00h - Jantar;
•
21.00h - Caça ao tesouro noturna/Festa Temática;
2º Dia
•
09.30h - Pequeno almoço;
•
10.00h - Crazy Carts - Novidade 2018;
•
11.00h - Fantasticable ou Mini Cabo;
•
13.00h - Almoço;
•
14.30h - Alpine Coaster;
Preço total do Programa por participante: 70€.
Objetivos:
* Motivar os alunos para o exercicio exercicio fisico,promoção da saúde, a importância da natureza e o conhecimento das
realidades locais.
* Dinamizar a participação em projetos coletivos.
* Desenvolver o espírito crítico e criativo dos alunos.
* Facultar contactos e experiências inovadoras.
* Promover iniciativas que visem o sucesso escolar dos alunos.
* Partilhar afectos entre todos os agentes envolvidos.
* Promover iniciativas entre a comunidade escolar e a comunidade envolvente.
* Reforçar o sentido de responsabilidade dos elementos intervenientes.
* Promover iniciativas que visem reconhecer a escola como pólo de desevolvimento cultural e social.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

200 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Fernando Marques
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Dia Mundial da Criança

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1ºCEB

Departamento(s) ……….…

1º Ciclo / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

110 - 1º Ciclo / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Câmara Municipal

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

X Data: 03 / 06 / 2019 a 03 / 06 / 2019

Local: Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 1ºCEB

Nº de alunos: 103

Descrição: Abordagem dos direitos da criança, no contexto de sala de aula e operacionalizá-los em forma de cartaz,
quadro, tecelagem, painéis; Atividades (proporcionadas pela Câmara ou escola).
Objetivos:
Promover o convívio entre as crianças, o espírito de entreajuda e a prática desportiva; Proporcionar momentos de alegria e
lazer; Reconhecer os direitos das crianças; Desenvolver os valores da convivência, partilha, colaboração e da tolerância;
Explorar de forma lúdica os equipamentos e atividades disponíveis, Participar nas atividades coletivas, respeitando normas,
regras e critérios de atuação e de convivência.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenador do 1ºCEB
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Torneio de Corfebol

Dinamizador(es) ……….....

Berta Miranda; Carlos Almeida; José Bernardo/ Luís Simões; Paulo Alves

Departamento(s) ……….…

Expressões / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

260 - Ed.Fis. 2C / 620 - Ed. Física / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

X Data: 05 / 06 / 2019 a 05 / 06 / 2019

Local: Agrupamento Escolas Abel Botelho - Tabuaço (Pavilhão Gimnodesportivo)
Público-alvo: Alunos do ensino secundário

Nº de alunos: 50

Descrição:
A atividade consiste num torneio inter-turmas de Corfebol para o ensino secundário. Cada turma escolherá os alunos que a
representam, disputando um torneio, num sistema de competição defenido pelos docente em função do número de equipas
inscritas.
Objetivos:
Promover iniciativas conjuntas entre os vários estabelecimentos e estruturas do Agrupamento;
Fomentar a tolerância e a compreensão como aspectos fundamentais e indissociáveis das interacções estabelecidas na
Comunidade Escolar;
Impulsionar hábitos de prática desportiva regular;
Desenvolver a motivação para a prática do Andebol em todas as suas vertentes de aprendizagem;
Promover o desenvolvimento das capacidades motoras.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 50 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Grupo Disciplinar de Educação Física

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2018-2019

68

____________________________________________________________________________________________________________________

ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Visita de estudo a Aveiro

Dinamizador(es) ……….....

Docentes responsáveis pela disciplina e outros

Departamento(s) ……….…

Ciências Sociais e Humanas
----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

200 - Hist. Geog. Portugal / 230 - Mat./Cienc. / ----------------------------

/

Matemática e Ciências Experimentais

/

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 3º Período

-- Data: 06 / 06 / 2019 a

/

/

Local: Ílhavo (Navio Museu Santo André e Museu Marítimo)
Público-alvo: alunos do 6.ºA, 6.ºB e 6.ºC.

Nº de alunos: 60

Descrição: Os alunos visitarão o Navio Museu Santo André e Museu Marítimo.
Objetivos:

Metas (Projeto Educativo):
1. -- Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. -- Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 210 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

340 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
José João Patrício
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

VISITA DE ESTUDO AO ZOO SANTO INÁCIO

Dinamizador(es) ……….....

Educadoras de Infância.

Departamento(s) ……….…

Pré-Escolar / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

100 - Pré-Escolar / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Assistentes Operacionais , Pais, Câmara Municipal de Tabuaço.

Calendarização:

-- Período(s): 3º Período

-- Data: 18 / 06 / 2019 a

/

/

Local: Zoo Santo Inácio - Avintes - Vila Nova de Gaia
Público-alvo: Crianças de 3, 4 e 5 anos de idade

Nº de alunos: 70

Descrição: Proporcionar às crianças momentos ludicos e pedagógicos num ambiente natural, onde poderão conhecer
hábitos e caracteristicas de algumas espécies animais do nosso planeta.

Objetivos:
Reconhecer a importância da vida selvagem do Planeta Terra.
Promover o desenvolvimento de uma consciência ecológica e desenvolver atitudes e comportamentos de conservação da
natureza e respeito pelo ambiente.

Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão): 200 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

300 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: O Zoo Santo Inácio é o maior e mais verde parque zoológico do norte do país. Neste espaço as crianças
terão uma oportunidade única de aprender e ver de perto divertidas demonstrações de comportamento animal.

Responsável pela iniciativa
Neli Sousa
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Encerramento do Ano Letivo

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1ºCEB e Professores das AEC

Departamento(s) ……….…

1º Ciclo / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

110 - 1º Ciclo / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Câmara Municipal

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

X Data: 21 / 06 / 2019 a 21 / 06 / 2019

Local: EB1 de Tabuaço
Público-alvo: Comunidade Educativa

Nº de alunos: 103

Descrição: Atividades lúdicas para todos os alunos. Proporcionar o convívio entre todos os elementos da Comunidade
Educativa.
Objetivos:
Promover o convívio entre as crianças, proporcionando momentos partilha, colaboração e de alegria; Promover o espírito de
entreajuda e a prática desportiva; Desenvolver os valores da convivência e da tolerância; Ser capaz de participar em
atividades de grupo adotando um comportamento construtivo, solidário, responsável e valorizando os contributos de cada
um em função de objetivos comuns; Desenvolver atividades integradoras de diferentes saberes, nomeadamente a
realização de projetos.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenador do 1ºCEB
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF)

Dinamizador(es) ……….....

Animadoras Socioeducativas .

Departamento(s) ……….…

Pré-Escolar / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

100 - Pré-Escolar / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Jardim de Infância ; Câmara Municipal de Tabuaço

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data: 14 / 09 / 2018 a 21 / 06 / 2019

Local: JARDIM DE INFÂNCIA DE TABUAÇO
Público-alvo: Crianças de 3, 4 e 5 anos de idade

Nº de alunos: 70

Descrição: Vamos Jogar : jogos de roda e movimento, jogos tradicionais, jogos de cooperação, jogos de construção, etc…;
Vamos Criar: com barro, plasticina, pasta de papel; massa de sal, massa de farinha, e /ou culinária…;
Vamos Dançar ou ao Cinema : concursos de dança, danças de salão, danças de roda ,dança pop, jazz; roque,visionamento
de filmes;
Vamos Reciclar ou Jardinar: reaproveitar materiais, construir instrumentos musicais, construir mascote, fazer plantações,
etc…;
Vamos brincar ou passear livremente.
Objetivos:
Proporcionar às crianças atividades lúdico-expressivas: Brincar, Conviver, Explorar, Movimentar e Socializar.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: A AAAF compreende o serviço de refeições e a componente de apoio socioeducativa. A concretização das
atividades é elaborada pela Autarquia.É supervisionada pedagogicamente pelas Educadores de Infância.

Responsável pela iniciativa
Bruno Fernandes e Neli Sousa
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Biblioteca Escolar

Dinamizador(es) ……….....

Professora Bibliotecária e Professores do 1ºCEB

Departamento(s) ……….…

1º Ciclo / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

110 - 1º Ciclo / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca Escolar

Calendarização:

X Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: EB1 de Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 1ºCEB

Nº de alunos: 103

Descrição: Visita à Biblioteca; Entrega e partilha de livros do PNL; Identificar os livros existentes na biblioteca para leitura
autónoma; Planificação de atividades conjuntas com os diferentes intervenientes; Atividades a programar.
Objetivos:
Motivar os alunos para a utilização das bibliotecas escolares como recurso para a pesquisa e organização da informação;
Reconhecer o livro como meio de comunicação; Desenvolver hábitos e incentivar o gosto pela leitura; Promover a utilização
criativa dos tempos livres.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Esta atividade decorre durante todo o ano letivo.

Responsável pela iniciativa
Coordenador do 1ºCEB e Profª. Bibliotecário
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Concurso "Grandes leitores"

Dinamizador(es) ……….....

Docentes de Português - 2.º Ciclo

Departamento(s) ……….…

Línguas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

210 - Port./Franc. / 220 - Port./Ing. / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/ 09 / 2018 a

/ 06 / 2019

Local: sala de aula
Público-alvo: alunos

Nº de alunos: 98

Descrição: Leitura integral de uma obra por período e realização de uma prova de verificação de leitura através da
concretização de testes de escolha múltipla. Será considerado o vencedor o aluno que apresentar o maior número de
respostas certas.
Objetivos:
Promover a leitura de obras integrais;
Compreender o sentido dos textos lidos.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 180 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Entrega de prémios em final de ano (podendo ou não coincidir com a Jornada Pedagógica).

Responsável pela iniciativa
Coordenadora da disciplina de Português, 2.º Ciclo
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Dias Temáticos 2018-2019

Dinamizador(es) ……….....

GR 520

Departamento(s) ……….…

Matemática e Ciências Experimentais / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

520 - Biol./Geol. / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Comunidade Escolar

Nº de alunos:

Descrição: Publicações de sensibilização, na página do facebook da Escola, relacionadas com as temáticas da saúde, das
ciências naturais e ambiente.
Objetivos:
- Sensibilizar a Comunidade Educativa para comportamentos, ações, iniciativas,... promotoras da saúde, bem-estar e defesa
do ambiente.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Isabel Brites
Manuel Adrega
Paula Ermida
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Grupos / Equipa do Desporto Escolar

Dinamizador(es) ……….....

Berta Miranda, Carlos Almeida; Luís Simões/ José Bernardo ; Paulo Alves

Departamento(s) ……….…

Expressões / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

260 - Ed.Fis. 2C / 620 - Ed. Física / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): Ao longo do ano

X Data: 17 / 09 / 2018 a 14 / 06 / 2019

Local: Agrupamento de Escolas Abel Botelho - Tabuaço
Público-alvo: Alunos inscritos na Atividade Externa (Grupos/Equipa)

Nº de alunos: 120

Descrição:
A atividade dos grupos equipa do desporto escolar, tem como obetivo oferecer de forma gratuita, a possibilidade de prática
dsportiva competitiva, regular e profissionalmente orientada aos alunos, num diferente leque de modalidades, orientadas
para a motivação dos mesmos.
Objetivos:
- Promover iniciativas conjuntas entre os vários estabelecimentos e estruturas do Agrupamento;
- Fomentar hábitos e estilos saudáveis;
- Impulsionar a prática da atividade física de forma alargada e continuada;
- Fomentar as experiências interpessoais dos alunos.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 900 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:
A atividade (atividade externa do Desporto Escolar) desenrola-se ao longo do ano letivo, com os grupos/equipa de Futsal
(2), Natação (1), Ténis de Mesa (1) e Boccia (1).
O número de km a prever depende dos quadro competitivos definidos pelo CLDE, bem como, da duração dos mesmos.

Responsável pela iniciativa
Coordenador do Desporto Escolar
Luís Simões
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Olimpíadas da Ortografia

Dinamizador(es) ……….....

Clara da Costa Proença

Departamento(s) ……….…

Línguas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

120 - Inglês 1ºC / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 1º / 2º / 3º Períodos

X Data:

/

/

a

/

/

Local: Sala de aula
Público-alvo: 1.º ciclo (3.º e 4.º anos de escolaridade)

Nº de alunos: 51

Descrição: Em contexto de sala de aula, os alunos completam um pequeno texto com espaços, ouvindo o que a professora
diz.
Objetivos:
1. Proporcionar ao aluno contextos de enriquecimento linguístico e civilizacional; 2. Contribuir de forma construtiva para o
sucesso do aluno; 3. Refletir sobre a riqueza cultural da diversidade linguística; 4. Fomentar o gosto/ curiosidade pela
aprendizagem de novas línguas; 5. Promover a leitura e os livros em língua inglesa; 6. motivar os alunos para o ensino do
Inglês;
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Clara Proença
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ANO LETIVO2018-2019
P L A N I F I C A Ç Ã OD EV I S I T A
DESIGNAÇÃO

DE

ESTUDO

Visita de Estudo a estabelecimentos de restauração e bebidas locais

Dinamizador(es) ……….....

Carlos Pires

Departamento(s) ……….…

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es)...

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Curso CEF

Calendarização:--Período(s):Ao longo do ano--Data:

/

/

a

/

/

Local:Concelho de Tabuaço
Público-alvo:Alunos do Curso CEF

Nº de alunos:14

Descrição:Visitar estabelecimentos de restauração e de bebidas a nível local
Objetivos:
Permitir aos alunos o contacto com a realidade da atividade económica desenvolvida em estabelecimentos de restauração e
de bebidas do seu próprio concelho, tornando mais fácil a sua inserção nos ambientes profissionais onde deverá ser
realizada a sua Formação Prática em Contexto Real de Trabalho.
Metas (Projeto Educativo):
1.--Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral.2.--Prestar apoio à aprendizagem dos alunos.
3.--Prestar um serviço educativo de qualidade.4.--Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade Educativa.5.-Valorizar a Escola como espaço de formação alargada.6.--Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Carlos Pires
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Amizades, Amores & Companhia

Dinamizador(es) ……….....

Dorisa Maravilha

Departamento(s) ……….…

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 2º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Assistentes operacionais e discentes do 2ºCEB ao Secundário.

Nº de alunos:

Descrição: No âmbito da atividade Amizades, Amores & Companhia serão desenvolvidos workshops baseados na temática
das relações conflituosas/problemáticas e patológicas em todas as turmas que se verifique essa necessidade. Serão
também desenvolvidos workshops direcionados para os assintentes operacionais baseados na importância da identificação
precoce dos indícios e sinais de situações de risco associados às interações sociais no contexto em causa.
Objetivos:
1. Promover relações interpessoais positivas e de inclusão;
2. Promover o conhecimento de si e do outro e melhorar o reconhecimento e a expressão de emoções;
3 Aprofundar e desenvolver o conhecimento e uma cultura universal dos direitos humanos;
4. Difundir as competências de gestão de conflitos e de tomada de decisão no contexto fora da sala de aula;
5. Promover a capacidade de abstração e criatividade dos/as discentes.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Dorisa Maravilha
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Crescer e Aprender no Afeto

Dinamizador(es) ……….....

Dorisa Maravilha

Departamento(s) ……….…

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 2º / 3º Períodos

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico

Nº de alunos:

Descrição: A atividade Crecer e Aprender no Afeto consiste no desenvolvimento de programas de desenvolvimento de
competências pessoais, sociais e emocionais, cujas dinâmicas realizadas serão ajustadas às problemáticas identificadas
em cada grupo. Os grupos serão constituídos por discentes do 1ºCEB que se encontrem em acompanhamento individual e
de acordo com as problemáticas e características individuais apresentadas por cada um, no sentido de se alcançar maior
sucesso nas intervenções.
Objetivos:
1. Prevenção de comportamentos desajustados nos contextos dentro e fora da sala de aula;
2. Sensibilizar os/as discentes para desenvolvimento socioafetivo, facilitando a aquisição de comportamentos estimulantes e
facilitadores do crescimento e no processo de aprendizagem;
3. Desenvolver a assertividade e competências de comunicação, promover a inclusão e a coesão grupal e difundir a
tolerância;
4. Promover as competências de gestão de conflitos e de tomada de decisão.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Dorisa Maravilha
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Exames sem Stress!

Dinamizador(es) ……….....

Dorisa Maravilha

Departamento(s) ……….…

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 3º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Turmas do 9º, 11º e 12º anos.

Nº de alunos: 66

Descrição: A atividade "Exames sem Stress!" consiste na realização de uma ação de informação, no contexto da turma,
acerca da temática dos Exames Nacionais, através da realização de dinâmicas e partilha de estratégias facilitadoras de
desempenhos positivos.
Objetivos:
1. Dotar os/as discentes das competências necessárias para a preparação para o momento de testes/exames;
2. Desenvolver competências de gestão emocional em situações de ansiedade de desempenho.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Dorisa Maravilha
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

"As minhas Escolhas!"

Dinamizador(es) ……….....

Dorisa Maravilha

Departamento(s) ……….…

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 9º ano e Pais/Encarregados de Educação

Nº de alunos: 30

Descrição: A atividade "As minhas escolhas!" constitui-se como um programa de orientação escolar e vocacional que
pretende auxiliar o/a aluno/a na tomada de decisão relativa ao seu percurso académico após a conclusão do terceiro ciclo
do ensino básico. Durante o programa, serão avaliadas as seguintes áreas: interesses, aptidões cognitivas, maturidade
vocacional, caraterísticas de personalidade e percurso escolar.
Estipula-se assim a realização de seis sessões de grupo, as quais, sucintamente desenvolvem-se da seguinte forma:
Sessão nº1: Acolhimento; Sessões nº2, 3 e 4: Aplicação de testes; Sessão nº5: Divulgação e informação de ofertas
formativas e Sessão nº6: Entrega de relatório final e discução das conclusões.
Muito embora as sessões estipuladas sejam orientadas para a turma ou para o grupo, caso se justifique, proceder-se-á à
realização de sessões individuais ao/às discentes e respetivos/as encarregados/as de educação.
Objetivos:
1. Auxiliar o/a discente a identificar os seus interesses, aptidões e caraterísticas de personalidade;
2. Promover a reflexão, conduzindo o/a discente a uma tomada de decisão consciente e ponderada;
3. Potenciar a procura ativa de informação e a escolha escolar e vocacional mais adaptada às caraterísticas da sua
personalidade.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Dorisa Maravilha
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Intervenções no Grupo-Turma

Dinamizador(es) ……….....

Dorisa Maravilha

Departamento(s) ……….…

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Turma CEF e outras as turmas sinalizadas para o efeito

Nº de alunos:

Descrição: A atividade Intervenções no grupo-turma consiste no desenvolvimento de programas de desenvolvimento de
competências pessoais, sociais e emocionais, cujas dinâmicas realizadas serão ajustadas às problemáticas identificadas
em cada grupo. A atividade será apresentada a todos/as os/as Diretores/as de Turma e deverão ser estes/as a sinalizar a
problemática do grupo ao SPO. Cada intervenção inicia-se com uma breve reunião com o/a Diretor/a de Turma e com o
preenchimento de um Questionário Diagnóstico para a Intervenção em Turma por parte deste/a. A planificação das sessões
é realizada seguidamente com base numa metodologia de ação-reflexão acerca das temáticas/problemáticas identificadas.
A avaliação será realizada em dois domínios: o qualitativo por representação sociométrica e o quantitativo através da
aplicação de questionário de avaliação. Serão priorizadas as turmas com maior número de alunos/as com apoio tutorial
específico.
Objetivos:
1. Sensibilizar os/as discentes para desenvolvimento socioafetivo, facilitando a aquisição de comportamentos estimulantes e
facilitadores do crescimento e no processo de aprendizagem;
2. Desenvolver a assertividade e competências de comunicação, promover a inclusão e a coesão grupal e difundir a
tolerância;
3. Promover as competências de gestão de conflitos e de tomada de decisão;
4. Potenciar o interesse e a motivação escoalres.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Dorisa Maravilha
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

"O meu projeto de vida!"

Dinamizador(es) ……….....

Dorisa Maravilha

Departamento(s) ……….…

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 12º ano e do CPTRB3 e Pais/Encarregados de Educação

Nº de alunos: 32

Descrição: "O meu projeto de vida!" constitui-se como um programa de orientação escolar e de carreira que pretende
auxiliar o/a aluno/a na tomada de decisão relativa ao seu percurso académico e profissional após a conclusão do ensino
secundário. Durante o programa, serão avaliadas as seguintes áreas: interesses e valores profissionais, aptidões cognitivas,
maturidade vocacional, caraterísticas de personalidade, percurso escolar e profissional.
Estipula-se assim a realização de seis sessões de grupo:
Sessão nº1: Acolhimento e avaliação inicial; Sessões nº2, 3 e 4: Aplicação de testes; Sessão nº5: Divulgação e informação
de ofertas formativas e Sessão nº6: Entrega de relatório final e discução das conclusões.
Muito embora as sessões estipuladas sejam orientadas para a turma ou para o grupo, caso se justifique, proceder-se-á à
realização de sessões individuais ao discentes e respetivos encarregados de educação.
Objetivos:
1. Promover a importância da definição de objetivos e projetos de vida;
2. Diminuir a ansiedade pós ensino secundário;
3. Desenvolver ou aperfeiçoar competências necessárias para a operacionalização do projeto de vida idealizado;
4. Tomar consciência das ofertas de diversas instituições de ensino;
5. Desconstruir crenças desajustadas associadas à frequência do ensino superior.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Dorisa Maravilha
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Tertúlia com Pais

Dinamizador(es) ……….....

Dorisa Maravilha

Departamento(s) ……….…

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Encarregados/as de Educação ou Pais

Nº de alunos:

Descrição: A atividade "Tertúlia de Pais" consiste no desenvolvimento de sessões individuais ou em grupo com os/as
encarregados/as de educação ou pais dos/as discentes, que solicitem apoio ou que manifestem défice ao nível das
competências parentais, pessoais ou emocionais com implicância no desenvolvimento global do/a seu/sua educando/a.
Preve-se a constituição de um grupo de pais, com base nas avaliações realizadas no ano letivo anterior.
Objetivos:
1. Sensibilizar para a importância de um intervenção sistémica com vista ao sucesso educativo dos/as discentes;
2. Promover no contexto familiar dos/as discentes a partilha adequada de experiências, emoções e comportamentos
estimulantes e facilitadores do crescimento e no processo de aprendizagem;
3. Promover e sensibilizar para a importância dos hábitos de estudo através dos/as encarregados/as de educação;
4. Desenvolver a assertividade e competências de comunicação nas dinâmicas familiares dos/as discentes;
5. Promover as competências de gestão de conflitos e de tomada de decisão nos momentos de crise na família.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Dorisa Maravilha
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Agarrar o Novo Ciclo!

Dinamizador(es) ……….....

Dorisa Maravilha

Departamento(s) ……….…

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

---------------------------- / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

SPO

Calendarização:

-- Período(s): 1º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Turmas do 1º, 5º e 7º anos

Nº de alunos: 107

Descrição: A atividade "Agarrar o Novo Ciclo!" consiste na realização de uma sessão de informação, no contexto da turma,
acerca das metodologias de estudo adequadas ao novo nível de ensino em que os/as discentes se encontram.
Objetivos:
1. Promover uma adaptação dequada às exigências do novo ciclo de ensino.
2. Desenvolver competências de estudo;
3. Aprofundar o conhecimento das estratégias de estudo mais eficazes nos diferentes momentos: sala de aula, trabalhos de
casa, antes e durante a realização dos testes;
4. Sensibilizar para a necessidade da organização do estudo;
5. Detetar possíveis situações que necessitem de intervenção individual no âmbito desta temática.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Dorisa Maravilha
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DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

"Danças Medievais"

Dinamizador(es) ……….....

Departamento de Expressões

Departamento(s) ……….…

Expressões / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

620 - Ed. Física / 250 - Música / 910 - Ed. Especial

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

X Data:

/ 05 / 2019 a

/

/

Local: Agrupamento Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Todos os alunos do Agrupamento

Nº de alunos: 100

Descrição:
Atividade realizada no Dia da Jornada Pedagógica/ Feira Medieval, que consiste numa demonstração, sem competição, de
Danças da Época. No entanto, se a Jornada Pedagógica decorrer noutros moldes, a atividade será ajustada para o tema da
jornada.
Objetivos:
- Proporcionar a aquisição, pelos alunos, de uma sólida cultura humanística, científica e tecnológica;
- Incentivar os alunos para a prática de especialidades da modalidade de actividades alternativas;
- Promover hábitos de prática desportiva regular;
- Promoção da diferença e valorização da autonomia dos alunos;

Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: A atividade está prevista para o dia da Jornada Pedagógica.

Responsável pela iniciativa
Grupo Disciplinar de Educação Física
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Feira do Livro Usado

Dinamizador(es) ……….....

Grupo de Português

Departamento(s) ……….…

Línguas / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

300 - Port./Franc. / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): -------------------------

X Data:

/

/

a

/

/

Local: Escola Básica e Secundária Abel Botelho
Público-alvo: Comunidade Educativa

Nº de alunos:

Descrição: Trata-se de uma feira cujo material é fornecido pelos elementos da comunidade educativa .O dinheiro reverterá
a favor de uma instituição a designar posteriormente.
Objetivos:
-Promover o acesso à leitura;
-Promover os valores de solidariedade, beneficiência e interajuda;
-Proporcionar contextos de enriquecimento cultural e cívico.

Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Esta atividade decorrerá no dia da Jornada Pedagógica do Agrupamento.

Responsável pela iniciativa
Paula Seabra
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Jornada Pedagógica

Dinamizador(es) ……….....

Todos os departamnetos do Agrupamento de Escolas de Tabuaço

Departamento(s) ……….…

1º Ciclo / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

110 - 1º Ciclo / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Câmara Municipal

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

X Data: * / * / 2019 a * / * / 2019

Local: Escola sede do Agrupamento
Público-alvo: Comunidade Educativa

Nº de alunos: 103

Descrição: Realização das Jornadas pedagógicas (participação nas atividades proporcionadas pelo Agrupamento).
Objetivos:
Desenvolver o sentido crítico e de criatividade; Motivar os alunos para a importância da qualidade e rigor do trabalho
realizado; Humanização dos espaços escolares; Dar a conhecer à comunidade educativa o trabalho realizado pelos alunos;
Promover o convívio entre toda a comunidade educativa; Projetar o Agrupamento no meio em que se insere.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: * Data a designar.

Responsável pela iniciativa
Todos os departamentos do Agrupamento
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DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Jornadas Pedagógicas

Dinamizador(es) ……….....

Grupo 500

Departamento(s) ……….…

Matemática e Ciências Experimentais / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

500 - Matemática / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

-- Data: 14 / 03 / 2019 a

/

/

Local: Agrupamento de Esclas de Tabuaço
Público-alvo: Toda a Comunidade Educativa

Nº de alunos: 140

Descrição: - Exposição / Participação nas Jornadas Pedagógicas no Agrupamento de Escolas de Tabuaço.
Objetivos:
- Socialização da Comunidade Educativa
- Experimentar atividades;
- Competição saudável através de uma experiência enriquecedora, jogar ao ar livre e em contacto com toda a comunidade
escolar;
- Reconhecer a importância dos diferentes materiais didácticos como inovação no contexto aprendizagem;
- Melhorar e incentivar o relacionamento entre os alunos;
- Responsabilizar os alunos pelas suas atitudes dentro e fora do laboratório de matemática..
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão): 0 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

0 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Orçamento a definir.

Responsável pela iniciativa
Grupo 500
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Exposição de trabalhos

Dinamizador(es) ……….....

António Guimarães / Teresa carvalho/ Nélia Cabral

Departamento(s) ……….…

Matemática e Ciências Experimentais / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

510 - Fis./Quim. / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Escola Básica e Secundária Abel Botelho
Público-alvo: Comunidade Educativa

Nº de alunos:

Descrição: Esta atividade consiste na exposição de trabalhos realizados pelos alunos na disciplina de Física e Química.
Objetivos:
Promover um tempo e um espaço para a divulgação, na comunidade educativa, dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos
no âmbito da disciplina de Física e Química ; Fomentar as relações inter e intrapessoais na comunidade educativa.;
Valorizar a Escola como espaço de formação alargada; Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva
global e integral.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Previsão de Km (ida e volta):

Euros

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: A atividade será realizada no dia das Jornadas Pedagógicas.

Responsável pela iniciativa
António Guimarães / Teresa carvalho/ Nélia Cabral
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Laboratório Aberto - Jornadas Pegagógicas.

Dinamizador(es) ……….....

António Guimarães / Teresa Carvalho/ Nélia Cabral

Departamento(s) ……….…

Matemática e Ciências Experimentais / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

510 - Fis./Quim. / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Escola Básica e Secundária Abel Botelho
Público-alvo: Comunidade Educativa

Nº de alunos:

Descrição: Os alunos e restante comunidade educativa terão oportunidade de realizar algumas atividades experimentais,
como tem sido hábito nos anos anteriores.
Objetivos:
Fomentar as relações inter e intrapessoais na comunidade educativa; Valorizar a Escola como espaço de formação
alargada; Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral; Promover um tempo e um espaço
para a divulgação, na comunidade educativa, dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos no âmbito da disciplina de Física e
Química; Divulgação de atividades experimentais para a comunidade educativa.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Previsão de Km (ida e volta):

Euros

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: A atividade será realizada no dia das Jornadas Pedagógicas.

Responsável pela iniciativa
António Guimarães / Teresa Carvalho / Nélia Cabral
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Jornadas Pedagógicas - Feira dos Minerais

Dinamizador(es) ……….....

GR 520

Departamento(s) ……….…

Matemática e Ciências Experimentais / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

520 - Biol./Geol. / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 3º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Comunidade Escolar

Nº de alunos:

Descrição: Realização, na Jornada Pedagógica, de uma feira de minerais.
Objetivos:
- Dar a conhecer as rochas, minerais e fósseis à comunidade escolar;
- Sensibilizar para a preservação do património geológico.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Isabel Brites
Manuel Adrega
Paula Ermida
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DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Jornadas Pedagógicas - Colheita de Sangue

Dinamizador(es) ……….....

GR 520

Departamento(s) ……….…

Matemática e Ciências Experimentais / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

520 - Biol./Geol. / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

EPSES

Calendarização:

-- Período(s): 3º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Comunidade Escolar

Nº de alunos:

Descrição: Promoção e realização, na Jornada Pedagógica, de uma Sessão de Colheita de Sangue aberta à comunidade
escolar.
Objetivos:
- Promover a dádiva de sangue;
- Sensibilizar para a importância da solidariedade e do voluntariado;
- Promover o reconhecimento da saúde como bem precioso que todos desejamos e devemos promover;
- Impulsionar medidas que fomentem a promoção da saúde na escola/ comunidade.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 50 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Isabel Brites
Manuel Adrega
Paula Ermida
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Jornadas Pedagógicas - Unidade Móvel de Saúde

Dinamizador(es) ……….....

GR 520

Departamento(s) ……….…

Matemática e Ciências Experimentais / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

520 - Biol./Geol. / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

EPSES; Câmara Municipal de Tabuaço (Unidade Móvel de Saúde)

Calendarização:

-- Período(s): 3º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo:

Nº de alunos:

Descrição: Instalação, na Jornada pedagógica, da Unidade Móvel do Centro de Saúde local para a realização de rastreios.
Objetivos:
- Promover hábitos de vida saudáveis;
- Promover a aquisição de competências que permitam escolhas informadas e seguras para uma vida saudável;
- Sensibilizar para as consequências sobre a saúde física e psíquica do consumo de substâncias nocivas ao organismo;
- Promover uma atitude preventiva face à doença;
- Possibilitar a deteção precoce de sintomas e doenças.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Isabel Brites
Manuel Adrega
Paula Ermida
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Edição e publicação do Anuário 2018-2019

Dinamizador(es): Manuel Adrega

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Comunidade Escolar

Descrição: Elaboração de uma publicação anual de apresentação / caracterização da Escola: missão e valores, órgãos de
gestão, administração e coordenação pedagógica, alunos (por ciclo / turma), professores, serviços de apoio educativo,
assistentes técnicos e operacionais, AEC e AAAF, clubes e projetos, Jornada Pedagógica, quadro de mérito, registos
fotográficos de atividades, clubes e projetos,...
Objetivos:
- Perpetuar um ano de trabalho;
- Reforçar laços de amizade e de trabalho cooperativo;
- Valorizar e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido na Escola;
- Proporcionar um registo físico de recordação para todos os elementos da Comunidade Educativa;
- Consolidar a identidade e cultura na nossa Escola.
Metas (Projeto Educativo):
1. -- Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. -- Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Observações:

Responsável pelo projeto
Manuel Adrega
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

BIBLIOTECA ESCOLAR

Dinamizador(es): Equipa da Biblioteca Escolar

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data: 01 / 09 / 2018 a 15 / 06 / 2019

Local: Escola
Público-alvo: Comunidade escolar

Descrição:
Proporcionar ambientes formativos de acolhimento e promoção da leitura, da cidadania e da aprendizagem;
Promoção das literacias da escrita,dos média e digital;
Divulgação e comemoração de efemérides;
Realização de exposições e palestras relacionadas com a cidadania, mundo atual e a cultura de forma global;
Organização de atividades relacionadas com as literacias e património;
Desenvolvimento de atividades que priveligiem o trabalho colaborativo com os diferentes grupos disciplinarese e a
educação inclusiva;
Organização de dossiers temáticos;
Atualização dos registos de entrada e da catalogação do fundo documental;
Divulgação de novas aquisiçoes;
Apoio aos utilizadores nas atividades e projetos curriculares e extra curriculares;
Divulgação das atividades da Biblioteca Escolar e de outras atividades da comunidade escolar;
Colaboração na programação de atividades culturais com as instituições locais.
Objetivos:
Promover o sucesso;
Proporcionar a promoção da leitura, da cidadania e das aprendizagens;
Desenvolver a autonomia;
Apoiar as aprendizagens dos alunos;
Fomentar o estudo, a reflexão crítica e hábitos de trabalho individual e em grupo;
Desenvolver competências de comunicação;
Promover a leitura e as literacias;
Incentivar e apoiar manifestações culturais, artísticas, científicas e literárias;
Promover e divulgar ações e projetos de âmbito social, cultural e cívico;
Propiciar a plena integração dos alunos no meio escolar;
Promover a educação inclusiva;
Renovar/alterar espaços fisicos que favoreçam um melhor relacionamento entre os vários membros da comunidade escolar;
Realizar a avaliação da Biblioteca Escolar;
Elaborar o orçamento da Biblioteca Escolar:
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão): 1500 Euros
Observações: A Biblioteca Escolar promove duas atividades que pela sua especificidade têm uma planificação mais
detalhada -Mês Internacional das BE e Semana da Leitura.
A Planificação das atividades da BE do 1º ciclo do Ensino Básico é apresentada com as atividades do referido ciclo.

Responsável pelo projeto
Maria Amélia Pires de Albuquerque
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Clube de Proteção Civil

Dinamizador(es): Armando Figueiredo

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data: 02 / 10 / 2018 a 16 / 06 / 2019

Local: Escola Básica e Secundária Abel Botelho
Público-alvo: Alunos dos 2º, 3º e Secundário

Descrição: O Clube de Proteção Civil será desenvolvido às 4ª feiras, das 15h55 às 16h45, na sala 17. Pretende-se, nas
várias sessões, que os alunos inscritos no mesmo desenvolvam diversas atividades com o objetivo de alertar e sensibilizar
a população escolar para a prevenção de riscos coletivos inerentes a situações de acidentes graves ou catástrofe, de
atenuar os seus efeitos, proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo quando aquelas situações ocorram. Serão
afixados cartazes com informação necessária para a inscrição dos alunos em toda a escola. Estarão envolvidos nas
diversas atividades - entre as quais um exercício de sensibilização para o risco sísmico ("A Terra Treme", a realizar no dia
05 de novembro de 2018) - todos os alunos que se inscrevam no clube.
Objetivos:
- Contribuir para a diminuição de comportamentos de risco e para o aumento dos fatores de proteção civil;
- Contribuir para a formação de cidadãos conscientes e ativos, promovendo a educação para uma consciência cívica;
- Sensibilizar a comunidade escolar para a importância das questões ambientais e fomentar a adoção de boas práticas
ambientais;
- Informar a comunidade escolar sobre os riscos coletivos, envolvendo-a na construção de uma cultura de segurança;
- Preparar a comunidade educativa para os procedimentos corretos a adotar em situações de emergência;
- Educar para a prevenção e minimização de riscos;
- Promover uma cidadania ativa e participante;
- Sensibilizar os alunos para a proteção civil, conhecendo os seus protagonistas e intervenientes;
- Identificar riscos naturais e tecnológicos e adquirir hábitos de segurança;
- Desenvolver competências no âmbito da proteção civil;
- Promover a intervenção cívica e solidária dos alunos na sua comunidade de residência.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Observações: Pretende-se realizar uma sessão de esclarecimento, relativa a procedimentos corretos em situações de
emergência, da GNR de Tabuaço, na escola.

Responsável pelo projeto
Armando Figueiredo
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Projeto do Desporto Escolar

Dinamizador(es): Berta Miranda; Carlos Almeida; Luís Simões/José Bernardo; Paulo Alves

Calendarização:

X Período(s): Ao longo do ano

X Data: 15 / 09 / 2018 a 14 / 06 / 2019

Local: Agrupamento de Escolas Abel Botelho - Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 2º e 3º ciclo e ensino secundário

Descrição:
Desporto Escolar está enquadrado no conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo,
desenvolvidas como complemento curricular e de ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de participação e
de escolha, integradas no plano anual de atividades da escola. A atividade desportiva desenvolvida ao nível do Desporto
Escolar põe em jogo potencialidades físicas e psicológicas, que contribuem para o desenvolvimento global dos jovens,
sendo um espaço privilegiado para fomentar hábitos saudáveis, competências sociais e valores morais como a
responsabilidade, o espírito de equipa, a disciplina, a tolerância, a verdade, o humanismo, a solidariedade, a dedicação e a
coragem.
Objetivos:
- Respeitar as normas de espírito desportivo promovendo um clima de boas relações interpessoais e de uma competição
leal e saudável;
- Observar e cumprir rigorosamente as regras de higiene e de segurança nas atividades físicas;
- Orientar as equipas desportivas escolares para que tenham sempre presente a importância através da análise dos fatores
de risco, de prevenção e de combate ao consumo de substâncias dopantes;
- Oferecer aos alunos atividades que dêem respostas às suas motivações intrínsecas, proporcionando-lhes atividades
individuais e coletivas que sejam adequadas aos diferentes níveis da prestação motora e estrutura corporal;
- Proporcionar a todos os alunos dentro da escola, atividades desportivas de caráter recreativo/lúdico de formação ou de
orientação desportiva;
- Proporcionar atividades de formação e/ou orientação desportiva, tendo em vista a aquisição de competências físicas,
técnicas e táticas, na via de uma evolução desportiva e da formação integral do aluno.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 1800 Euros
Observações:

Responsável pelo projeto
Luis Simões
José Bernardo
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

EPSES - Equipa de Promoção da Saúde e Educãção Sexual

Dinamizador(es): GR 520 - Isabel Brites, Manuel Adrega, Paula Ermida

Calendarização:

X Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Comunidade Escolar

Descrição: As opções que fazemos ao longo da vida podem influenciar o nosso estado de saúde. Daí a importância das
ações de sensibilização, orientação e esclarecimento conducentes à adoção de estilos de vida saudáveis e à redução de
comportamentos de risco. A promoção da saúde é o processo que visa aumentar a capacidade de os indivíduos e as
comunidades controlarem a sua saúde, no sentido de a melhorar, indo além da prestação dos cuidados de saúde. Ed. para
a Saúde é proporcionar o acesso a conhecimento e, sobretudo, desenvolver capacidades, atitudes e valores que favoreçam
a tomada de decisões que permitam gerir e desenvolver o potencial de saúde de cada indivíduo. Implica o envolvimento e a
responsabilização de cada indivíduo relativamente aos seus hábitos e estilos de vida e das suas consequências na saúde.
Para tal, é necessário ter algumas precauções para não se correrem riscos desnecessários como uma gravidez não
desejada ou uma DST que trarão problemas futuros. Porque a vida é feita de opções, livres mas que todas elas têm
consequências, o GPS é um espaço de valorização de escolhas saudáveis através das quais se pretende não apenas
educar para a promoção de hábitos/estilos de vida saudáveis, mas também fomentar novas tendências na forma dos jovens
se relacionarem socialmente e se divertirem, sem passar exclusivamente pelos processos de consumos indevidos ou
abusivos de substâncias psicoactivas. A principal finalidade é, pois, contribuir para que as crianças e jovens assumam tais
atitudes. As áreas prioritárias de intervenção, para este ano letivo são: a ed. sexual (gravidez indesejada na adol.), consumo
de subst. psicoativas (tabaco) e Igualdade de Género. Na ed. sexual será cumprido o disposto na Lei n.º 60/2009/6 Agosto e
Port. n.º196-A/2010/9 Abril e na saúde oral o disposto Norma n.º 009/2013/17 da DGS. A equipa está consciente que as
estratégias promotoras de saúde, a par das de prevenção da doença, permitem o aumento da esperança média de vida e o
incremento da qualidade de vida, e esta dependerá de um conjunto de fatores que proporcionam ao indivíduo bem-estar
físico, harmonia e equilíbrio nas relações, permitindo assim uma vida mais longa e saudável.
Objetivos:
1. Promover o reconhecimento da saúde como um bem precioso que todos desejamos e devemos promover;
2. Impulsionar medidas que fomentem a promoção da saúde na escola/comunidade;
3. Fomentar a influência de certos comportamentos na manutenção do estado de saúde;
4. Promover a saúde sexual e comportamentos responsáveis para a vivência de uma sexualidade consciente e
responsável;
5. Sensibilizar para as consequências sobre a saúde física e psíquica do consumo de substâncias nocivas ao organismo;
6. Promover a aquisição de competências que permitam escolhas informadas e seguras no campo da sexualidade;
7. Promover a igualdade entre os membros dos dois géneros humanos;
8. Articular, na medida do possível, a educação para a saúde com projetos de âmbito nacional.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão): 500 Euros
Observações:

Responsável pelo projeto
Isabel Brites
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Escola Solidária: Associação "Abraço"

Dinamizador(es): Manuel Adrega, Maria Neli Sousa e Edalgisa Cardoso.

Calendarização:

X Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Comunidade Educativa

Descrição: Projeto de sensibilização, divulgação e angariação de fundos que reverte a favor Associação Abraço Associação Privada Sem Fins Lucrativos que presta apoio a pessoas infetadas e afetadas pelo VIH/SIDA, desenvolvendo
ações de prevenção para a redução do número de novos casos de infeção pelo VIH.
Objetivos:
- Promover um ambiente de solidariedade, empreendedorismo e responsabilidade/voluntariado social;
- Sensibilizar a população escolar para a importância da solidariedade social;
- Dar a conhecer à comunidade educativa instituições/ações de solidariedade social;
- Promover o estreitamento de laços de união e partilha dentro da comunidade escolar e com os encarregados de
educação/famílias;
- Consciencializar para a temática da saúde infantil e juvenil e a importância da valorização da saúde como bem essencial
da vida;
- Divulgar a missão da "Abraço";
- Dinamizar ações de angariação de fundos a favor da "Abraço".
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Observações:

Responsável pelo projeto
Manuel Adrega, Maria Neli Sousa e Edalgisa Cardoso
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

"Página (site) do Agrupamento"

Dinamizador(es): José Luis Guerra

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local:
Público-alvo: Comunidade Educativa e outros

Descrição: O sítio Web do Agrupamento pretende ser o local virtual de encontro de toda a comunidade educativa onde se
disponibilizam informações relativas ao Agrupamento, sobre o seu funcionamento, as atividades e os projetos
desenvolvidos, bem como sobre iniciativas diversas de outras instituições que sejam do interesse da Escola. Pretende-se
assim dar voz e visibilidade às atividades e iniciativas desenvolvidas no Agrupamento, quer por alunos, quer por professores
no âmbito da sua atuação enquanto membros da comunidade escolar.
Objetivos:
1. Fomentar a transparência do processo educativo.
2. Promover a educação para a sociedade do conhecimento.
3. Disponibilizar documentos oficiais em formato digital.
4. Disponibilizar informação à comunidade escolar.
5. Promover a imagem da escola.
6. Promover a literacia digital nos agentes educativos.
Metas (Projeto Educativo):
1. -- Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 90 Euros
Observações:

Responsável pelo projeto
José Luis Guerra

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2018-2019

102

____________________________________________________________________________________________________________________

ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Página do Facebook do Agrupamento de Escolas de Tabuaço

Dinamizador(es): Manuel Adrega

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Comunidade Escolar

Descrição: Canal de comunicação do Agrupamento de Escolas de Tabuaço com a Comunidade Educativa para divulgação
de informações e atividades / iniciativas.
Objetivos:
- Aproximar o Agrupamento de Escolas de Tabuaço e a Comunidade Educativa;
- Divulgar informações, atividades, projetos, clubes;
- Aumentar a visibilidade das atividades, projetos e clubes previstos no PAA;
- Divulgar trabalhos realizados pelos alunos;
- Promover ações/campanhas de sensibilização;
- Aumentar a interação entre a comunidade e a Escola.
Metas (Projeto Educativo):
1. -- Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Observações:

Responsável pelo projeto
Manuel Adrega
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Programa Parlamento dos Jovens - Sessão do Secundário

Dinamizador(es): Armando Figueiredo / Luís Bento

Calendarização:

-- Período(s): 1º / 2º / 3º Períodos

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Escola Secundária Abel Botelho, Viseu (Sessão Distrital) e Lisboa (Sessão Nacional)
Público-alvo: Alunos do Ensino Secundário

Descrição: O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, dirigida aos jovens dos 2.º e
3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, de escolas do ensino público, privado e cooperativo do Continente, das
Regiões Autónomas e dos círculos da Europa e de Fora da Europa. O programa desenvolve-se em três fases ao longo do
ano letivo: uma 1ª ao nível da Escola onde se debate o tema proposto, formam-se listas e elegem-se os deputados que irão
representar a Escola na 2ª fase, na Sessão Distrital, junto com os deputados que representam as escolas do Distrito e numa
3ª fase, realiza-se a Sessão Nacional na Assembleia da República.
No âmbito deste projeto e em contexto sala de aula, estão previstos debates dinamizados por várias entidades.
Objetivos:
- Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política;
- Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o
processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses;
- Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões;
- Incentivar a reflexão e o debate sobre o tema: "Alterações Climáticas - reverter o aquecimento global";
- Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais;
- Estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e
da formação da vontade da maioria;
-Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetem o seu presente e o futuro individual e
coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 50 Euros
Observações:

Responsável pelo projeto
Armando Figueiredo
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

PRESSE - Programa Regional de Educação Sexual

Dinamizador(es): Isabel Brites; Manuel Adrega; EPSES;

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Comunidade Escolar

Descrição: O PRESSE é o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar, promovido pela Administração
Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARSN) através do seu Departamento de Saúde Pública (DSP) que apoia a
implementação da educação sexual nas escolas, de uma forma estruturada e sustentada, envolvendo o trabalho conjunto
entre os profissionais de educação e de saúde escolar. O programa PRESSE tem como população-alvo alunos e
professores do 1º, 2º, 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário, envolvendo também pais, encarregados de educação,
pessoal não docente e restante comunidade possuindo todos estes actores um papel activo no desenvolvimento deste
programa. O Programa PRESSE está no oitavo ano de implementação e, desde o início já foram realizadas 5 turmas de
formação para professores, 1 para assistentes operacionais e 3 para encarregados de educação; foram cedidos, aos
professores materiais pedagógicos e de elementos de monitorização do programa. O plano de trabalho prevê, ainda, um
trabalho de apoio específico por docente/turma/situação sempre que solicitado, e um trabalho de monitorização dos
trabalhos ao nível das turmas. Para este ano está prevista a realização de uma oficina de formação para professores.
Objetivos:
- Contribuir para a formação da comunidade escolar ao nível da educação para a sexualidade;
- Apoiar a implementação dos projetos de educação sexual de turma;
- Reforçar as competências técnico-pedagógicas dos docentes na área da educação para a sexualidade;
- Favorecer a partilha de experiências.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Observações:

Responsável pelo projeto
Isabel Brites
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

"Professores e a Gestão Escolar - Plataforma Moodle"

Dinamizador(es): José Luis Guerra

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local:
Público-alvo: Comunidade Educativa

Descrição: O projeto baseia-se na implementação de um software de gestão “Moodle”.
A plataforma Moodle constitui-se como o suporte tecnológico que, por um lado, permitirá a criação de sítios destinados às
áreas disciplinares e não disciplinares, clubes, organização da escola, entre outros, onde os professores responsáveis irão
disponibilizar um conjunto de atividades e conteúdos com recurso a várias fontes tecnológicas (texto, hipertexto e
multimédia); e que, por outro lado, disponibilizará uma série de funcionalidades de comunicação síncrona (chats) e
assíncrona (fóruns e mailing lists) entre alunos, professores e Encarregados de Educação, com vista a um processo de
partilha e discussão de interesses e de ideias expostas por todos os membros da comunidade.
Objetivos:
1. Fomentar o trabalho colaborativo (não há compartimentos estanques no saber).
2. Fomentar a partilha de conteúdos.
3. Fomentar a transparência do processo educativo.
4. Promover a literacia digital nos agentes educativos.
5. Fomentar o uso educativo do computador.
Metas (Projeto Educativo):
1. -- Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 90 Euros
Observações:

Responsável pelo projeto
José Luis Guerra
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Um Mundo Dentro de um Livro

Dinamizador(es): Celestina Pinto

Calendarização:

X Período(s): Ao longo do ano

X Data: 14 / 09 / 18 a 22 / 06 / 19

Local: Biblioteca do Centro Escolar
Público-alvo: Alunos do Pré-Escolar e 1º CEB

Descrição: De acordo com as propostas do Agrupamento de Escolas acerca do plano de cidadania e desenvolvimento
serão comemorados através de exploração de histórias, jogos variados e ações de sensibilização, os seguintes dias: Dia
Mundial do Combate ao Bullying; Dia Mundial da Alimentação Saudável; Dia Internacional do Homem; Dia Mundial da
Segurança do Computador; Dia Mundial da Alfabetização; Dia Mundial da Liberdade; Dia de S. Valentim; Dia Mundial da
Árvore; Dia Mundial da saúde; Dia mundial da Terra; Dia Europeu da Segurança Rodoviária; Dia Europeu dos Parques
Naturais. A BE do CE irá articular frequentemente com a BE do Agrupamento e com o Projeto "Nós e a Tecnologia" (3º e 4º
anos) e com o Núcleo da Escola Segura da GNR.
Objetivos:
Aumentar os níveis de literacia; desenvolver hábitos de leitura; promover a cooperação; promover valores sociais;
aprofundar alguns conhecimentos.
Promover globalmente a Educação para a Cidadania.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Observações:

Responsável pelo projeto
Celestina Pinto
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Mural: O Planeta é Meu

Dinamizador(es): Ed. Especial, Ed. Visual; Ed. Tecnológica, Diretores de Turma do Secundário

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: do 5º ao 12º ano

Descrição:
- Realização de uma ilustração subordinada ao tema "Proteger o Planeta" pelos alunos de todas as turmas;
- Seleção do melhor trabalho, por turma, pelo professor de Educação Visual ou Tecnológica ou pelo Diretor de Turma;
- Exposição dos trabalhos dos alunos;
- Decoração do muro do campo de basket com as ilustrações selecionadas.
Objetivos:
Desenvolver os valores de cidadania, participação e responsabilidade;
Desenvolver o pensamento crítico e criativo;
Sensibilizar para os valores artísticos;
Sensibilizar para o bem estar, saúde e ambiente;
Desenvolver o relacionamento interpessoal;
Despertar a consciência ambiental.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 200 Euros
Observações:

Responsável pelo projeto
Dina Cruz
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Serviço de Psicologia e Orientação - SPO

Dinamizador(es): Dorisa Maravilha

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Toda a comunidade educativa

Descrição: O SPO assegura, na prossecução das suas atribuições, o acompanhamento do aluno, individualmente ou em
grupo, ao longo do processo educativo, bem como o apoio ao desenvolvimento do sistema de relações interpessoais no
interior da escola e entre esta e a comunidade.
São atribuições do SPO:
a) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua identidade pessoal;
b) Apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem e de integração no sistema de relações interpessoais da comunidade
escolar;
c) Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, professores, pais e encarregados de educação, no
contexto das atividades educativas, tendo em vista o sucesso escolar, a efetiva igualdade de oportunidades e a adequação
das respostas educativas;
d) Assegurar, em colaboração com outros serviços competentes, designadamente os de educação inclusiva, a
referenciação de alunos com necessidades educativas, a avaliação da sua situação e o estudo das intervenções
adequadas;
e) Contribuir, em conjunto com as atividades desenvolvidas no âmbito das áreas curriculares, para a identificação dos
interesses e aptidões dos alunos de acordo com o seu desenvolvimento global e nível etário;
f) Promover atividades específicas de informação escolar e profissional, suscetíveis de ajudar os alunos a situarem-se
perante as oportunidades disponíveis, tanto no domínio dos estudos e formações como no das atividades profissionais,
favorecendo a indispensável articulação entre a escola e o mundo do trabalho;
g) Desenvolver ações de aconselhamento psicossocial e vocacional dos alunos, apoiando o processo de escolha e o
planeamento de carreiras;
h) Colaborar em experiências pedagógicas e em ações de formação de professores, bem como realizar e promover a
investigação nas áreas da sua especialidade.
Objetivos:
1. Realizar avaliação e acompanhamento psicológico e psicopedagógico aos discentes;
2. Prestar apoio no estudo e implementação de medidas educativas e estratégias de aprendizagem adequadas;
3. Contribuir para a redução dos comportamentos de risco;
4. Prestar apoio na construção do projeto de vida dos discentes através da implementação de programas de orientação
escolar e vocacional;
5. Promover a adesão dos encarregados de educação ao contexto escolar e consequentemente a intervenção na dinâmica
familiar;
6. Encaminhar e colaborar com serviços especializados da comunidade suscetíveis de contribuir para o bem-estar
biopsicossocial, o sucesso escolar e a igualdade de oportunidades;
7. Desenvolver e implementar ações de sensibilização e informação e programas de desenvolvimento de competências
pessoais e sociais.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Observações:

Responsável pelo projeto
Dorisa Maravilha
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Formação - Educação Sexual em Meio Escolar

Dinamizador(es) ……….....

Manuel Adrega

Departamento(s) ……….…

Matemática e Ciências Experimentais / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

520 - Biol./Geol. / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

EPSES; CFAEDT

Calendarização:

-- Período(s): 1º / 2º Períodos

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Professores dos 2º e 3º Ciclos e Secundário

Nº de alunos:

Descrição: Oficina de Formação creditada pelo CCPFC(50 horas - 25 presenciais e 25 não presencias /trabalho autónomo)
para professores dos 2º e 3º Ciclos e Secundário. Os conteúdos da Formação são: Enquadramento legal da Educação para
a Saúde/Educação Sexual; Sexualidade humana; Manifestações da sexualidade infantil e adolescente; O papel da
sexualidade na construção de um projeto de vida; Saúde sexual e reprodutiva; Relações interpessoais; Quadro ético da
relação escola/família/comunidade; O papel dos Gabinetes de Informação e Apoio ao Aluno; Metodologias ativas e
participativas de trabalho a desenvolver em meio escolar / dinâmicas de grupo. As 25 horas não presencias destinam-se a:
Planificação de projetos de intervenção pedagógica na escola; Construção de novos modelos, a aplicar nas respetivas
escolas, de operacionalização da Educação para a Saúde / Educação Sexual; Elaboração / experimentação de materiais
pedagógicos.
Objetivos:
- Reforçar as competências técnico-pedagógicas dos Docentes na área da educação para a sexualidade;
- Reforçar competências na área da ética da sexualidade;
- Favorecer a partilha de experiências;
- Facilitar a implementação de projetos de “Educação sexual” no Agrupamento/Comunidade;
- Promover a conceção de materiais pedagógicos adequados ao contexto, adaptando-os ao público-alvo e às necessidades
sentidas;
- Introduzir novas práticas utilizando os resultados obtidos na oficina.
Metas (Projeto Educativo):
1. -- Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 100 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: A formação será aberta a docentes de outras escolas do CFAEDT e funcionará na escola com mais
inscrições.

Responsável pela iniciativa
Manuel Adrega
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ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Formação - Quadros Interativos na Prática dos Docentes

Dinamizador(es) ……….....

Eusébio Maia

Departamento(s) ……….…

Matemática e Ciências Experimentais / ---------------------------- / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

500 - Matemática / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

CFAEDT

Calendarização:

-- Período(s): 2º / 3º Períodos

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Professores do 1º Ciclo

Nº de alunos:

Descrição: Ação de Formação creditada pelo CCPFC(15 horas, para professores do 1º Ciclo. CONTEÚDOS DA ACÇÃO
(Discriminando, na medida do possível, o número de horas de formação relativo a cada componente) 1. O quadro interactivo
multimédia (QIM) como um sistema 1.1.Conceitos e tecnologias; 1.2. Princípios de funcionamento; 1.3.Regras de utilização
em segurança; 1.4. Condicionantes e estratégias de remediação. 2. Os QIM e as dinâmicas da comunicação e interacção
na Educação 2.1. O paradigma digital e as dinâmicas da comunicação e interacção; 2.2.Suportes de informação multimédia;
2.3. Os QIM e a aprendizagem colaborativa; 2.4. Os QIM e a renovação dos espaços e tempos dos contextos de
aprendizagem; 2.5. Exploração de recursos educacionais disponíveis na Internet. 3. As funcionalidades dos quadros
interactivos nas didácticas específicas da Matemática: 3.1.A tinta digital e as estratégias de “brainstorming”; 3.2.
Implementação de mapas de conceitos com recursos aos QIM; 3.3.Recurso ao suporte digital (imagem, vídeo e animação);
3.4.Conteúdos e aplicações Web; 3.5. Exploração de jogos educativos; 3.6. Análise de dados, organização da informação e
expressão gráfica.
Objetivos:
- Apoiar as escolas e os professores na criação de condições para uma adequada utilização dos quadros interactivos
multimédia em contextos de aprendizagem escolar;
- Reflectir sobre os impactos do paradigma digital nos processos de comunicação e interacção e o seu potencial para
promover a inovação e mudança dos processos de ensino e de aprendizagem;
- Favorecer a emergência de novas práticas pedagógicas ao nível dos professores potenciando os benefícios dos quadros
interactivos na renovação dos contextos de aprendizagem e eficiência do processo educativo;
- Reflectir e debater as potencialidades dos quadros interactivos nas didácticas específicas.
Metas (Projeto Educativo):
1. -- Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 0 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Eusébio Maia
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PRÉ- ESCOLAR

…
A
NATUREZA

AA

A FAMÍLIA

OS AMIGOS
O MEU EU

A ALIMENTAÇÃO

A SOCIEDADE

Ano letivo 2018/2019

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TABUAÇO

____________________________________________________________________________________________________________________________________

INTRODUÇÃO
Em concordância com o PEA, o Plano Anual de Atividades do Sector Pré - Escolar para o ano letivo 2018/2019 é o mesmo do ano letivo anterior pois,
julgamos pertinente, dar continuidade e aprofundar as atividades nele propostas.
Assim, continuará a ser preceituado pela questão “Era uma vez? “, através de três viáticos:

 Eu e os outros
 A Natureza
 A Sociedade
Assim, estes tópicos continuarão a ser o ponto de partida, através do qual a criança terá oportunidade de desenvolver em pleno a sua
personalidade, encaminhando-a para a descoberta de novas relações entre as pessoas e o mundo que a rodeia, assentes numa atividade lúdica
mobilizadora de um processo global de desenvolvimento e aprendizagem de todos os domínios : corporal, afetivo, cognitivo, imaginativo e
criativo.
Nesta conjuntura, esta planificação irá continuar a atribuir uma maior valorização à motivação intrínseca, ao prazer e ao desejo de
descobrir; atribuir uma maior importância aos aspetos cooperativos das atividades e ao funcionamento do grupo; atribuir uma maior
importância à educação e ao desenvolvimento da criança, por oposição a uma centração exclusiva sobre os saberes ou o saber - fazer.
Será então premissa do Educador “alimentar” a imaginação prodigiosa da criança, estimulando-a a aprender com criatividade, através
do respeito pelos outros, para com elas próprias, pelo local onde vivem e os seres com quem o partilham.
É nossa obrigação fazer delas cidadãos plenos e prepará-las para os desafios que a vida lhes apresentará.
É este o incentivo principal da atividade pedagógica para este ano letivo e o PAA irá mimosear “portas abertas” não só para as crianças
entrarem, mas também para que as suas ideias saiam e transformem o mundo.
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TABUAÇO

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ESQUEMA GERAL:
ERA UMA VEZ…

EU E OS OUTROS

A NATUREZA

V
Vamos Brincar?...
Compreender e identificar as
características distintas dos seres vivos
e reconhecer diferenças e semelhanças
entre animais e plantas.

Conhecer, desenvolver e aceitar as
caraterísticas pessoais e a identidade
familiar, social e cultural.

A SOCIEDADE

Reconhecer a importância de cada
profissão, serviços, meios de
transporte, meios de comunicação,
energia e tecnologia
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Objetivos:

1º Período: Setembro – Outubro – Novembro - Dezembro

Promover o conhecimento do corpo;
Promover o autoconhecimento da identidade:
Desenvolver a autoestima e autoconfiança;
Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua segurança e bem estar;
Identificar características individuais, manifestando um sentimento positivo de
identidade e tendo consciência de algumas das suas capacidades e dificuldades;
Reconhecer o contributo de uma alimentação equilibrada para ter uma vida
saudável;
Reconhecer laços de pertença a diferentes grupos (família, escola, comunidade entre
outros ) que constituem elementos da sua identidade cultural e social;
Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões, numa atitude de partilha e
de responsabilidade social;
Desenvolver uma atitude crítica e interventiva relativamente ao mundo que a rodeia;
Realizar atividades em parceria com a Biblioteca Escolar;
Envolver cooperativamente os pais, os amigos e a comunidade nas atividades do
Jardim de Infância.

Temas Integradores:
Conhecimento do eu
Afetos
Valores
Regras de Cidadania
Multiculturalidade
MOMENTOS FESTIVOS: Magusto, Festa Natalícia.

Dinamizadores
Educadoras de Infância. Assistentes Operacionais. Grupo de Crianças. Pais/ Encarregados de
Educação. Avós. Comunidade educativa. Junta de Freguesia. Câmara Municipal.
Outros…

Recursos
À escolha do grupo

Reflexão /avaliação
Elaborada pela Educadora de Infância, com o apoio das crianças e restantes intervenientes

Proposta de Leitura :Sou Especial porque sou eu!, de Sarah Massíni e Um milhão de
beijinhos de Elsa lé
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Objetivos :

2º Período: Janeiro – Fevereiro –Março

Promover o desenvolvimento de uma consciência ecológica;
Desenvolver atitudes e comportamentos de conservação da natureza e respeito pelo
ambiente;
Reconhecer a importância e a necessidade de viver num ambiente saudável e não
poluído;
Envolver as crianças famílias e comunidade escolar em atividades de reciclagem,
através dos 5 R: Reciclar, Reduzir, Reutilizar, Responsabilizar e Respeitar.
Reconhecer a importância da água para a vida:
Observar e conhecer as características de animais e plantas e a sua importância na
biodiversidade da Terra.
Conhecer as características do planeta terra e sistema solar
Desenvolver a criatividade e a imaginação;
Reutilizar os materiais de forma criativa e produzir composições plásticas a partir de
temas reias ou imaginados.;
Realizar várias atividades em articulação com o 1º CEB e restante comunidade
educativa.
Realizar exposições de trabalhos em conjunto com a Biblioteca Escolar.

Temas Integradores:
Planeta Terra e Sistema Solar.
Meio ambiente (fauna e flora) .
Estações do Ano.
Proteção da biodiversidade.
Reciclagem (ação de formação- RESINORTE)
MOMENTOS FESTIVOS : Dia De Reis, Carnaval, Dia do Pai, Dia da Árvore, Páscoa

Dinamizadores
Educadoras de Infância. Assistentes Operacionais. Grupo de Crianças. Pais/ Encarregados de
Educação. Avós. Comunidade educativa. Junta de Freguesia. Câmara Municipal.Outros…

Recursos
À escolha do grupo

Reflexão /avaliação
Elaborada pela Educadora de Infância, com o apoio das crianças e restantes intervenientes

Proposta de Leitura : O ambiente- Porque é que não podemos atirar papeis para o
chão? De Françoise Rastoin- Fangeron; A viagem da sementinha de Maria Isabel
Loureiro e O Planeta Azul de Luísa Ducla Soares
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Objetivos :

3º Período: Abril, Maio e Junho

Compreender as diferenças entre os contextos rurais e urbanos;
Reconhecer aglomerados populacionais: cidade, vila e aldeia;
Identificar o local onde vive;
Identificar as atividades associadas a algumas profissões e serviços;
Conhecer e identificar os meios de transporte e os locais onde circulam;
Vivenciar tradições culturais e reconhecer o seu contributo para o enriquecimento da
vida em sociedade;
Utilizar as novas tecnologias para efetuar pesquisas alusivas aos temas e produzir
diferentes tipos de trabalho.
Vivenciar regras de cidadania e normas de segurança;
Realizar visitas de estudo a vários serviços públicos: Câmara Municipal, Junta de
Freguesia; Bombeiros, Escola, CTT, Centro de Saúde, GNR; Lar de idosos, Comercio,
etc…
Realizar atividades de articulação com outros níveis de ensino e com a Biblioteca
Escolar;
Participar na Jornada pedagógicas com trabalhos alusivos ao tema “ Era uma vez…l”;
Estabelecer relações com toda a comunidade envolvente demonstrando atitudes de
confiança , autonomia, autoestima , cidadania e solidariedade.

Temas Integradores:
Cidade e Campo
Profissões
Transportes
Visitas de estudo aos serviços públicos e ao Jardim Zoológico de Stº Inácio
MOMENTOS FESTIVOS: Dia da Mãe, Dia Mundial da Criança, Jornada Pedagógica e Festa Final
de Ano.

Dinamizadores
Educadoras de Infância. Assistentes Operacionais. Grupo de Crianças. Pais/ Encarregados de
Educação. Avós. Comunidade educativa. Junta de Freguesia. Câmara Municipal.
Outros…

Recursos
À escolha do grupo

Reflexão /avaliação
Elaborada pela Educadora de Infância, com o apoio das crianças e restantes intervenientes

Proposta de Leitura :O Rato da Cidade e o Rato do Campo (Fábula) e Bichinho Poeta
de Alice Pereira Gomes
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF)

DANÇAR
JOGAR
BRINCAR

CRIAR

RECICLAR

JARDINAR

ANO LETIVO 20172018
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DINAMIZAÇÃO
Animadora Socioeducativa

(Brincar ou passear livremente)

(Jogos de roda e movimento, jogos tradicionais,
jogos de cooperação, jogos de construção, etc… )

(Barro, Plasticina, Pasta de Papel; Massa de Sal,
Massa de Farinha, e /ou Culinária…)

(Reaproveitar materiais, construir instrumentos musicais,
construir mascote, fazer plantações, etc…)

OBJECTIVOS
Proporcionar às crianças atividades lúdico-expressivas : Brincar, Conviver,
Explorar, Movimentar e Socializar.

(Concursos de dança, Danças de salão, Danças de Roda
Dança Pop, Jazz; Roque , etc… Visionamento de filmes

SUPERVISÃO:
Educadora de Infância
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MÊS

OUTUBR0

ATIVIDADES/OBJETIVOS
ATIVIDADES

EFEMÉRIDES

- Exploração da história “O lobito Alberto e os matulões”.
- Exploração da história “A menina gigante”
- Identificar o conteúdo comum às duas histórias.
- Exploração do jogo “O que sabes sobre o bullying – relação
pergunta/resposta.
- Exploração do jogo “Não ao bullying” – colocam-se num
saco cartas com atitudes positivas/negativas; os alunos vão
tirando uma carta; quando tiram uma carta positiva
(amizade), fazem aos colegas o que está na imagem;
quando tiram uma carta negativa viram-se de costas.
- Exploração de um jogo de atitudes (+ pequenos) –
identificação de atitudes positivas/negativas (utilização de
imagens).
- Pesquisa sobre o tema – articulação com o projeto “Nós e
a Tecnologia”.

20
Dia Mundial do
Combate ao
Bullying

OBJETIVOS
▪ Conhecer a importância do Livro.
▪ Promover o gosto pela leitura.
▪ Desenvolver as competências linguísticas.
▪ Promover relações de cooperação.
▪ Desenvolver a capacidade ler imagens.
▪ Desenvolver a atenção e concentração.
▪ Promover o brio nos trabalhos elaborados.
▪ Promover o recurso às novas tecnologias.
▪ Promover uma boa atividade cívica individual.

PUBLICO ALVO

RECURSOS

*Registos de observação
oral.

*Livros.
Crianças do
Jardim de
Infância
e
1ºCEB

AVALIAÇÃO

* Materiais
elaborados.

* Trabalhos realizados.

*Ferramentas digitais.

APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR
CONHECIMENTOS/CAPACIDADES
ATITUDES/VALORES
PRÉ ESCOLAR
1º CEB
PRÉ ESCOLAR
1º CEB

- A1
- A3
- A4
- A7
- A9
- B3
- C1
- C2
- C5

-2
-4
-7
-8
-9
- 10

-1
-2
-3
-5
-6

-1
-2
-3
-5
-9

1
Celestina Pinto

Plano Anual de Atividades da Biblioteca Escolar 2017/2018 – A Magia da Biblioteca

ATIVIDADES/OBJETIVOS
ATIVIDADES

NOVEMBRO

- Apresentação do PowerPoint “Caraterísticas de uma boa
alimentação”.
- Exploração da história “O dia em que a barriga rebentou”
(1º CEB).
- Exploração da história “Os duendes dos legumes” (préescolar).
- Exploração do jogo “O que viste?” (+ crescidos) – com os
alunos em roda, entrega-se a um uma imagem de alimento
após outro, para ser passado adiante; depois de passadas
todas as imagens, cada aluno terá de escrever rapidamente o
nome dos alimentos que passaram pelas suas mãos.
- Exploração de um jogo de memória (+ pequenos) –
utilização de cartas com alimentos.
- Programação de um diálogo entre alimentos (4º ano) articulação com o projeto “Nós e a Tecnologia”.
- Exploração da história “Porque é que eu não posso fazer o
que quero?” (+ crescidos)
- Exploração da “Fábula da galinha Ruiva” (+ pequenos).
- Explorações do jogo “Direitos Humanos” (2º, 3º e 4º ano) –
entregam-se as seguintes frases aos grupos: “Direitos
Humanos não incluem os deveres”; “Direitos Humanos é
coisa de pessoas que gostam de defender bandidos e
marginais”; “Direitos humanos nascem com cada pessoa e
não podem ser mudados”; Direitos Humanos incluem todas
as pessoas independentemente do que têm, da cor da pele,
do sexo e da idade”; “Direitos Humanos são as conquistas

EFEMÉRIDES

PUBLICO ALVO

08
Dia Europeu
da
Alimentação
Saudável
Crianças do
Jardim de
Infância
e
1ºCEB

RECURSOS

AVALIAÇÃO

*Ferramentas digitais.

*Registos de
observação

*Livros.

* Trabalhos realizados.

*Materiais de
expressão plástica.

*Participação.

* Materiais
elaborados.

19
Dia
Internacional
do Homem

2
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que os povos fazem nas lutas”; “Direitos Humanos não se
aplicam a certo tipo de pessoas, como por exemplo
marginais”. – cada grupo tem de dizer se concorda ou não
com cada frase e justificar.
- Construção de um livro – ligar texto a imagem (+ pequenos)
- Elaboração de textos em formato digital com inserção de
imagens - articulação com o projeto “Nós e a Tecnologia”.
- Palestra sobre os cuidados a ter com a internet – GNR

OBJETIVOS
▪ Aprofundar o conhecimento sobre a roda dos alimentos.
▪ Promover uma alimentação saudável.
▪ Promover o gosto pela leitura.
▪ Promover o espírito crítico.
▪ Desenvolver a linguagem e a capacidade de construção de frases.
▪ Desenvolver a atenção e concentração.
▪ Desenvolver a capacidade de organização de um texto.
▪ Desenvolver capacidades de leitura (crianças do 1º CEB)
▪ Promover os direitos humanos.
▪ Promover a utilização do computador como uma importante fonte
de ajuda.
▪ Promover uma correta utilização da Internet.

30
Dia Mundial da
segurança do
computador
APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR
CONHECIMENTOS/CAPACIDADES
ATITUDES/VALORES
PRÉ ESCOLAR
1º CEB
PRÉ ESCOLAR
1º CEB

-A2
- A3
- A4
- A7
- A8
- A9
- B3
- B6
- C1
- C2
- C3
- C5
- C6

-1
-2
-3
-4
-7
-8
-9
- 10

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-9

3
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ATIVIDADES/OBJETIVOS
ATIVIDADES

EFEMÉRIDES

PUBLICO ALVO

25

Crianças do
Jardim de
Infância
e
1ºCEB

- Exploração da história “Há sempre uma Estrela no Natal” (+
crescidos).
- Exploração da história “Gui e o Natal Verde no Planeta
Azul” (+ pequenos).
- Elaboração da decoração para o salão da festa de Natal.
- Elaboração de um painel com frases e desenhos do Natal.
DEZEMBRO

OBJETIVOS
▪ Promover o conhecimento sobre tradições.
▪ Promover o gosto pela leitura.
▪ Fomentar o altruismo e a solidariedade.
▪ Promover relações de cooperação.
▪ Promover a atividade cívica individual.
▪ Fomentar a interiorização de valores.
▪ Promover a criatividade.
▪ Desenvolver a capacidade de interpretação.
▪ Desenvolver capacidades de leitura (crianças do 1º CEB)

Natal

RECURSOS

AVALIAÇÃO

*Ferramentas
digitais.

*Observação oral.

*Livros.

*Registos escritos.

*Materiais de
expressão plástica.

*Trabalhos realizados.

APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR
CONHECIMENTOS/CAPACIDADES
ATITUDES/VALORES
PRÉ ESCOLAR
1º CEB
PRÉ ESCOLAR
1º CEB

- A4
- A6
- A7
- A9
- B3
- C1
- C4
- C5
- C6

-3
-4
-9
- 10

-1
-3
-5
-6

-1
-6
-7
-8
-9

4
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JANEIRO

ATIVIDADES/OBJETIVOS
ATIVIDADES

EFEMÉRIDES

- Exploração da história “O Menino que aprendeu a ver” (+
crescidos).
- Exploração da história “A revolta dos livrinhos” (+
pequenos)
- Exploração do “Jogo das Palavras” (+ crescidos) –
construção de palavras através de cartas com letras.
- Exploração do jogo “Qual é a minha história?” (+
pequenos) – dividem-se as crianças em grupo e colocam-se
no meio da roda imagens de diferentes histórias
tradicionais; cada grupo tem de colocar numa página todas
as imagens de uma história.
- Elaboração de textos em formato digital com inserção de
imagens - articulação com o projeto “Nós e a Tecnologia”.

08
Dia Mundial da
Alfabetização

- Visualização e exploração da história “A história dos
Africanos no Brasil” (+ crescidos).
- Exploração do jogo “O que farias se…” – distribuem-se
papeis com a pergunta “O que farias se…?”; cada grupo de
alunos deverá completar a pergunta com uma situação
embaraçosa, cómica, trágica, etc.; recolhem-se os papéis e
entregam-se aos colegas de outro grupo que responde à
questão que lhe foi entregue (+ crescidos).
- Exploração da história “O Burro Teimoso” (+ pequenos).
- Exploração do jogo “Sou livre para escolher?!” – entregase a cada grupo um painel com animais; escondem-se pela
sala imagens de alimentos correspondentes aos animais; os
alunos têm de procurar os alimentos e coloca-los junto dos
respetivos animais. (+ pequenos).

23
Dia Mundial da
Liberdade

PUBLICO ALVO

Crianças do
Jardim de
Infância
e
1ºCEB

RECURSOS

AVALIAÇÃO

*Livros.

*Participação.

*Ferramentas digitais.

*Observação oral.

*Materiais de
expressão plástica.

*Registos escritos.
*Trabalhos realizados.

* Materiais
elaborados.

5
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OBJETIVOS
▪ Promover o gosto pela leitura.
▪ Desenvolver a capacidade de interpretação.
▪ Desenvolver a capacidade de atenção e concentração.
▪ Promover relações de cooperação.
▪ Desenvolver a linguagem.
▪ Promover o raciocínio.
▪ Refletir sobre a importância da liberdade.
▪ Promover os direitos humanos, a igualdade de género e a
interculturalidade.
▪ Promover a utilização do computador como uma importante fonte
de ajuda.

APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR
CONHECIMENTOS/CAPACIDADES
ATITUDES/VALORES
PRÉ ESCOLAR
1º CEB
PRÉ ESCOLAR
1º CEB

- A3
- A4
- A6
- A7
- A8
- A9
- B1
- B3
- C1
- C3
- C5
- C6

-1
-2
-3
-4
-7
-8
-9
- 10

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

6
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ATIVIDADES/OBJETIVOS
ATIVIDADES

FEVEREIRO

- Exploração da história “A pequena sereia” (+ pequenos)
- Exploração da história “Uma estranha dor de barriga” (+
crescidos).
- Exploração do jogo “Será menino ou menina?” – dividem-se
em várias partes as figuras de um menino e uma menina;
fazem-se cartões com quadras inacabadas sobre as
diferentes partes do corpo; os alunos têm de acabar as
quadras para identificarem a parte do corpo correspondente
e ir construindo o corpo.
- Exploração do jogo “A mala dos sentimentos” – colocam-se
dentro de uma mala imagens de rostos a expressar
sentimentos; cada aluno tira uma imagem, identifica o
sentimento e atribui-o ao menino ou à menina do jogo
anterior; explica porque é que o menino/menina expressa
aquele sentimento.
- Pesquisa sobre o tema – articulação com o projeto “Nós e a
Tecnologia”.

EFEMÉRIDES

PUBLICO ALVO

14
Dia de S.
Valentim

Crianças do
Jardim de
Infância
e
1ºCEB

RECURSOS

AVALIAÇÃO

*Livros.

*Participação.

*Ferramentas
digitais.

*Observação oral.
*Registos escritos.

*Materiais de
expressão plástica.

*Trabalhos realizados.

* Materiais
elaborados.

- Exploração da história “Para onde foi o Zezinho?” (+
crescidos).
- Exploração da história “A mãe do Miguel está à espera de
bebé”. (+ pequenos).
- Exploração da canção “A mamã diz que tem…”
- Exploração do jogo “O saco da vida” – colocam-se numa
mala imagens sobre a evolução do ser humano desde a
conceção até ao nascimento; cada aluno tira uma imagem da
mala e fala sobre ela; depois de todas as imagens tiradas,
fazem a sequência das mesmas. (+ crescidos).
- Exploração do jogo “Á procura de um bebé” – Escondem-se

7
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pela sala imagens de diferentes fases do ser humano;
dividem-se as crianças em dois grupos; cada grupo procura
as imagens; depois de todas as imagens encontradas, fazer a
sequência do desenvolvimento; ganha o grupo que acabar
primeiro. (+ pequenos).
- Elaboração de textos em formato digital com inserção de
imagens - articulação com o projeto “Nós e a Tecnologia”.
OBJETIVOS
▪ Desenvolver as competências linguísticas.
▪ Desenvolver o gosto pela Leitura.
▪ Desenvolver a noção de rima.
▪ Promover a cooperação e o trabalho em grupo.
▪ Desenvolver a capacidade identificar e explicar sentimentos.
▪ Demonstrar capacidade de observação e atenção.
▪ Promover o conhecimento sobre o ser humano.
▪ Promover a educação sexual.
▪ Promover a utilização do computador como uma importante fonte
de ajuda.

APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR
CONHECIMENTOS/CAPACIDADES
ATITUDES/VALORES
PRÉ ESCOLAR
1º CEB
PRÉ ESCOLAR
1º CEB

- A3
- A4
- A6
- A7
- A8
- A9
- B1
- B3
- B4
- C1
- C5
- C6

-3
-4
-5
-8
-9

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

-1
-2
-3
-4
-6
-7
-8
-9

8
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ATIVIDADES/OBJETIVOS
ATIVIDADES

MARÇO

EFEMÉRIDES

21
- Exploração da história “A árvore que não queria morrer”.
- Exploração do jogo “Sou uma árvore” – utiliza-se uma Dia Mundial da
Árvore
tabela de dupla entrada com letras e números; cada grupo
distribui pele tabela diferentes cores; colocam-se numa
mesa partes diferentes de uma árvore, cada uma marcada
com uma cor e com uma pergunta sobre a árvore, uma
resposta para fazer a pergunta, uma frase ou uma quadra
para completar…; quando o grupo acerta numa cor na
tabela, apanha a parte da árvore correspondente à cor,
executa a tarefa que é pedida e coloca a parte da árvore
num painel de forma a construi-la na totalidade. (+
crescidos)
- (Variante + pequenos) – Usa-se a tabela de dupla entrada
com cores e números; distribuem-se pela tabela as
diferentes partes da árvore; constrói-se a árvore conforme
se for acertando nas partes.
- Programação da sequência de vida de uma planta-articulação com o projeto “Nós e a Tecnologia”.

PUBLICO ALVO

Crianças do
Jardim de
Infância
e
1ºCEB

RECURSOS

AVALIAÇÃO

*Livros.

*Participação.

*Materiais de
expressão plástica.

*Registos escritos.
*Observação oral.

*Ferramentas digitais.
*Trabalhos realizados.
* Materiais
elaborados.
*Acessórios.

07 (abril)
- Exploração da história “8 amigos da saúde” (+ de 5 anos)
Dia Mundial da
- Exploração da história “Não quero lavar os dentes”.
Saúde
- Elaboração de uma história com alguns dos 8 amigos de
história; dramatização. (+ crescidos)
- Exploração do jogo “Artigos de higiene” – Dividem-se as
crianças em 2 grupos; a cada grupo é entregue um painel
com imagens de um dente, uma mão, um corpo e cabelos;
colocam-se dentro de um saco imagens de objetos
necessários para a higiene de cada um dos elementos do
painel; os alunos vão tirando do saco as imagens e fazem a

9
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sua correspondência aos elementos do painel (quando a
imagem é repetida ou quando não sabem fazer a
correspondência, voltam a colocar a imagem no saco; ganha
o grupo que acabar primeiro (+ pequenos).
- Atividades no Centro de Saúde.
- Elaboração de textos em formato digital com inserção de
imagens - articulação com o projeto “Nós e a Tecnologia”.
OBJETIVOS
▪ Desenvolver as competências linguísticas.
▪ Desenvolver o gosto pela Leitura.
▪ Desenvolver a capacidade de criar uma história.
▪ Promover o respeito pela natureza.
▪ Sensibilizar para a preservação da Floresta.
▪ Promover a desinibição.
▪ Promover a cooperação e o trabalho em grupo.
▪ Demonstrar capacidade de observação e atenção.
▪ Desenvolver a imaginação e a criatividade.
▪ Promover noções de saúde e de higiene.
▪ Promover a utilização do computador como uma importante fonte
de ajuda.

APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR
CONHECIMENTOS/CAPACIDADES
ATITUDES/VALORES
PRÉ ESCOLAR
1º CEB
PRÉ ESCOLAR
1º CEB

- A3
- A4
- A7
- A9
- B1
- B4
- C1
- C2
- C3
- C4
- C5
- C6

-1
-2
-4
-6
-7
-8
-9
- 10

-2
-3
-4
-5
-7
-8

-1
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

10
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ATIVIDADES/OBJETIVOS
ATIVIDADES

ABRIL

EFEMÉRIDES

- Apresentação do PowerPoint “Vamos ajudar o ambiente”.
- Exploração da história “Felício no parque”.
- Construção do livro “O que acontece às coisas que deitamos
fora”. (+ crescidos).
22
- Exploração do jogo “Lixo para reciclar” – folhas com imagens
Dia Mundial da
do ecoponto e vários quadrados à frente; espalham-se pelo
Terra
recreio imagens de objetos que servem para reciclar e colocase à frente de cada imagem uma caneta de uma determinada
cor; os alunos têm de descobrir os objetos e colocar uma cruz
(utilizando a caneta que se encontra à frente do objeto) num
quadrado à frente do respetivo contentor.
- Programação de um jogo - articulação com o projeto “Nós e a
Tecnologia”.
OBJETIVOS
▪ Desenvolver o gosto pela Leitura.
▪ Desenvolver as competências linguísticas.
▪ Ampliar a área vocabular.
▪ Promover a educação ambiental.
▪ Favorecer a organização e a participação democrática dos alunos.
▪ Sensibilizar e envolver os alunos numa participação ativa.
▪ fomentar relações de cooperação.
▪ Promover capacidade de observação e atenção.

PUBLICO ALVO

RECURSOS

AVALIAÇÃO

*Participação.
*Ferramentas digitais.
*Registos escritos.
Crianças do
Jardim de
Infância
e
1ºCEB

*Materiais naturais
*Observação oral.
*Materiais de
expressão plástica.

*Trabalhos realizados.

* Materiais
elaborados.

APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR
CONHECIMENTOS/CAPACIDADES
ATITUDES/VALORES
PRÉ ESCOLAR
1º CEB
PRÉ ESCOLAR
1º CEB

- A3
- A4
- A5
- A6
- A7
- A9
- B1
- C1
- C3
- C5
- C6

-1
-2
-3
-4
-5
-7
-9
- 10

-2
-3
-4
-5
-8

-1
-2
-3
-6
-7
-9
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MAIO

ATIVIDADES/OBJETIVOS
ATIVIDADES

EFEMÉRIDES

PUBLICO ALVO

- Apresentação do PowerPoint “Educação Rodoviária”.
- Exploração da história “Segurança no trânsito”.
- Exploração de um jogo da glória – dividem-se os alunos em
vários grupos; colocam-se na mesa cartas numeradas de 1 a
6 (várias cartas com o mesmo número) com regras que
foram
ou
não
cumpridas
e
respetivas
penalizações/bonificações; cada grupo lança o dado, tira
uma carta com o número saído e cumpre o que está
definido.
- Atividades de segurança rodoviária – GNR
- Pesquisa sobre o tema – articulação com o projeto “Nós e a
Tecnologia”.

09
Dia Europeu
da Segurança
Rodoviária

Crianças do
Jardim de
Infância
e
1ºCEB

- Exploração da história “A avó aranha” (+ crescidos)
- Exploração da história “Caracóis de ouro e os 3 ursinhos” (+
pequenos)
- Exploração do jogo “O que sabes sobre mim?” – no meio
da roda faz-se uma pilha de cartas com imagens de animais
numa face; os alunos jogam o dado e têm de tirar do
baralho a carta que em ordenação, corresponde ao nº saído
(Ex. se sair o nº 3 será retirada a 3ª carta); as cartas que
estiverem em cima da carta retirada serão colocadas no
fundo do baralho; o jogador vê o desenho da carta,
identifica o animal e diz as suas caraterísticas (onde vive, o
que come, se é selvagem ou doméstico…) (pré-escolar e 1º
ano); escreve o nome do animal (2ª ano); escreve uma frase
onde inclua o nome do animal (3º e 4º ano).

24
Dia Europeu
dos Parques
Naturais

RECURSOS

AVALIAÇÃO

*Livros.

*Registos escritos.

*Ferramentas
digitais.

*Observação oral.
*Trabalhos realizados.

* Pistas de trânsito
*Materiais de
expressão plástica.
* Materiais
elaborados.
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OBJETIVOS
▪ Sensibilizar para a segurança rodoviária.
▪ Desenvolver o gosto pela Leitura.
▪ Desenvolver as competências linguísticas.
▪ Ampliar a área vocabular.
▪ Desenvolver a capacidade de estruturar frases corretamente.
▪ Sensibilizar para a importância da liberdade dos animais.
▪ Sensibilizar e envolver a comunidade educativa numa participação
ativa.
▪ Promover a utilização do computador como uma importante fonte
de ajuda.

APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR
CONHECIMENTOS/CAPACIDADES
ATITUDES/VALORES
PRÉ ESCOLAR
1º CEB
PRÉ ESCOLAR
1º CEB

- A4
- A6
- A7
- A9
- B1
- B4
- C1
- C2
- C4
- C5

-1
-2
-3
-4
-5
-7
-8
-9
- 10

-1
-2
-3
-5
-6
-7
-8
-9

-1
-2
-6
-8
-9
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ATIVIDADES/OBJETIVOS
ATIVIDADES

- Apoio na preparação e execução das atividades a
apresentar neste dia.

EFEMÉRIDES

PUBLICO ALVO

Prémio Alice
Pereira Gomes

1ºCEB

RECURSOS

AVALIAÇÃO

*Livros.

*Participação.

*Ferramentas
digitais.

*Observação oral.
*Registos escritos.

*Materiais de
expressão plástica.

JUNHO

OBJETIVOS
▪ Promover a desinibição.
▪ Promover a criatividade.
▪ Desenvolver a capacidade representativa.
▪ Promover o trabalho em grupo.
▪ Favorecer a organização e a participação democrática dos alunos.
▪ Sensibilizar e envolver a comunidade educativa numa participação
ativa.

*Trabalhos realizados.

APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR
CONHECIMENTOS/CAPACIDADES
ATITUDES/VALORES
PRÉ ESCOLAR
1º CEB
PRÉ ESCOLAR
1º CEB

-3
-4
-6
-9
- 10

-1
-3
-4
-5
-7
-8
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