PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

2017 – 2018

Introdução
O Plano Anual de Atividades constitui-se como o documento orientador de atividades ao longo de um ou mais ano letivos.
Trata-se de um documento de planeamento do Agrupamento que define, em função do Projeto Educativo e das suas metas e eixos de intervenção, as
formas de organização e de programação das atividades, procedendo à identificação dos recursos necessariamente envolvidos, dos seus dinamizadores
e/ou promotores e destinatários.
As metas, estratégias e áreas de intervenção consignadas no Projeto Educativo do Agrupamento enquadram as atividades como um conjunto de
processos que visam a melhoria do sucesso escolar, a formação global dos alunos, com o envolvimento e a corresponsabilização de todos os atores
educativos.
Este Plano pretende, assim, complementar e enriquecer o processo de ensino e aprendizagem recorrendo a estratégias motivadoras que facilitem o
desenvolvimento dos alunos, quer no plano do saber e das competências, quer no plano da construção da identidade pessoal e formação social e cívica.
Neste ano letivo, são, para já, intervenientes e/ou parceiros na elaboração do Plano Anual de Atividades, as seguintes estruturas e / ou entidades:
Direção, Conselho Pedagógico, Coordenação de Diretores de Turma, Secção de Avaliação de Desempenho Docente, Departamentos Curriculares da
Educação Pré-Escolar, do 1º Ciclo, de Línguas, de Ciências Sociais e Humanas, de Expressões e de Matemática e Ciências Experimentais, Associação de
Pais e Encarregados de Educação, Serviço de Psicologia e Orientação, Alunos, Assistentes Técnicos e Operacionais, Câmara Municipal do Crato, Juntas
de Freguesia e Comissão e Proteção de Crianças e Jovens entre outras.
As atividades integradas neste plano, em estreita sintonia com o Projeto Educativo do Agrupamento visam:
Melhorar o processo de ensino / aprendizagem;
Fazer a articulação vertical e horizontal dos conteúdos de ensino;
Desenvolver atividades integradoras do saber;
Valorizar a Língua Portuguesa como património nacional e veículo de todos os saberes;
Promover o trabalho de colaboração entre professores dos vários departamentos e diferentes ciclos;
Fomentar a participação dos alunos na vida escolar;
Desenvolver a autonomia, a confiança e o respeito pelo outro;
Fomentar a responsabilidade dos alunos perante os seus direitos, deveres e liberdades.

Sustentando uma filosofia de escola que se pretende inclusiva, aberta e inovadora, o presente documento, tal como a dinâmica subjacente às múltiplas
variáveis do processo educativo, é um documento em aberto, sujeito a revisão, o que o torna um documento em permanente construção.

AVALIAÇÃO DO PLANO
O acompanhamento do Plano Anual de Atividades será feito, ao longo do ano, pelos Coordenadores de Departamento, pela equipa do PAA, Conselho
Pedagógico e Conselho Geral.
As datas referidas neste documento são as constantes das planificações e planeamento anual de cada um dos dinamizadores/promotores de cada uma
das atividades, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades decorrentes do processo educativo ou por outras razões exteriores a esse
processo.
A avaliação será efetuada no final de cada período, em grelha própria, pelos responsáveis das atividades e no final no ano letivo pela equipa que
coordena o projeto, Conselho Pedagógico e Conselho Geral.
Na avaliação ter-se-á em conta o grau de consecução das atividades planificadas de acordo com os objetivos predefinidos, a articulação com o Projeto
Educativo e ainda o empenho e participação na procura da melhoria da qualidade e satisfação da comunidade educativa.

Legenda:
Áreas de Intervenção (A.I.):
1. Melhoria das Aprendizagens
2. Avaliação de processos
3. Reforço da relação Escola/Família/Comunidade
4. Gestão e Organização
Avaliação:
Cumprimento dos objetivos: T- Total / P- Parcial / NR- Não Realizada; Apreciação global: NS – Não Satisfaz / S- Satisfaz / B- Bom / MB – Muito Bom
Data

Nº
Prev.

Atividade

A.I.

Dinamizadores

Destinatários

Custos

Recursos

Realiz.

Prev.

Objetivos

Efet.

2

13-set

Receção a alunos, pais e
encarregados de
educação

3

26-set

Receção aos docentes e
assistentes

Dia Europeu das Línguas
Bandas da Europa

4

27-set

1

04-set

1º Período

Cerimónia de entrega
da bandeira verde

3

Direção

Docentes e
assistentes

Alimentos diversos

100 €

1e3

Direção Executiva
(em colaboração
com: Educadoras,
Titulares de
Turma /Diretores
de Turma /
Professores)

Alunos, Pais e
Encarregados
de Educação

Educadoras, Titulares
de Turma /Diretores de
Turma / Professores)
Documentação
fornecida pela DE e CDT

5€

1

Departamento
Línguas

Alunos de todos
os ciclos

Projetor e computador

----

1e4

Prof. Eco-Escolas
e ecoestudantes

Alunos

Autocarro CMC

-Proceder à abertura do ano
letivo;
-Dar as boas-vindas a docentes e
assistentes;
-Dar informações sobre o novo
ano letivo;
-Motivar a participação de todos
no ato educativo.
-Proceder à abertura do ano
letivo;
-Dar as boas-vindas a alunos e
EE;
-Dar informações sobre o novo
ano letivo;
-Motivar a participação de todos
no ato educativo.

------

-Integração Europeia;
-Aspetos Culturais Europeus;
-Treino das TIC.

-Renovar o Compromisso ecoescolas;
-Receber a bandeira verde.

Avaliação (assinalar com uma “X”)
Cumprimento dos
Apreciação Global
objetivos
T
P
NR
NS
S
B
MB

10

Instrumentos Musicais

O fotógrafo vem à
Escola

3

Direção

Comunidade
escolar

Espaço escolar, A.O.,
Docentes

3,4

PES (em
articulação com:
Educadoras de
Infância
Professores
Titulares 1º Ciclo
e Diretores de
Turma)

Comunidade
Educativa

Humanos: Educadoras
de Infância Professores
Titulares 1º Ciclo e
Diretores de Turma
Materiais: Fotocópias

5€

2e4

DGESTEDRSAlentejo

Coordenador
do Eco-Escolas

Guião de Preparação da
auditoria

0€

1

Equipa da BE

Alunos de 2º e
3º ciclo

Humanos: equipa da
BE; pessoal não
docente; alimentação

10 €

Comunidade

Humanos: Equipa da
BE/BM; comerciantes
(cafés)
Materiais: material de
desgaste

16-out

1-out.

9

Alunos do 2º e
3º ciclo

10 e 11 out

8

Professor de
Música

19-out

7

1e3

20-out

6

-Promover a atividade em grupo;
-Falar de Musica e as suas
vivências.

Comemoração do Dia
Mundial da Música

23-out

5

Comemoração do Dia
Mundial da
Alimentação:
Piqueniques Saudáveis
por turma

Auditoria de Qualidade
do Programa EcoEscolas

MIBE-encontro com a
escritora Patricia
Couteiro

MIBE – “Trocar leituras”

Equipa da BE e
BM

0€

20 €

-Guardar uma recordação futura
da escola;
-Promover o sentido de
pertença.
-Promover hábitos alimentares
saudáveis;
-Fomentar o gosto pelo trabalho
em equipa;
-Promover o envolvimento e
participação ativa de toda a
comunidade educativa na vida
escolar.

-Avaliar a implementação do
Programa Eco-Escolas

-Valorizar a leitura;
- Incentivar hábitos de leitura .

-Fomentar parcerias;
- Incentivar o gosto pela leitura
dar visibilidade à BE;
- Incentivar hábitos de leitura

15

16

24 e 25 out
27-out

70 €

- Valorizar a BE enquanto recurso
educativo ;
- Fomentar parcerias.

1º ciclo

Humanos: equipa da BE
e pessoal não docente
e Univ. Sénior

2€

- Incentivar a articulação;
- Valorizar a BE enquanto recurso
educativo;
- Incentivar hábitos de
aprendizagem.

5€

- Fomentar parcerias;
- Incentivar o gosto pela leitura;
dar visibilidade à BE

0€

-Renovar o Compromisso ecoescolas;
-Hastear a bandeira verde.

27-out

14

Equipa da BE e
BM

Humanos: Equipa da
BE/BM; docentes;
Materiais: material de
desgaste

MIBE - "Leituras
Conversadas"

1e3

Equipa da BE e
BM

Comunidade
local

Humanos: equipas da
BE e BM pessoal não
docente; Universidade
sénior
Materiais: impressão
de panfletos
produzidos

2º quinzena de
outubro

13

1 e3

Alunos do Pré
escolar
e
1º e 2º anos

Cerimónia do hastear
da bandeira verde

1e3

Prof. Eco escolas
e alunos
envolvidos

Alunos

Bandeira verde

Humanos: Equipa da
BE e docentes;
Materiais: material de
desgaste

5€

- Incentivar a leitura;
- Valorizar a BE enquanto recurso
educativo;
- Fomentar parcerias;
- Promover articulação.

material de desgaste,
doces, frutos secos…

25€

-Recordar e conhecer tradições.

30 e 31 out

12

MIBE- visita ao museu
municipal (3º ano e 4º
ano com Universidade
Sénior)

1e3

Equipa da BE e
BM

Assinalar o "Halloween"

1e3

Equipa da BE

Comunidade
escolar

31-out

11

MIBE - Era uma vez…
(BM)

“Pedir os Santinhos “

1e3

Educação Pré Escolar, 1º Ciclo

1º Ciclo e PréEscolar

21

22

31-out

Espaço de Exposições

5
euros

out

Colocar Ecopontos em
todas as salas

1, 3
e4

Prof. Eco-Escolas
e ecoestudantes

Alunos e
Comunidade
Escolar

Eco-pontos

0€

-Melhorar a recolha de resíduos;
-Aumentar a reciclagem;
-Fazer a recolha de papel e
plástico nas salas.

5€

- Incentivar a leitura;
- Valorizar a BE enquanto recurso
educativo;
- Promover articulação.

------

9 e 10-nov

20

Alunos de todos
os ciclos

Comemorar o "S.
Martinho"

1e3

Equipa da BE

1º, 2º e 3º
ciclos

Humanos: equipa da BE
e docentes.
Materiais: impressão
de panfletos
produzidos.

10-nov

19

Professores de
Inglês

-Conhecer e comparar
celebrações e datas festiva;
-Adquirir vocabulário em Inglês
sobre a temática;
-Desenvolver o espírito criativo.

S.Martinho (magusto;
confeção de cartuchos
para castanhas)

1e3

Educação Pré Escolar, 1º Ciclo e
BE

Alunos e
comunidade
escolar

Material de desgaste e
castanhas

50€

- Valorizar e promover a cultura
popular;
-Conhecer a lenda de São
Martinho.

14-nov

18

1

Peça de Teatro
dinamizada pela
ContraPalco: "Revelate" (Auditório do
IPDJ,em Portalegre)

Alunos do 8º e
9º ano

Recursos humanos:
Diretores de Turma do
8.º e do 9.º ano
Materiais: Autocarro
da Câmara e Fotocópias
das autorizações

300 €

-Refletir sobre aspetos no
âmbito da temática da Educação
Sexual: relacionamentos, aborto,
violência doméstica, etc.

Comunidade
Educativa

Parceiros e Recursos
humanos: PES, EcoEscolas, Educadoras de
Infância, Professores
Titulares 1º Ciclo,
Diretores de Turma,
Crianças, Alunos,
Assistentes, Pais/EE e
APEEAEC)
Materiais: Cartazes,
tigelas, talheres,

400 €

- Fomentar o gosto pelo trabalho
em equipa;
- Promover hábitos alimentares
saudáveis;
- Promover o envolvimento e
participação ativa de toda a
comunidade educativa na vida
escolar;
- Estimular a socialização.

15-nov

17

Halloween
Atividades em sala de
aula + Exposição de
trabalhos
Concurso de Trabalhos
alusivos ao tema

Festival de Sopas (em
articulação com a
comemoração do Dia de
S. Martinho)

4

3,4

PES

Prof. Ana Semedo
e Ilda Marques
(em colaboração

26

27

20-nov
28 e 29 de nov de 2017

25

29-nov

24

nov

23

15-nov

toalhas, guardanapos e
sopas.

Corta-mato escolar

Dia Nacional do Pijama

Workshop
“Origami no Natal”

Encontro de ténis de
mesa (Crato)

Confecionar Marmelada

1e3

2 e3

3

1, 3
e4

1e3

Professores de
Educação Física

GAAF

Prof. Matemática,
TIC e
Técnica Superior
(Educação Básica)

Alunos dos 1º,
2º e 3º ciclos

Pré-escolar; 2º
e 3º anos.

Fita balizadora;
cartazes; medalhas e
fotocópias.

Papa-medos e
impressões

100€

-Apurar alunos para a fase
distrital;
-Combate à inatividade Física;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

50 €

-Valorizar a importância da
família e promover momentos de
partilha entre pais e filhos;
-Sensibilizar para a importância
do sono e Abordar a temática
dos medos e preocupações.

Materiais de desgaste
Comunidade
Educativa

Professor
responsável pelo
grupo-equipa de
ténis de mesa

Alunos inscritos
no Grupoequipa de ténis
de mesa

Educadoras

Alunos do PréEscolar e 1º
ciclo

Colaboração da
Biblioteca Escolar

30 €

-Apurar alunos para a fase
distrital;
-Combate à inatividade Física;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

Mesas de ténis de
mesa; bolas; raquetes e
redes

Marmelos e Açúcar

-Promover o gosto pela
Matemática a toda a
comunidade escolar;
- Aplicar a Matemática, de uma
forma lúdica, no mundo que nos
rodeia;
- Reconhecer conceitos
Matemáticos no dia-a-dia;
- Estimular o apoio parental no
processo ensino-aprendizagem;
- Envolver os pais/encarregados
de educação na vida escolar.

15€

- Promover a confeção de um
doce tradicional;
- Conhecer a fruta do Outono e a
sua utilidade

30

31

Nov

1º , 3º e 4º anos

Semana da alimentação
“ A dieta mediterrânica”

Nov/dez

29

Nov

Despiste oftalmológico

01-dez

28

Visita de estudo à
barragem do Alqueva/
Museu da nova aldeia
da Luz

Comemoração do Dia
Mundial da Luta Contra
a SIDA: exploração de
folhetos e/ou vídeos
nas aulas de Educação
para a Cidadania

HGP

1
2

4

APEEAEC (com
colaboração da
Ótica Reis)

Pes

1º , 3º e 4º anos

- Promover o sucesso educativo
através do desenvolvimento de
atividades que motivem para
aprendizagem das matérias
relacionadas com as áreas
curriculares;
- Proporcionar a possibilidade de
partilhar conhecimentos através
de ações para além daquelas que
são desenvolvidas em contexto
de sala de aula;
- Contribuir Para a valorização de
experiências individuais e
coletivas;
- Fomentar diferentes formas de
comunicação e aprendizagem;
- Melhorar hábitos de conduta
pessoal e de relacionamento de
grupo.

Autocarro

-Conhecer a evolução e
alterações na alimentação dos
povos da Península Ibérica, ao
longo dos tempos;
-A importância da dieta
mediterrânica e o seu impacto na
alimentação dos povos da
Península Ibérica.

Alunos do 1º e
2º ciclos

Trabalhos em
PowerPoint,
computador e Net

0
Euros

Crianças da
educação préescolar e alunos
do 1º ciclo (só
novas entradas
) e 2ºciclo

Material específico

0€

- Diagnosticar precocemente
problemas oftalmológicos;
- Contribuir para o sucesso
educativo.

Alunos do 2º e
3.º ciclo

Recursos humanos:
Diretores de Turma do
2.º e do 3º ciclo
Materiais: Folhetos,
cartazes, computador,
projetor multimédia e
outros materiais

0€

Discutir/clarificar conceitos
básicos relacionados com o
VIH/SIDA.

30 €

-Combate à inatividade física;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

30 €

-Combate à inatividade Física;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

Bolas; coletes;
cronometro; apitos;
cartazes e fotocópias.

5€

-Combate à inatividade Física;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

humanos: equipa da
BE; docentes; Autarquia
materiais: impressões;
placard's; material de
desgaste

30 €

1, 3
e4

Alunos dos 2º e
3º Ciclos

Bolas; coletes;
cronometro; apitos;
cartazes e fotocópias.

Torneio de Basquetebol
3x3

1, 3
e4

Professores de
Educação Física

Alunos do s 2º e
3º ciclos

Bolas; coletes;
cronometro; apitos;
cartazes e fotocópias.

1, 3
e4

Professores de
Educação Física

Alunos dos 2º e
3º Ciclos;
Professores

1, 3
e4

Equipa da BE e da
BM

Comunidade
local

34

11-dez

35

13-dez

36

15-dez

"Natal nas letras"expor textos nos
espaços escolares

Jogo de Futsal
(Professores x Alunos)

15 e 16 dez

6-dez

Torneio Interturmas de
futsal

Alunos do 9ºB e
Professores de
Educação Física

33

11 a 14-dez

1; 3

Equipa da BE (em
colaboração com
os docentes)

Concentração de
natação (Sousel)

"O Natal é de todos"intervenção na
comunidade local
(“cartões” de Boas
Festas gigantes)

12-dez

50€

- Incentivar a leitura;
- Valorizar a BE enquanto recurso
educativo;
- Fomentar parcerias ;
- Promover articulação.

1, 3
e4

32

37

20 €

-Apurar alunos para a fase
distrital;
-Combate à inatividade Física;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

Professor
responsável pelo
grupo-equipa de
natação

Alunos inscritos
no Grupoequipa de
natação

Lanches e transporte
de CMC

todos os alunos

Humanos: equipas da
BE; docentes das
diferentes áreas.
Materiais: impressões;
material de desgaste.

0€

- Fomentar parcerias;
- Incentivar o gosto pela leitura e
dar visibilidade à BE.

-Construir as diversas projeções
cartográficas e rosas dos ventos,
de forma criativa.

41

42

43

Dez
13-dez

Dez
dez

Anta do tapadão e
Menir de Povoa e
Meadas

Christmas
Contributos a definir
para a festa do
Agrupamento
Atividades em Sala de
Aula + Exposição de
trabalhos

1,3

HGP e Geografia

História e HGP
1,3

1e3

Departamento de
Línguas

Alunos do 5º e
7º anos

Alunos do 5º e
7º anos

5€

Autocarro

100€

0€

Melhorar a recolha de resíduos.

0€

- Promover o espírito de
solidariedade;
- Fomentar a partilha;
- Sensibilizar para melhorar a
vida do "outro".

1e3

Professores de
Educação Visual
(2º e 3º Ciclo)

Comunidade

Construção de uma
árvore de natal com
materiais reciclados

1e3

Prof. Eco escolas
e eco estudantes

Alunos

Material reciclável

APEEAEC/Grupo
Mão amiga

-Conhecer e comparar
celebrações e datas festivas;
-Conhecer canções e poemas
sobre a temática natalícia na
língua materna e nas línguas
estrangeiras estudadas.
-Valorizar as aprendizagens
realizadas pelos alunos;
-Desenvolvimento de
competências sociais;
-Criar um ambiente natalício na
escola.

Decorações de Natal

3

0
euros

Espaço de Exposições

Materiais Didáticos;
Papel; Tintas; Argila,
Cartolinas e Material
reciclável

Recolha de alimentos,
roupa e brinquedos

-Conhecer vestígios do Neolítico
da região;
-Promover o trabalho em equipa
e a socialização entre alunos;
- Sensibilizar para a preservação
do património histórico- cultural.

Alunos de todos
os ciclos

dez

40

Exposição Rosa dos
ventos

dez

39

Dez

38

dez

Folhas de papel.

Comunidade
Educativa

-----

-----

Dez

44

A história e Geografia
da minha família

HGP

Alunos do 5º
ano e do 3º ano
do 1º ciclo

Folhas de papel A3,
com esquemas
genealógicos e mapas
de Portugal

5
Euros

-Conhecer e divulgar a história e
a geografia das famílias dos
alunos;
-Apreender a noção de tempo e
de espaço em História.

47

48

49

Último dia de aulas Última semana do 1º Última semana do 1º
d0 1º período
Período
período

46

Feira do
Clube de Artes

1e2

Clube de Artes

Comunidade
escolar

Objetos produzidos
pelos alunos

0€

- Mostrar e valorizar o trabalho
dos alunos;
- Angariar fundos para a compra
de novos materiais de desgaste.

Concurso de Natal
(tema a definir)

1, 3
e4

Professores de EV
2º e 3º Ciclos

Comunidade
Escolar

Materiais reutilizáveis,
impressões, colas e
prémios

50 €

-Viver o espírito Natalício;
-Desenvolver a criatividade dos
alunos;
-Promover atitudes ambientais.

Festa de Natal

1, 2,
3e4

Departamento de
Expressões

Comunidade
escolar

APEEAEC

"Cantar o Natal com os
idosos"

1e3

Professor de
Música

Idosos

Instrumentos musicais
e voz humana.

- Promover a atividade em
grupo;
- Falar de Musica e as suas
vivências.

Minerais, Rochas e
cartazes de divulgação

- Desenvolver o interesse pela
Geologia, no geral e, em
particular, pelo colecionismo de
minerais, rochas e fósseis;
- Reconhecer as rochas e os
minerais como recursos
geológicos.

Final do 1.º P
12,13 e 14 dez

45

Último dia de aulas
d0 1º período

Exposição de trabalhos

Feira dos Minerais

3

Prof. DMCE

Comunidade
educativa

- Viver o espírito Natalício;
- Desenvolver a criatividade dos
alunos;
- Promover atitudes ambientais.

0€

1e3

Prof. Português
(1.º, 2.º e 3.º
ciclos) e BE

Alunos do 1º, 2º
e 3º ciclos

A def.

Convívio de Natal
(no âmbito do Projeto
"Escola-Convívio")

3

Direção

Docentes e
assistentes

4

PES, Professores
de Ciências
Naturais do 9º
ano e Equipa de
saúde escolar da
UCC Crato Nutricionista

4

PES, Professores
de Ciências
Naturais do 9º
ano e Equipa de
saúde escolar da
UCC Crato Nutricionista

Alunos do 9º
ano

4

PES e Equipa de
Saúde Escolar da
UCC Crato Enfermeira

4

PES, Direção e
Equipa de saúde
escolar da UCC
Crato – Técnica
de Saúde
Ambiental

53

A definir

Sessão de Educação
para a Saúde sobre
Distúrbios Alimentares

54

A definir

Sessão de Educação
para a Saúde sobre a
Importância da Dieta
Mediterrânica

Sessão de Educação
para a Saúde sobre
Higiene Pessoal

55

Interrupção letiva do
Natal

52

1ºp

51

Concurso de leitura (1ª
fase)

A definir

50

Formação de curta
duração sobre Hábitos
de Boas Práticas para
Manipuladores de
Alimentos

Alimentos diversos e
Materiais decorativos

0

Promover o gosto pela leitura.

500 €

- Promover a socialização e o
convívio;
- Celebrar o Natal.

0€

- Sensibilizar para os perigos
inerentes aos distúrbios
alimentares como a anorexia e a
bulimia;
- Sensibilizar para a importância
da dieta mediterrânica na
promoção da saúde.

Computador e Projetor
multimédia

0€

- Sensibilizar para os perigos
inerentes aos distúrbios
alimentares como a anorexia e a
bulimia;
- Sensibilizar para a importância
da dieta mediterrânica na
promoção da saúde.

Educação Préescolar e 1º
ciclo

Computador e Projetor
multimédia

0€

Promover hábitos de higiene
pessoal.

Assistentes
operacionais

Computador e Projetor
multimédia

Alunos do 9º
ano

Computador e Projetor
multimédia

2º Período

-Contribuir para a preservação da
qualidade dos alimentos
fornecidos na cantina e no bar
escolar.

08-jan

61

8- jan

60

Comunidade
Educativa

Dia de Reis: Cantar as
Janeiras

3

Educação Pré Escolar, 1º Ciclo

Educação Pré Escolar, 1º Ciclo

Material de desgaste

25€

-Promover a pesquisa de
informações;
-Reviver a tradição;
-Conviver.

jan

59

Direção

Distribuição de Bolo Rei

3

APEEAEC/União
Freguesias

Comunidade
Escolar

Produtos alimentares (Bolo
Rei)

80 €

-Reconhecer o significado de
tradições;
-Promover as relações
interpessoais.

Jan

58

1, 3

Cantar as Janeiras pelas
salas de aula

1

Professor de
Música

Alunos do 2º e
3º ciclo

Instrumentos musicais
e voz humana

jan

57

Dia do Patrono (entrega
de prémios escolares)

MegaSprinter Escolar

1, 3
e4

Professores de
Educação Física

Alunos dos 2º e
3º Ciclos

Fita Balizadora e
cartazes.

jan

56

-Reconhecer publicamente o
mérito do alunos;
-Motivar os alunos para o
sucesso escolar e educativo.

Parceiro: Câmara
Municipal do Crato;
Material: Diplomas

Participação no
concurso “Uma
aventura …literária
2018” promovido pela
Editorial Caminho

1e2

Professora de
ET/EV 2º ciclo

1º e 2ºano
(AEC`S) e 2º
ciclo

Livro a concurso e
projetor

5€

-Promover a atividade em grupo;
-Falar de Musica e as suas
vivências.

5€

-Combate à inatividade Física;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

0€

-Promover a escola com a
participação num concurso
nacional;
-Desenvolver a criatividade
através da leitura;
-Desenvolver técnicas de
desenho a lápis de grafite.

65

66

67

jan
24-jan
31-jan
1-fev

64

2-fev

63

09-fev

62

Sessões de
sensibilização "Dentes
brilhantes,
doenças distantes" SOBE

Encontro de ténis de
mesa (Nisa)

Concentração de
natação (Campo maior)

1; 4

1, 3
e4

1, 3
e4

Corta-mato distrital em
Monforte

1, 3
e4

La Chandeleur

1
3

Desfile de Carnaval

1, 2
e3

Equipa da BE;
Centro de Saúde
do Crato

Professor
responsável pelo
grupo-equipa de
ténis de mesa

Professor
responsável pelo
grupo-equipa de
natação

alunos do 1º
ciclo e da Ed.
Pré-escolar

Alunos inscritos
no Grupoequipa de ténis
de mesa

Alunos inscritos
no Grupoequipa de
natação

humanos: equipas da
BE e do CS; pessoal
não docente materiais:
impressão de panfletos
produzidos

Lanches; almoço e
transporte de CMC

Lanches e transporte
de CMC

Professores de
Educação Física

Alunos
apurados do
Corta-mato
escolar

Almoço volante e
transporte de CMC

Prof. Francês

Alunos do 3º
ciclos

Ingredientes/
frigideiras/ placas
térmicas

Comunidade
educativa

Parceiros: (Educadoras,
Professoras Titulares e
Diretores de Turma)
Materiais de desgaste,
reutilizáveis, etc…

Departamento de
Expressões

10 €

-Valorizar a BE enquanto recurso
educativo
-Incentivar a articulação;
- Fomentar parcerias;
-Promover a higiene oral.

30€

-Apurar alunos para a fase
distrital;
- Combate à inatividade Física;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

20 €

-Apurar alunos para a fase
distrital;
-Combate à inatividade Física;
Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

200€

-Apurar alunos para o corta-mato
nacional;
-Combate à inatividade Física;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

5€

-Conhecer e comparar
celebrações e datas festivas;
-Aprender a elaborar receitas
simples.

100€

-Valorizar as aprendizagens
realizadas pelos alunos;
-Desenvolvimento de
competências sociais;
-Promover as tradições;
Desenvolver a criatividade e o
sentido estético.

71

72

73

14-fev.
22-fev
27-fev

Assinalar o "Dia do
Pensamento" com a US
e a EPAR

MegaSprinter Distrital
(Elvas ou Ponte de Sor)

28-jfev

70

Saint Valentine's Day

Encontro de ténis de
mesa (Nisa)

fev

69

"Caminhos feitos de
decisões"

7-mar

68

Concentração de
natação (Campo Maior)

1
3

1, 3
e4

1, 3
e4

1, 3
e4

2e3

1, 3
e4

Prof. Inglês

Equipa da BE

Professores de
Educação Física

Professor
responsável pelo
grupo-equipa de
ténis de mesa

GAAF

Professor
responsável pelo
grupo-equipa de
natação

Alunos do 2.º e
3.º ciclos

Ingredientes/ palitos/
papel celofane/ ráfia
vermelha/ Sala de
convívio; mesas

5€

Conhecer e comparar
celebrações e datas festivas.

Comunidade
escolar

Humanos: equipa da
BE; comunidade
escolar; EPAR; UScrato
Materiais: adereços,
cartazes; material de
desgaste; deslocações.

30 €

-Valorizar a BE enquanto recurso
educativo;
-Fomentar a articulação.

200€

-Apurar alunos para o
MegaSprinter Nacional;
-Combate à inatividade Física;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

30€

-Apurar alunos para a fase
distrital;
-Combate à inatividade Física;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

Alunos
apurados do
MegaSprinter
Escolar

Almoço volante e
transporte de CMC

Alunos inscritos
no Grupoequipa de ténis
de mesa

Lanches; almoço e
transporte de CMC

2º e 3º Ciclos

Computador;
Fotocópias; folhas
brancas e cartolinas.

-Enaltecer valores pessoais e de
cidadania;
-Promover a tomada de decisão
e Fomentar a inclusão.

Lanches e transporte
de CMC

-Apurar alunos para a fase
distrital;
-Combate à inatividade Física;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

Alunos inscritos
no Grupoequipa de
natação

20 €

77

78

79

17-mar

1º, 2º e 3º
ciclos

Cartolinas/ Projetor

5€

Conhecer e comparar
celebrações e datas festivas.

20-mar

Torneio de Voleibol 2x2

1, 3
e4

Professores de
Educação Física

Alunos dos 2º e
3º Ciclos

Fita Balizadora;
cartazes; Medalhas e
Fotocópias.

10 €

-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

1, 3
e4

Equipa Ecoescolas (em
colaboração com:
, CMC, União de
freguesias do
Crato, APEEAEC e
GNR do Crato)

Alunos e
Comunidade
Local

Parceiros: CMC, União
de freguesias do Crato,
APEEAEC e GNR do
Crato Técnicos da
União de Freguesias e
da CMC,
Materiais: Árvores,
Lanches e águas

21-mar

Prof. Inglês

Caminhada do Dia da
Árvore e do Dia Eco
Escolas

-Comemorar o dia da Árvore;
-Plantar árvores.
-Promover hábitos de saúde
saudáveis através do exercício
físico;
-Sensibilizar para o respeito pela
natureza;
-Promover o convívio.

21-mar

76

1
3

Encontro de ténis de
mesa (Marvão)

1, 3
e4

Professor
responsável pelo
grupo-equipa de
ténis de mesa

Alunos inscritos
no Grupoequipa de ténis
de mesa

Lanches; almoço e
transporte de CMC

30€

-Apurar alunos para a fase
distrital;
-Combate à inatividade Física;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

mar

75

Saint Patrick's Day

Páscoa : Confeção de
bolos fintos (padaria
ideal) do Crato

1e3

Alunos do PréEscolar e do 1º
Ciclo

Alunos do PréEscolar e do 1º
Ciclo

Material de
experiências; sala de
estudo

50€

Promover o conhecimento de
tradições Pascais.

Comunidade
Educativa

Humanos: equipas da
BE e da BM- Camara
Municipal do Crato ;
pessoal não docente
Materiais: impressões;
alimentação; material
de desgaste;
"honorários"

10€

Proporcionar aos alunos
situações que os levem a
construir a sua autonomia face
ao conhecimento;

mar

74

“Semana da Leitura “
3ª Feira do livro usado
"Leituras Conversadas"

1,3 e
4

Equipa da BE e
Equipa da BM

83

84

mar
mar
mar

82

mar

81

mar

80

“Semana da Leitura”
Projeto "con.raízes"

“Semana da Leitura”
atividade para o 1º ciclo
e pré-escolar

Equipa da BE e
Equipa da BM

Equipa da BE e
Equipa da BM

“Semana da Leitura”
atividade para os 2º e
3º ciclos

Equipa da BE e
Equipa da BM

Ação de sensibilização
para o
acompanhamento
parental

Equipa da BE e
Equipa da BM
Com apoio do
departamento de
Mat e C. Exper.

“Semana da Leitura”
Serão cultural

Equipa da BE e
Equipa da BM

Comunidade
Educativa

Alunos da Ed.
Pré-escolar
e
1º ciclo

Alunos dos 2º e
3º ciclos

Comunidade
educativa e
local

Comunidade
Educativa

Humanos: equipas da
BE e da BM- Camara
Municipal do Crato ;
pessoal não docente
Materiais: impressões;
alimentação; material
de desgaste;
"honorários"
Humanos: equipas da
BE e da BM- Camara
Municipal do Crato ;
pessoal não docente
Materiais: impressões;
alimentação; material
de desgaste;
"honorários"
Humanos: equipas da
BE e da BM- Camara
Municipal do Crato;
pessoal não docente
Materiais: impressões;
alimentação; material
de desgaste;
"honorários"
Humanos: equipas da
BE e da BM- Camara
Municipal do Crato;
pessoal não docente
Materiais: impressões;
material de desgaste;
humanos: equipas da
BE e da BM- Camara
Municipal do Crato;
pessoal não docente
materiais: impressões;
alimentação; material
de desgaste;
"honorários"

100€

250€

-Fomentar parcerias;
- Incentivar a articulação
- Valorizar a BE enquanto
recurso educativo;
- Incentivar hábitos de leitura
dar visibilidade à BE.

-Fomentar parcerias;
-Incentivar a articulação ;
-Valorizar a BE enquanto recurso
educativo;
-Incentivar hábitos de leitura
dar visibilidade à BE

300€

-Fomentar parcerias;
-Incentivar a articulação;
-Valorizar a BE enquanto recurso
educativo;
- Incentivar hábitos de leitura e
dar visibilidade à BE.

30€

-Fomentar parcerias;
-Incentivar a articulação;
-Valorizar a BE enquanto recurso
educativo;
-Dar visibilidade à BE;
-Promover a aproximação
parental.

20€

-Fomentar parcerias;
-Incentivar a articulação;
-Valorizar a BE enquanto
recurso educativo ;
- Incentivar hábitos de leitura e
dar visibilidade à BE.

mar
2º Período

88

89

2ºperíodo

87

Última semana de
aulas

86

mar

85

“Semana da Leitura”
Concurso de ortografia
e caligrafia (1ª
eliminatória)

1

Prof. Português e
BE

Visita a Cominbriga e
Portugal dos Pequenitos

PARTICIPAÇÃO NO
CONCURSO “III Desafio
Escolar Intermunicipal”
)com o tema “As
aventuras radicais do
avô Azeitoninho no
turismo local”

Visita de estudo ao
Geoparque Naturtejo

Visita ao Museu do
Sabão

Alunos dos 1º,
2º e 3º ciclos

Fotocópias; cartazes;
impressões

6€

-Identificar vestígios materiais da
presença romana no território
peninsular;
-Desenvolver a capacidade de
observação, análise e
comunicação dos alunos.
-Sensibilizar para a preservação
do património histórico-cultural;
-Promover o trabalho de equipa
e a sociabilização entre aluno.

Alunos do 5º e
7º anos
1,3

História e HGP

Autocarro

1, 2
e3

ADI-TC (Terras do
Condestável –
Associação de
Desenvolvimento
Integrado) e
professora de EV
2º ciclo

6º A

Papel, materiais
riscadores, máquina
fotográfica, impressões

1, 3

Prof. FísicoQuímica, TIC,
Matemática
(2.º/3.º ciclos) e
Ciências Naturais
(2.º/3.º ciclos)

5.º e 7.º anos

Fotocópias (guião da
visita e autorizações) e
autocarro

3e4

Equipa da BE e da
BM
Universidade
Sénior

alunos do1º
e/ou 2º ciclo;
Univ. Sénior

Humanos: equipa da BE
e da BM- Camara
Municipal;
Universidade Sénior
Materiais: impressões.

Reproduzir textos com coerência
e correção linguística

20

5€

60€

-Participar no concurso para o
qual fomos convidados;
-Descobrir o património de uma
forma lúdica;
-Desenvolver a técnica do
desenho.

- Consolidar os conhecimentos
adquiridos nas aulas;
- Fomentar o gosto pelas Ciências
Naturais.

-Proporcionar aos alunos
situações que os levem a
construir a sua autonomia face
ao conhecimento;
- Promover a valorização da BE
enquanto parceiro educativo;
-Estimular articulação curricular.

A definir

Visita de estudo à
Universidade de
Coimbra

93

Oficinas de expressão
dramática

94

95

1,3

Professor de
Música

5ºs anos

HGP e Profs.
Português do 2º
ciclo

Alunos do 2º
ciclo

Autocarro

-Convívio em espaços fora da
sala de aula;
-Conhecer o Orgão de Tubos.

Autocarro

-Fomentar a educação literária
nos alunos;
-Sensibilizar os alunos para o
património português.

6,60€

1
3

Profs Portugues
3º Ciclo

Alunos do 3º
ciclos

Transporte
Bilhetes

3

Profs. Português

Alunos do 2º e
3º ciclos

Salas de aula

Material específico

0€

-Diagnosticar precocemente
problemas de audição;
- Contribuir para o sucesso
educativo.

Equipamentos básico
de socorrismo,
Computador e
Projetor multimédia

0€

Reforçar os conhecimentos
gerais de primeiros socorros.

A definir

Visita de estudo a
Lisboa - Peça de teatro
"Auto da Barca do
Inferno"

1

Rastreio da audição

1

APEEAEC

Crianças da
educação préescolar e
alunos do 1º
ciclo

Interrupção letiva da
Páscoa

92

A definir

Visita de estudo a
Lisboa Assitir à peça de
teatro "A Aventura de
Ulisses", no auditório
Pedro Arrupe e um
museu a designar.

A definir

91

A definir

90

Formação de curta
duração sobre Cuidados
básicos de socorrismo

4

PES, Direção e
Cruz Vermelha
Portuguesa

Assistentes

Promover o gosto pela leitura

Ler e interpretar textos literários

A definir

97

A definir

Sessão de Educação
para a Saúde sobre
Higiene Oral

A definir

Sessão de Educação
para a Saúde sobre
cuidados básicos de
socorrismo - suporte
básico de vida

100

A definir

Sessão de Educação
para a Saúde sobre
Cyberbullying

Sessão de Educação
para a Saúde sobre o
Uso Responsável de
Antibióticos

101

A definir

98

A definir

96

Sessão de Educação
para a Saúde sobre
Puberdade (aspetos
biológicos e
emocionais)

Sessão de Educação
para a Saúde sobre
Higiene Postural

99

4

PES e Equipa de
Saúde Escolar da
UCC Crato Enfermeira

Alunos do 6º
ano

Computador e Projetor
multimédia

4

PES e Equipa de
Saúde Escolar da
UCC Crato Higienista oral

Educação Préescolar e 1º
ciclo

Computador e Projetor
multimédia

Promover a higiene oral;
Reduzir a cárie dentária.

4

PES e
Associação
Portuguesa de
Apoio à Vítima
(APAV)

Computador e projetor
multimédia

0€

-Identificar o fenómeno de
cyberbullying;
-Exprimir a agressividade de
forma assertiva na resolução de
conflitos;
-Construir uma resposta positiva
em situações de violência.

0€

-Executar procedimentos de
suporte básico de vida (adulto e
pediátrico), seguindo os
algoritmos do European
Resuscitation Council;
-Exemplificar medidas de socorro
à obstrução grave e ligeira da via
aérea;
-Demonstrar a posição lateral de
segurança.

Turmas A e B do
7.º e do 8.º ano

0€

Esclarecer as dúvidas dos alunos
sobre os vários aspetos que
caracterizam a puberdade.

4

PES, Professores
de Ciências
Naturais do 9º
Ano e B. V. Crato

4

PES, Professores
de Ciências
Naturais do 9.º
ano e
Farmacêutica do
Crato

Alunos do 9º
Ano

Computador e Projetor
multimédia

0€

-Sensibilizar para a importância
da correta utilização de
antibióticos;
-Relacionar o uso indevido de
antibióticos com o aumento da
resistência Bacteriana.

4

PES e Equipa de
Saúde Escolar da
UCC Crato Fisioterapeuta

Alunos do 4º e
do 5º anos

Computador e Projetor
multimédia

0€

Promover a adoção de posturas
corporais corretas.

Alunos do 9º
ano

Equipamentos de
Suporte Básico de Vida

A definir

102

Pordata Kids

1,2,3

(Professores HGP,
Matemática
,Biblioteca escolar
e Pordata

Alunos do 1º e
2º ciclos

Kits enviados pela
Pordata

0£

-Promover a valorização da BE
enquanto parceiro educativo;
-Estimular articulação e
parcerias.

105

18-abr

104

24 e 25-abr

103

18-abr

3º Período

Final distrital de ténis
de mesa (Sousel)

Final distrital de
Natação (Portalegre)

"Lembrar abril"

1, 3
e4

Professor
responsável pelo
grupo e equipa de
ténis de mesa

1, 3
e4

Professor
responsável pelo
grupo e equipa de
Natação

1e3

Equipa da BE;
Departamentos

Alunos
apurados

Almoço volante e
transporte da CMC

Alunos
apurados

Almoço volante e
transporte da CMC

comunidade
educativa

Humanos: equipa da
BE; docentes; pessoal
não docente; Camara
municipal do Crato;
materiais:
impressões;filme.

150€

-Apurar alunos para a fase
regional;
-Combate à inatividade Física;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

150€

-Apurar alunos para a fase
regional;
-Combate à inatividade Física;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

10 €

-Proporcionar aos alunos
situações que os levem a
construir a sua autonomia face
ao conhecimento;
-Promover articulação curricular
promover a visibilidade da BE

Abr

Basquetebol 3x3
(Portalegre)

Exposição com
trabalhos dos alunos

10-maio

Dia da Europa

109

110

Dia Mundial Sem
Tabaco

maio

Professores de
Educação Física

HGP

Assinalar o "Dia da
Espiga"

111

1, 3
e4

“A Expansão Marítima
Portuguesa”

31 de maio

108
110
101
088
801
08

abril e maio

107

9 de maio

106

Concurso Eco-código
2018

1, 3

1e3

123

1e3

Geografia

Alunos
apurados do
torneio de
basquetebol
3x3

Alunos do 5º
ano e do 1º
ciclo

Alunos do 2º e
3º Ciclos

Almoço volante e
transporte da CMC

Folhas de papel A3 com
desenhos das naus
portuguesas decoradas
com especiarias

200€

5
Euros

-Apurar alunos para a fase
nacional;
-Combate à inatividade Física;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.
-Aprofundar conhecimentos
sobre a Rota da Índia;
-Conhecer a importância das
especiarias para o comércio
português quinhentista.

-Aprofundar conhecimentos
sobre os vários países da Europa;
-Elaborar panfletos publicitários
dos diversos países;
-Convidar uma personalidade a
vir à Escola proferir uma
conferência sobre assuntos
europeus.

Prof do departamento
Computador, acesso à
NET, Papel e materiais
recicláveis

Equipa da BE

Comunidade
educativa

Humanos equipa da BE;
pessoal não docente;
Materiais: impressões;
adereços

Prof. Português
(2.º ciclo)

2.º ciclo

Cartolina e fotocópias

Sensibilizar para a importância
de hábitos de vida saudáveis
através da construção de
slogans.

Cartolinas e Fotocópias

-Criar o Eco-Código 2017/2018
da nossa Escola;
-Sensibilizar a Comunidade
Escolar para a preservação do
meio ambiente;
-Participar no concurso a nível
nacional.

Professores EcoEscolas e
Professora de EV

Alunos do 2º
Ciclo

5€

20 €

Promover a visibilidade da BE;
- Fomentar a articulação.

maio

W. Coaching parental

115

Visitas de estudo locais
ao Museu Municipal e a
outros locais de
interesse histórico

117

01-jun

116

maio/junho

114

maio

Visita de Estudo ao”
Aquarema”- Sesimbra

maio e junho

113

Dia das Expressões
"Um Dia Mil Cores"

maio

112

"Feira do livro"

Dia da Criança
(atividades diversas)

-Promover o convívio;
-Desenvolver regras Sociais;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa;
-Fomentar a participação ativa
da família nas atividades
escolares.

1,3
e4

Departamento de
Expressões com a
colaboração da
APEEAEC

Comunidade
Escolar
/População

Espaço escolar;
material de som

3

Alunos do PréEscolar e 1º Ciclo

Alunos do Pré
Escolar e do 1º
Ciclo

autocarro

APEEAEC/GAAF

Comunidade
Escolar

Material específico

0€

HGP

Alunos do 2º
ciclo

Elaboração de roteiros

2
Euros

Conhecer e compreender o
património histórico local

Comunidade
educativa

Humanos equipa da BE
e da BM - Camara
Municipal do Crato
Materiais: impressões;
deslocações de
convidados;
alimentação

600€

-Estimular a leitura dentro e fora
da escola;
-Proporcionar aos alunos
situações que os levem a
construir a sua autonomia face
ao conhecimento;
-Promover a visibilidade da BE;
-Promover parcerias.

500 €

-Sensibilizar os alunos para os
Direitos e Deveres das Crianças;
-Proporcionar o convívio entre a
comunidade escolar;
-Despertar o interesse por
atividades artísticas e
desportivas ao ar livre.

1
3

1; 3

1, 3

Equipa da BE e da
BM

Direção

Comunidade
escolar

Parceiro: Autarquia;
Material: Autocarro,
material lúdico-didático
variado

500€

Observar o mundo submarino
Conhecer espécies marinhas

Desenvolver, desafiar e capacitar
para atingir o seu potencial, de
forma a aumentar a sua
confiança e autoestima.

5 de junho
de 5 a 8 de junho

200€

1, 2
e3

Professora de
EV/ET e clube de
artes

Alunos do 2º
ciclo

Materiais de desgaste

10 €

Divulgar os trabalhos realizados
pelos alunos à comunidade.

30 €

-Combate à inatividade física;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

30 €

-Combate à inatividade física;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

5€

-Combate à inatividade Física;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.

1, 3
e4

Professores de
Educação Física

Alunos dos 2º e
3º Ciclos

Torneio de Badmínton

1, 3
e4

Professores de
Educação Física

Alunos dos 2º e
3º Ciclos

Redes; volantes;
raquetes; cartazes e
fotocópias.

Jogo de Futsal
(Professores x Alunos)

1, 3
e4

Professores de
Educação Física

Alunos dos 2º e
3º Ciclos;
Professores

Bolas; coletes;
cronometro; apitos;
cartazes e fotocópias.

"Crescer as descobertas
de uma nova etapa"Programa de facilitação
da transição de ciclo"

Alunos do préescolar e 4º ano

Computador;
fotocópias; folhas
brancas.

12-jun

Torneio Interturmas de
futsal

Bolas; coletes;
cronometro; apitos;
cartazes e fotocópias.

120

121

122

123

Autocarro

-Divulgar a importância da
biodiversidade no equilíbrio
ambiental;
-Dar a conhecer a importância da
floresta.

13-jun

Exposição final de
trabalhos

Alunos do PréEscolar e do 1º
Ciclo

15-jun

119

3

Alunos do PréEscolar e do 1º
Ciclo

jun

118

Dia Mundial do
Ambiente: Visita de
Estudo ao Centro
Educativo de
Interpretação
Ambiental de Castelo
Branco

1,3 e
4

GAAF

20 €

0€

Facilitar e simplificar a transição;
Integração e adaptação das
crianças no primeiro ciclo;
Aumentar a tranquilidade,
segurança e auto-confiança das
crianças.

jun
jun
A definir

Visita ao Museu da
Manta

127

A definir

Arraial de São João

Concurso de ortografia
e caligrafia (2ª e 3ª
eliminatórias)

128

A definir

125

Visita de estudo ao
Palácio de Mafra

A definir

124

V Sarau e VII Caça
Talentos

Jantar e posterior
observação
astronómica, na
Herdade do Gamito

126

129

1, 3
e4

Departamento de
Expressões

Comunidade
Escolar

Assistentes
Operacionais

Comunidade
Educativa

Equipa da BE e da
BM
Universidade
Sénior

alunos do1º
e/ou 2º ciclo;
Univ. Sénior

1

Prof. Português
(2.º e 3.º ciclos) e
BE

Alunos dos 1º,
2º e 3º ciclos

1

Professor de
Música

Alunos do 6º/
7º ano

Prof. DMCE

Professores e
Assistentes
(operacionais/
técnicos)

3

Palco; material de som;
material multimédia;
luz e materiais para a
decoração do palco

Humanos: equipa da BE
e da BM- Camara
Municipal;
Universidade Sénior
Materiais: impressões;
bebida e bolo

50 €

60€

60 €

-Proporcionar aos alunos
situações que os levem a
construir a sua autonomia face
ao conhecimento;
-Promover a valorização da BE
enquanto parceiro educativo;
-Estimular articulação curricular.

Aplicar conhecimentos e regras
de ortografia e de caligrafia

-Convívio fora do espaço de sala
de aula;
-Contacto com o instrumento
Carrilhão.

Autocarro

Telescópios

-Promover o convívio;
-Desenvolver regras sociais;
-Promoção dos estilos de vida
saudáveis, de valores e de
princípios associados a uma
cidadania ativa.;
Fomentar a participação ativa da
família nas atividades escolares.

0€

- Fomentar momentos de
convívio entre professores e
assistentes, fora do contexto
escolar.

132

A definir

A definir
A definir

Visita guiada às
Consultas de
Planeamento Familiar
no Centro de Saúde

Sessão de Educação
para a Saúde sobre
Infeções Sexualmente
Transmissíveis (IST's)

133

A definir

130

I Jornadas Pedagógicas
do Agrupamento de
Escolas do Crato
(tema: FLEXIBILIZAÇÃO
CURRICULAR)

131

1,4

Direção

4

PES, Professores
de Ciências
Naturais do 9º
ano e Equipa de
Saúde Escolar da
UCC Crato

4

PES, Professores
de Ciências
Naturais do 9º
ano e Equipa de
Saúde Escolar da
UCC Crato

3
Viagem da APEEAEC

APEEAEC

Educadores e
Professores

Alunos do 9º
ano

Alunos do 9º
ano

Pais, EE e
Comunidade
Escolar

Oradores convidados

-Conhecer práticas já
implementadas noutras escolas;
-Refletir sobre os benefícios da
flexibilização curricular.

Alunos do 9º ano

-Reconhecer a importância das
consultas de planeamento
familiar;
-Promover a aproximação e o
conhecimento entre os
profissionais de saúde locais e os
alunos.

Computador e Projetor
multimédia

autocarro

0€

0€

650 €

Ao longo do ano letivo

-Conhecer algumas IST's (causas,
sintomas e tratamentos);
-Promover a adoção de
comportamentos adequados
com vista à prevenção das IST's.

Promover as relações
interpessoais.

134

Clube de Artes

135

Blogue de Artes

136

Celebração dos 15 anos
de descerramento da
placa identificativa do
patrono da escola

1, 2
e3

1, 2
e3

3

Professores de
Educação Visual
(2º e 3º ciclo)

Prof. de EV e ET

Direção

Alunos do 2º e
3º ciclo

Materiais variados
(colas, tintas, papéis,
etc.)

Alunos do 1º e
2º ciclo

Comunidade
escolar

Material didático
diverso

50 €

-Ocupar os tempos livres dos
alunos;
-Desenvolver competências
artísticas;
-Desenvolver a autonomia e
entreajuda.

0€

-Facultar um conjunto
organizado de conteúdos e ideias
em diversos formatos digitais;
-Facultar links de interesse para
as disciplinas em questão como
forma de orientar a pesquisa na
internet;
-Motivar os alunos para o
conhecimento;
-Divulgar, online, os trabalhos/
atividades realizadas pelos
alunos a toda a comunidade
educativa.

100 €

-Homenagear a Prof. Ana Maria
Ferreira Gordo;
-Conhecer o trabalho
desenvolvido pela Profª Ana
Maria Ferreira Gordo.

137

Requalificação dos
espaços escolares

3, 4

Direção (em
articulação com a
comunidade
escolar)

Comunidade
escolar

Materiais diversos

500 €

-Melhorar a qualidade dos
espaços físicos da escola;
-Envolver os membros da
comunidade na requalificação
dos espaços escolares;
-Sensibilizar para a importância
da manutenção dos espaços
físicos da escola.

138

Projeto "EscolaConvívio"

3

Direção (em
articulação com a
comunidade
escolar)

Comunidade
escolar

Meios de transporte e
materiais diversos

5.000
€

-Promover a socialização e o
convívio;
- Conviver/ partilhar vivências em
contexto extracurricular.

139

Projeto "Refeições por
Alimentos"

1, 3,
4

Direção

Associação
"Mão Amiga"
(para
distribuição a
famílias
carenciadas da
Comunidade
Educativa)

140

Parlamento Jovem

1,4

Direção

Delegados e
subdelegados
dos 1.º, 2.º e
3.º ciclos

141

Projeto InforMat

1

Prof. Matemática
e TIC

Educação
pré-escolar e
1º, 2º e 3º
ciclos

Prof. Matemática
e TIC

Educação
pré-escolar e
1º, 2º e 3º
ciclos

142

143

144

Jogos Matemáticos

Projeto CEM

Projeto Ciência a
Brincar

1

1

Prof. Matemática
e TIC

1, 3

Prof. de Ciências
Naturais e
Físico-Química
(3.º ciclo)

Educação
pré-escolar e
1º, 2º e 3º
ciclos

1.º Ciclo

Colaboradores: ASE e
Eco-escolas.
Materiais: Refeições
não consumidas

0€

-Combater o desperdício
alimentar;
-Promover boas práticas de
reaproveitamento de alimentos;
-Promover comportamentos
solidários e o sentido de
interajuda.

Colaboradores: coord.
do 1.º ciclo e coord. dos
Diretores de Turma
Materiais: Registos
escritos

0€

-Debater sobre os problemas da
escola;
-Desenvolver a capacidade de
resolução de problemas;
-Desenvolver o espírito crítico;
-Participar ativamente na vida
das instituições;
-Promover o sentido de
responsabilidade.

Fotocópias e outros
materiais de desgaste

20 €

- Desenvolver o raciocínio
lógico/matemático;
- Desenvolver o gosto pela
Matemática.

20 €

- Promover o espírito de
competição;
- Desenvolver o raciocínio
lógico/matemático;
- Desenvolver o gosto pela
Matemática.

20 €

- Melhorar a qualidade do
processo de ensinoaprendizagem ao nível da
Matemática;
- Aproximar os resultados da
avaliação externa relativamente
aos resultados da avaliação
interna;
- Promover o gosto pela
Matemática.

40 €

- Complementar e alargar os
conhecimentos adquiridos nas
aulas;
- Fomentar o trabalho em grupo
e o espírito de cooperação e
entreajuda;

Jogos matemáticos,
materiais de desgaste

Fotocópias e outros
materiais de desgaste

Material de laboratório

- Promover o gosto pelo ensino
experimental das Ciências.

145

146

1,2,3: "Era uma vez…"

“Escola & Família: uma
missão possível!”

1e3

1e3

GAAF

1º ano

GAAF

Encarregados
de educação
dos alunos
envolvidos nos
projetos “Corta
a meta!”;
“+Saber” e
“1,2,3: Era uma
vez….”

147

Horta Pedagógica

1,3
e4

Professores EcoEscolas;
Professores
Conceição Lapa e
José Januário e
Ecoestudantes.

148

Recolha de resíduos
(eletrodomésticos,
lâmpadas e pilhas)

1, 3
e4

Prof. Eco escolas
e ecoestudantes

Alunos

149

Ações de sensibilização
sobre a valorização dos
resíduos

1, 3
e4

Valnor

Alunos dos 2º e
3º Ciclos

Computador;
fotocópias; folhas
brancas; papel eva;
tintas relevo

Computador;
fotocópias; folhas
brancas.

Alunos e
Comunidade
Escolar

Sementes, plantas,
estrume e utensílios
agrícolas

Depositrão e Pilhão

30 €

-Promover a consciência
fonológica e os conceitos
linguísticos;
-Despertar o interesse para a
aprendizagem e para o
conhecimento da forma lúdica;
-Promover a aproximação entre
a família e a escola.

20 €

-Articular conteúdos trabalhados
no projeto com os encarregados
de educação;
-Envolver pais e educadores na
vida escolar dos seus filhos;
-Fomentar estilos educacionais
positivos em contexto familiar.

40 €

- Promover o desenvolvimento
do espírito empreendedor;
- Desenvolver a consciência
ecológica;
- Dar a conhecer o conceito de
agricultura biológica e seus
benefícios para a saúde/praticar
a agricultura biológica;
- Promover o contacto direto
com a terra.

Melhorar a recolha de resíduos.

Promover a reciclagem

150

151

152

153

154

155

Campanha Missão
Ambiente - Valor Med

Participação no Projeto
Edufootprint

1, 3
e4

Prof. Eco-Escolas
e ecoestudantes

1,2 e
3

Areanatejo e
professora de EV
2º ciclo com a
colaboração do
Eco-Escolas

Comunidade
Educativa

6º A

Papel, impressões e
cartolinas,

0€

Sensibilizar para a importância
da entrega de medicamentos,
não utilizáveis, nas farmácias do
Crato.

10

-Sensibilizar para a proteção do
ambiente;
-Desenvolver hábitos de
reciclagem;
-Participar num projeto a nível
internacional.

“O estado do tempo”

Departamentos
do 1º ciclo e de
HGP

Alunos do 1º
ciclo (2º A), do
Pré-escolar e do
5ºA

Grelhas de registo;
computador

5€

Realização de
bochechos com flúor,
quinzenalmente

4

Equipa de Saúde
Escolar da UCC
Crato, Assistente
Operacional e
professores do
1.º ciclo

Alunos do 1º
ciclo

Flúor , guardanapos e
copos de plástico

0€

Entrega de chequesdentista e sensibilização
para a sua utilização

4

PES e Equipa de
Saúde Escolar da
UCC Crato

Alunos do 1º, 2º
e 3º ciclos

Cheques-dentista

0€

Bibioteca Escolar
(em colaboração
com: PES, Equipa
de Saúde Escolar
da UCC Crato,
Professores do 1º
ciclo e da
Educação PréEscolar)

Alunos do préescolar e do 1.º
ciclo

Copos, Pasta e escova
de dentes e
guardanapos

Higienização oral no
âmbito do Projeto SOBE
(Saúde Oral Bibliotecas
Escolares) EM FASE DE
CANDIDATURA

3,4

- Registar as condições
climatéricas diárias;
- Reconhecer estados de tempo;
- Relacionar as estações do ano
com os estados do tempo que as
caracterizam;
- Verificar a existência de
alterações nos estados do tempo
característicos e levantar
hipóteses para as suas causas.

Reduzir a cárie dentária;
Promover a higiene oral.

Reduzir a cárie dentária;
Promover a higiene oral.

Reduzir a cárie dentária;
0€
Promover a higiene oral.

156

Projeto A Minha
Lancheira (Alimentação
Saudável)

157

Preenchimento do
mapa mensal de
acidentes escolares e
posterior envio à equipa
de saúde escolar
Reposição de material
de acordo com os
gastos apresentados

158

Desenvolvimento dos
Projetos de Educação
Sexual no Contexto das
várias turmas, de
acordo com a legislação
em vigor

159

Parlamento dos Jovens
“Igualdade de Género”

3,4

PES, Equipa de
Saúde Escolar da
UCC Crato e
Professora do 1º
ano

4

PES, Equipa de
Saúde Escolar da
UCC Crato e
assistentes
operacionais

Comunidade
Educativa

Material de desinfeção
de feridas

0€

4

PES, professora
de Ciências
Naturais (Ilda
Marques),
Diretores de
Turma e
professores
titulares do 1º
ciclo

Alunos do 1º, 2º
e 3º ciclos

Fotocópias, micas,
pastas de arquivo

50 €

Promover a educação sexual em
meio escolar, de acordo com o
definido na Lei n.º 60/2009 de 6
de agosto

150€

-Promover o debate
democrático, o respeito pela
diversidade de opinião e pelas
regras de formação das decisões;
-Dar a conhecer a Assembleia da
República, o significado do
mandato parlamentar e o
processo de decisão do
Parlamento enquanto órgão
representativo de todos os
cidadãos;
-Desenvolver o espírito crítico.
Promover uma cidadania ativa; -Consciencializar para a
necessidade de participar na vida
das instituições;
-Promover a valorização da BE
enquanto parceiro educativo;
-Estimular articulação e
parcerias.

1, 2
e3

Professores HGP
e Biblioteca
Escolar

Alunos do 1º
ano

Alunos do 2º e
3º ciclos

Lancheiras

Humanos:
Professores;
convidados,
Materiais:
equipamento
multimédia e
impressões;
deslocações de
convidados;
alimentação

0€

Promover hábitos alimentares
saudáveis.

-Registar, mensalmente, a
ocorrência de acidentes
escolares;
-Identificar eventuais locais de
risco na escola;
-Adquirir material de primeiros
socorros para a escola.

160

SOBE

1
3

Prof. Português,
BE e alunos do 2.º
ciclo

Alunos do préescolar e 1.º
ciclo

161

"Histórias da Ajudaris"

1
3

Prof. Português
(2.º ciclo) e
Professora
Bibliotecária

Alunos do 2.º
ciclo

162

163

Todos a Soletrar

Assinalar datas
comemorativas, dandoas a conhecer e
destacando uma delas

164

Reuniões com
docentes/departament
os

165

Reformular /atualizar
blogue e página do FB

1
3

Prof. Português
(1.º ciclo) e BE

Alunos do 1.º
ciclo

Humanos: Equipa da
BE; técnica de saúde:
Kits; impressões

Equipa da Be
Prof. (pré; 1º e 2º
ciclos)

10 €

Promover a valorização da BE
enquanto recurso educativo;

5€

. Promover o gosto pela escrita
criativa e pela leitura;
- Produzir textos com coerência e
correção linguística.

Prémios

. Melhorar o desempenho dos
alunos no âmbito da ortografia,
acentuação, pronúncia e
vocabulário
. Promover o gosto pela leitura

1e3

Equipa da BE e
Docentes

Comunidade
escolar

Humanos: equipa da BE
e docentes Materiais:
impressões; adereços

50 €

-Proporcionar aos alunos
situações que os levem a
construir a sua autonomia face
ao conhecimento;
-Promover a visibilidade da BE;
-Contribuir para articulação
curricular

1;
2;4

Equipa da BE

Departamentos
/docentes

Humanos equipa da BE
e docentes. Materiais:
material de desgaste.

20 €

-Promover a valorização da BE
enquanto recurso educativo;
-Promover articulação curricular

4

BE

Comunidade

Equipa da BE
materiais: material
informático

-Promover a valorização da BE
enquanto recurso educativo;
-Promover a visibilidade da BE.

166

167

168

169

"Ler é divertido"sessões de Educação
Literária-1º ciclo

Clube de
empreendedorismo

"Leituras Conversadas"
- clube de leitura

Clube de leitura (AEC)

170

Apoio a trabalhos dos
alunos

171

Cooperação com a
Educação Especial, no
apoio a alunos
específicos

1,3 e
4

1; 3;
4

3e
4

3e4

3e4

3e4

Equipa BE

Professora
Bibliotecária (PB)

Equipa da BE e da
BM

PB e Equipa da BE

PB e Equipa da BE

PB e Equipa da BE

Alunos 1º ciclo

Alunos do
Agrupamento

Comunidade
educativa/local

Humanos: equipa da BE
e docentes Materiais:
impressões; material de
desgaste

Humanos: equipa da
BE; docentes.
Materiais: impressões;
adereços
Humanos: equipa da BE
e da BM- Camara
Municipal;
Universidade Sénior
Materiais: impressões;
bebida e bolo

Alunos de 1º e
2º anos

Humanos: Equipa da BE
Materiais: jogos; fichas
de trabalho e
recreativas; material de
desgaste

Todos os alunos

Humanos: Equipa da BE
Materiais: guiões de
pesquisa, roteiros de
trabalho; material de
desgaste

Alunos com NEE

Humanos: Equipa da BE
Materiais: jogos; fichas
de trabalho e
recreativas; material de
desgaste

30€

-Proporcionar aos alunos
situações que os levem a
construir a sua autonomia face
ao conhecimento;
-Promover a valorização da BE
enquanto parceiro educativo;
-Estimular articulação curricular

60 €

-Valorizar a BE;
-Proporcionar aos alunos
situações que os levem a
construir a sua autonomia;
-Promover a visibilidade da BE;
-Promover parcerias.

80€

-Estimular a leitura dentro e fora
da escola;
-Promover a visibilidade da BE;
-Promover parcerias.

20 €

-Promover a ocupação educativa
de alunos;
-Estimular a leitura e a correta
utilização de recursos;
Valorizar o espaço BE.

20 €

20 €

-Desenvolver literacias;
-Promover comportamentos
corretos;
-Aplicar regras de segurança
(NET)e respeito de autor.

-Desenvolver literacias;
-Promover comportamentos
corretos;
-Aplicar regras de segurança
(NET)e respeito de autor.
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sessões de (in)formação
sobre utilização de
recursos informáticos

Visita aos espaços
históricos e culturais
locais

1e3

Equipa da BE

1e3

Equipa da BE e da
BM
Universidade
Sénior

Comunidade
educativa-3º
ciclo

Comunidade
local

humanos: equipa da BE
e docentes
(informática)
Materiais: impressões.

60€

-Proporcionar aos alunos
situações que os levem a
construir a sua autonomia face
ao conhecimento;
-Promover a visibilidade da BE;
-Promover parcerias;
-Estimular a leitura dentro e fora
da escola.
-Estimular a leitura dentro e fora
da escola;
-Promover a visibilidade da BE;
-Promover parcerias.

