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N.B.
.As atividades encontram-se numeradas sequencialmente, sendo também identificadas com a letra B (Biblioteca Escolar), E (Eco Escolas), G (Geral),
(Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família),

GA

P (Projeto de Educação para a Saúde).

.Às atividaddes que, pela sua natureza e data de realização se concentram em determinado momento do ano letivo (final de período, por exemplo), é atribuído o
mesmo número
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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 áreas 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 PréEscolar, 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.
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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 ojetivos predefinidos, a articulação com o Projeto
Educativo e ainda o empenho e participação na procura da melhoria da qualidade e satisfação da comunidade educativa.
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Legenda:
Áreas de Intervenção:

1. Combate ao insucesso / melhoria do desempenho dos alunos
2. Educação para a saúde e segurança
3. Desenvolvimento de competências sociais
4. Melhoria do grau de eficácia, eficiência e qualidade da organização escolar
Avaliação / Apreciação Global:
NS - Não Satisfaz / S - Satisfaz / B - Bom / MB - Muito Bom
Avaliação
(assinalar com uma "X")

Data
Atividade

Áreas
de
Inter

Custos
Dinamizadores

Destinatários

Recursos

Objetivos

Cumprimento dos
objetivos

Apreciação Global

venção.

Prev.

Prev.

Realiz.

To
tal

Efet.

Par
cial

Não
realiz

NS

S

B MB

1º Período
G

. Proceder à abertura do ano letivo
18 Set.

1

1
3

Alunos, Pais e
Encarregados de
Educação

Documentação
fornecida pela DE
e CDT

. Dar as boas-vindas a alunos e EE

5€

Dia Europeu das Línguas

3

Dep. de Línguas

. Dar informações sobre o novo ano letivo
. Motivar a participação de todos no ato educativo

G
25-Set

2

Receção a alunos, pais e
encarregados de educação

Direção Executiva,
Educadoras, Titulares de
Turma /Diretores de
Turma / Professores

Comunidade
educativa

Projetor e
computador

0€

. Conhecer personalidades de destaque em
diversas áreas oriundos dos vários países da União
Europeia
. Usar/Adquirir vocabulário nas diversas línguas do
departamento

3

B

1 out

. Desenvolver o espírito criativo

"Dia Internacional do Idoso"
- exposição de trabalhos
executados por idosos

1
4

Equipa da BE

docentes

humanos: equipa da
BE e pessoal não
docente materiais:
impressões

Valorizar a BE enquanto recurso educativo

10 €
Fomentar parcerias

4

E

14-Out

4

G
B
P

5

Cerimonia de entrega da
bandeira verde
Dia Mundial da alimentaçãoconfeção de gelatina;
palestra com nutricionista

2
3

Prof. Eco escolas e alunos
envolvidos

2

Educação Pré -Escolar, 1º
1º Ciclo e Pré-Escolar
Ciclo

Alunos

Renovar o Compromisso eco-escolas.

Autocarro CMC

gelatinas ;
Nutricionista

Receber a bandeira verde

90 €

Sensibilizar as crianças para a importância
de uma alimentação saudável
Conhecer as principais regras de higiene
alimentar.

16-Out

Desenvolver a literacia da informação

assinalar o" dia da
alimentação" - divulgação
de textos e organização de
pequena palestra

1
2
3

Equipa da BE

alunos do 1º ciclo e
da Educação préescolar

equipa da BE;
docentes
(pré/pri); pessoal
não docente

Conhecer regras de higiene alimentar

30 €

Reforçar conhecimentos de ambito curricular
Adequar comportamentos/atitudes comunicativas

Comemoração do Dia
Mundial da Alimentação
(Piquenique Saudável e
Palestras)

2
3

Coordenadora do PES Técnica de
Nutrição Humana e Qualidade
Alimentar, Nutricionista, Diretores
de Turma, professores titulares de
turma e educadoras

Alunos do Préescolar, 1.º, 2.º e 3.º
ciclos e respetivos
pais

Promover hábitos alimentares saudáveis;

Cartazes,
fotocópias,
alimentos

50 €

Promover o envolvimento e participação ativa dos
encarregados de educação na vida escolar.
Fomentar o gosto pelo trabalho em equipa;

19-Out

B

Assinalar o Dia de
Halloween: Confeção de
alimentos

2

Técnica de Nutrição
Humana e Qualidade
Alimentar e Cozinheira

Halloween "The witch's
shoes"

1
2
3

B
G
Caça ao livro nas estantes

1
3

Mês das Bibliotecas
Escolares

1
3

out.

7

Equipa da BE Equipa da
BM

comunidade local

Fomentar parcerias
Incentivar o gosto pela leitura

Promover hábitos alimentares saudáveis;

P
G
30-Out

6

Leituras Conversadas com
Apontamento Musical

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

Alunos do 1º, 2º e 3º
Alimentos
ciclos e Educação pré(abóbora, etc.)
escolar

10 €

Fomentar o gosto pelo trabalho em equipa.
Promover conhecimento de métodos de
confeção;
Conhecer tradições de outros países

Prof. Inglês

Pre-escolar, 1º, 2.º e
3º ciclos

Cartolinas e
fotocópias

Desenvolver o espírito criativo
Reutilizar e "upciclar" materiais

Educação Pré -Escolar, 1º
1º Ciclo e Pré-Escolar Biblioteca escolar
Ciclo e BE

0€

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.
Cultivar o gosto pela leitura

Prof. Português/ BE

Comunidade
educativa

Fotocópias

300 €

. Promover o gosto pela leitura

5

02-Nov

11

3

06-Nov

10

Um minuto para a santidade
(projeção de filme)

"A terra treme" (simulacro
de sismo)

2
4

Direção, CMC, Professores
Comunidade Escolar
e Educadoras

Folhetos de
divulgação

06-Nov

9

G

Despiste oftalmológico

2

Crianças do PréAPEEAEC (em colaboração
escolar e alunos 1º
com a Ótica Reis )
ciclo

Material
específico

Corta-mato Escolar

1
2
3

Professores de Educação
Física

Alunos dos 1º;2º e
3º Ciclos

Fita Balizadora;
cartazes; Medalhas e
Fotocípias.

assinalar o" dia de S.
Martinho" - teatro de
sombras

1
3

Equipa da BE

alunos do 1º ciclo e da
Educação pré-escolar

equipa da BE;
educadoras

Prof. EMRC

Comunidade Escolar

Retroprojetor,
computador

0€

Despertar na comunidade escolar os valores
vividos pelos santos
Contribuir para a construção de cidadãos ativos,
intervenientes e reflexivos

10 €

Alertar para a existência de catástrofes naturais
Adotar atitudes de defesa perante catástrofes
Promover atitudes de cumprimento de regras
Promover atitudes de interajuda

G

G

B
P
G

Antecipar problemas de visão
Contribuir para a correção de problemas de visão
contribuir para o sucesso escolar
Apurar alunos para o Corta-mato Distrital

11-Nov (dia sem componente letiva)

8

São Martinho

Comunidade
Educativa

3

Assistentes Operacionais

1,
2,3,4

Coordenadora do PES, Diretores de
Turma, Profs. Eco-Escolas,
Representante da CPCJ, Técnica de
Nutrição Humana e Qualidade
Alimentar, Assistentes e Pais/EE,
coordenadora da Biblioteca
Escolar, Profs. Projeto Eco-Escolas
e alunos pré, 1º, 2º e 3º ciclos
APEEAEC, Prof. EMRC, Educadoras
e Profs. 1º ciclo,

Comunidade
Educativa

Educação Pré -Escolar, 1º
Ciclo e BE

Alunos e comunidade
escolar

Castanhas

Combater a inatividade Física
Promover dos estilos de vida saudáveis, de
valores e de principios associados a uma
cidadania ativa

conhecer tradições e lendas
5€
desenvolver espirito critico
40 €

Fomentar o espírito de equipa e de partilha
Promover relações interpessoais
Assinalar datas festivas
Promover hábitos alimentares saudáveis;

Festival de Sopas (em
articulação com a
comemoração do Dia de S.
Martinho e a Semana
Promocional do Consumo
de Sopa)

S.Martinho (Leitura,
dramatização e elaboração de
cartazes sobre a lenda de São
Martinho; Visionamento de um
PowerPoint alusivo ao tema)

1
3

Cartazes, tigelas,
talheres, toalhas,
guardanapos,
fotocópias
(informação
nutricional), folhas,
cartolinas, cola,
alimentos

100 €

Material de
desgaste; fotocópias;
pc…

5€

Fomentar o gosto pelo trabalho em equipa;
Promover o envolvimento e participação ativa de
toda a comunidade educativa na vida escolar.
Fomentar o gosto pelas artes;

Estimular a sociabilização.

Conhecer a lenda de São Martinho Valorizar e
promover a cultura popular

6

G

17-Nov

12

2.º ciclo

Cartolinas e
fotocópias

Comunidade
educativa

Papel de cenário;
papel eva; folhas
coloridas; paus de
algodão doce;
cartolinas; marcador
preto; fita cola; cola;
lanche; rebuçados.

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

Dia Nacional do Pijama

3

GAAF, CPCJ, Prof. EMRC

Valorizar a importância da familia
Propiciar um espaço de partilha e reflexão

40 €

. Promover a convivência intergeracional
.
Fomentar o respeito em relação aos mais velhos
. Compreender os efeitos do processo de
envelhecimento
. Desenvolver competências de adaptação ao
público-alvo

G

"Gerações sem Fronteiras"
(encontro intergeracional)

2
3

Encarregados de
Educação, DT 8º B

Idosos do Concelho
(Aldeia da Mata)

Jogos tradicionais,
instrumentos
musicais, material
desportivo, material
de desgaste

Conhecer Portugal, a região Alentejo e o concelho
do Crato, em números.

G
nov.

15

Prof. Português (2.º ciclo)

Incutir espírito de solidariedade

nov

14

1
2
3

GA

20-Nov

13

Dia Mundial do Não
Fumador

Oficina de trabalho em
estatistica da população

1
3

Professores do Deptº CSH

Alunos do 6º e 8º
ano

Técnico da
Pordata; sala com
computadores.

Analisar dados estatísticos nacionais e locais.

5€
Desenvolver competências de literacia estatística.

03-Dez

Dia internacional da pessoa
com deficiência

1
3

Professora de Educação
Especial

Alunos do 2º e 3º
ciclos

10-Dez

16 G

Dia dos Direitos Humanos

1
3

Professora do Ensino
Especial

Alunos do 2º e 3º
ciclos

17 G

7

14 a17 dez
15-Dez
16 dez.

Christmas celebration

1
3

Torneio de Basquetebol 3x3

1
2
3

Presépio Vivo pelas ruas do
Crato

1
3

Jogo de Futsal
( Professores x Alunos)

1
2
3

Dep. de Línguas

Professores de Educação
Física

Educação Pré -Escolar, 1º
Ciclo e BE, APEEAEC

Alunos do 1º, 2º e 3º
ciclos

5€

Alunos dos 2º e 3º
Ciclos

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

Comunidade

Material de desgaste
/ adereços/
Comunidade
educativa / Autarquia

. Conhecer e comparar celebrações e datas
festivas
. Conhecer canções e poemas sobre a temática
natalícia na língua materna e nas línguas
estrangeiras estudadas

Combate à inatividade Física
30 €

Promoção dos estilos de vida saudáveis, de
valores e de principios associados a uma
cidadania ativa
Reconhecer o significado desta quadra e as
suas tradições
Estimular o espírito Natalício;

22-Dez

Feira de Natal

Almoço de Natal

dez

17-Dez

17-Dez

Cobate à inatividade Física

"Natal nas letras"- expor
textos nos espaços
escolares

16 e 17 dez

G
B
GA
E

dez

18

Natal dos Idosos

Recolha de alimentos, roupa
e brinquedos

1
3

3

1
3

1
2
3

Professores de Educação
Fìsica

Núcleo de Educação
Especial

Assistentes Operacionais

Equipa da BE

Alunos do 2º e 3º
ciclos; Professores

Bolas, coletes,
cronómetros,
apitos, cartazes e
fotocópias

Comunidade Escolar

Material de
desgaste

Pessoal Docente e
não docente

Produtos
alimentares

equipa da BE;
Departamentos de
Línguas, do 1º ciclo e
comunidade escolar
da Educação préescolar materiais:
cartazes produzidos

Professor de Educação
Músical, GAAF, crianças do
Pré-escolar e alunos do 1º, 2º
e 3º ciclos

Idosos do Concelho

APEEAEC, Prof. EMRC

Banco Alimentar/
Grupo Mão Amiga

5€

Promoção dos estilos de vida saudáveis, de
valores e de principios associados a uma
cidadania ativa
Divulgar as atividades realizadas nas
"Oficinas de aprendizagem"
Promover a inclusão

100 €

Fomentar o espírito de equipa e de partilha
Promover relações interpessoais
Assinalar datas festivas
promover a visibilidade da BE

25 €

reforçar conhecimentos de âmbito curricular;
incentivar a leitura
fomentar a articulação
Proporcionar o convivio de diferentes gerações

Transporte e
instrumentos
musicais

Valorizar as aprendizagens realizadas pelos alunos
Desenvolvimento de competências sociais

alimentos
recolhidos

0€

. Promover o espírito de soladariedade
.
Fomentar a partilha
.
Sensibilizar para a necessidade de melhorar a vida
do "outro"

8

dez

dez
dez
dez

E

21

E

22

23

G

G

Construção de uma árvore
de natal com materiais
reciclados.
Decorações de Natal

Comunidade Escolar bens alimentares

Educação Préescolar e 1º ciclo

Esferovite, papel
cenário, cartolinas,
cola, embalagens de
alimentos recolhidas
pelos alunos

Alunos

Material reciclavel

1
3

Professores de Educação
Visual e Educação
Tecnológica e alunos do
2º e 3º ciclos

Comunidade

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

1
2
3

Técnica de Nutrição Humana
e Qualidade Alimentar

2
3

Prof. Eco escolas e alunos
envolvidos

1ºP

Recolha de resíduos
(eletrodomésticos,
lâmpadas e pilhas)

2
3

Prof. Eco escolas e alunos
envolvidos

Alunos

Depositrão

1ºP

Sessão de sensibilização
ambiental.

2
3

Prof. Eco escolas e alunos
envolvidos

Alunos

Tecnico da
VALNOR

Colocar ecopontos em todas as
salas. Fazer a recolha de papel e
plástico nas salas. Manter o
depositrão na escola.

2
3

Prof. Eco escolas e alunos
envolvidos

Alunos e C. Escolar

Eco-pontos

Rastreio da Audição

1
2

A definir

20

Construção Árvore de Natal

APEEAEC

nov. dez

E

A definir

19

Cabaz de Natal

Feira dos Minerais

20 €

. Angariar fundos para a APEEAEC
Promover hábitos alimentares saudáveis;
Fomentar o gosto pelo trabalho em equipa;

10 €
Fomentar o gosto pelas artes.

Melhorar a recolha de residuos.

100 €

Valorizar as aprendizagens realizadas pelos
alunos
Desenvolvimento de competências sociais
Melhorar a recolha de residuos.

Melhorar os hábitos ambientais

Melhorar a recolha de residuos.
Aumentar a reciclagem

1
3

APEEAEC

Prof. DMCE

Alunos 2º e 3º ciclos

Comunidade
educativa

Material
específico

Minerais e Rochas

0€

0€

Antecipar problemas de visão
Contribuir para a correção de problemas de
visão
contribuir
para o sucesso escolar
Desenvolver o interesse dos alunos pela Geologia,
no geral e, em particular, pelo colecionismo de
minerais, rochas e fósseis;
Reconhecer as rochas e os minerais como
recursos geológicos.

24 G

05-Jan

2º PERÍODO
Entrega de Prémios
Escolares

1
3
4

Direção Executiva,
Câmara Municipal do
Crato

Comunidade
educativa

Reconhecer publicamente o mérito dos alunos

Diplomas

5€

Motivar os alunos para o sucesso escolar e
educativo

9

06-Jan

G

06-Jan

27

G

Cantar as janeiras
Distribuição de Bolo Rei

22-Jan

26

G

Visita de estudo a Lisboa Peça de teatro "A Aventura
de Ulisses"

jan.

25

Visita de estudo- Centro de
Interpretação da Batalha
dos Atoleiros

3

1
3

Educação Pré -Escolar, 1º
Ciclo

Instituições locais

Material de
desgaste

5€

APEEAEC

Comunidade Escolar

Produtos alimentares

100 €

Profs. Português do 2.º
ciclo

Alunos do 2º ciclo

autocarro

6,6 €

Reconhecer o significado das tradições
Reconhecer o significado de tradições
Promover as relações interpessoais

Promover o gosto pela leitura

28

Promover as relações interpessoais

G

1
3

Entender acontecimentos da crise do século XIV

turma de 4º ano

Alunos do 4º ano

Autocarro
Valorizar a história do nosso país

29
B

jan

Valorizar a BE enquanto recurso educativo

Sessões de sensibilização
"Dentes brilhantes,
doenças distantes" - SOBE

1
2

Equipa da BE; Centro de
Saúde do Crato

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

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

Incentivar a articulação

10 €
Fomentar parceriais
. Conhecer e comparar celebrações e datas
festivas

04-Fev

G
P

04-Fev

31

La Chandeleur

Lanche das Comadres

Mesa de Comadres

1
3

Prof. Francês

Alunos do 3º ciclo

Ingredientes/
frigideiras/ placas
térmicas

2€

. Aprender a elaborar receitas simples
. Adquirir vocabulário em francês

3

Assistentes Operacionais

Pessoal docente e
não docente

Produtos
alimentares

15 €

Fomentar o espírito de equipa e de partilha
Promover relações interpessoais
Assinalar datas festivas

2

Técnica de Nutrição Humana
e Qualidade Alimentar,
professores titulares de turma
e educadoras

Educação Préescolar e 1º ciclo

Fotografias dos alunos
impressas, papel de
cenário, cartolinas,
fotocópias (figuras de
pratos)

5€

Promover hábitos alimentares saudáveis.

Valorizar a BE enquanto recurso educativo

5 fev

G

02-Fev

30

Comemorar o Carnaval "Carnaval com história",
COM DESFILE

1
2
3
4

Equipa da BE;
Departamentos (Profs. ET comunidade escolar
e EV)

humanos: comunidade
educativa materiais:
adereços, cartazes;
material de desgaste;
fotocópias, tintas

Fomentar a articulação

150 €

Valorizar as aprendizagens realizadas pelos alunos
Desenvolvimento de competências sociais

Prover as tradições

10

G

Assinalar o "Dia do
Pensamento" e o "Dia da
Língua Portuguesa"

Participação no concurso
“Uma aventura …literária
2016”
promovido pela Editorial
Caminho

1
3
4

1
2
3

Equipa da BE;
Departamentos

Professoraa de ET e EV

1º, AECs e 2º ciclo

50 €

Visita de estudo-Exploração
agricola-permacultura
(Mora)

Fomentar a articulação
Incentivar parceriais

-Motivar para a leitura através do desenho;

Material
didático/informáti
co

-Motivar os alunos à participação em
concursos;
-Desenvolver técnicas de desenho a lápis
de grafite;
Contactar com uma forma de cultura diferente da
tradicional

1
3

Pré-escolar

Alunos do Préescolar

Identificar características que a
aproximam/afastam da tradicional

Autocarro

Promover medidas que visam a preservação
ambiental

Assinalar o Dia da Mulher:
Oferta Rosas com dicas de
beleza usando alimentos

2

"Semana da Leitura"
(atividades a definir)

1
3

Técnica de Nutrição Humana Alunas (raparigas) do 2º
e Qualidade Alimentar e
e 3º ciclos, professoras
coordenadora da Biblioteca
e assistentes
Escolar
operacionais

Arame, papel
"enrugado",
folhas de papel,
fio de coco

10 €

Promover o envolvimento e participação ativa de
toda a comunidade educativa na vida escolar.

B

13 a 19 mar

37

comunidade escolar

humanos: comunidade
escolar; EPAR; UScrato
materiais: adereços,
cartazes; material de
desgaste; deslocações

P
02-Mar

36

alunos 3º ciclo

Sensibilizar para comportamentos desejáveis
Promover relações interpessoais saudáveis

G
fev.

35

APEEAEC, GAAF

adereços, cartazes;
material de desgaste;
fotocópias, tintas

Valorizar a BE enquanto recurso educativo

fev

34

Dia Internacional contra a
violência doméstica

B
22 fev

33

G
GA

14-Fev

32

Equipa da BE; Equipa da
BM, Professores de
Português
"Noite Cultural"
(encerramento da Semana
da Leitura)

1
3

comunidade
educativa/local

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

fomentar parceriais
incentivar a
articulação
valorizar a BE enquanto
recurso educativo
valorizar a BE enquanto recurso educativo
incentivar a articulação

fomentar parceriais

11

Fita Balizadora;
cartazes;
Medalhas e
Fotocópias.

30 €

Autocarro

6€
aluno

Autocarro

6€
aluno

Visita de estudo a Queluz

1
3

professor de História 3º
ciclo

Visita de estudo a Lisboa

1
3

professor de História 3º
ciclo

2
3

Prof. DTs, Coord. PES e
rep. CPCJ (Profª Ana
Semedo), Técnica de
Nutrição Humana e
Qualidade Alimentar

Comunidade
Educativa

APEEAEC

Comunidade
Educativa

Árvores e material
específico

Sensibilizar para a sustentabilidade
ambiental

18-Mar

1
2
3

Professores de Educação
Física

Alunos dos 2º e 3º
Ciclos; Professores

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

Combate à inatividade Física

Jogo de Futsal
( Professores x Alunos)

5€

Assinalar o Dia do Pai:
Marcadores com
mensagens sobre
alimentação

2

Técnica de Nutrição Humana
e Qualidade Alimentar e
coordenadora da Biblioteca
Escolar

Alunos 1º ciclo,
Educação Préescolar

Cartolinas,
fotocópias (figuras
de alimentos e
mensagens)

10 €

Caça ao ovo

3

Educação Pré -Escolar, 1º Alunos Pré-escolar e
Ovos de chocolate
Ciclo, APEEAEC
1º ciclo

16 de março 2016

14-Mar

15-Mar

Professores de Educação
Física

18-Mar

Combate à inatividade Física

Torneio de Voleibol 2x2

1
2
3

18 mar.

Feira da Saúde e da
Natureza
17-Mar

G
GA

Plantar uma árvore

18 mar.

38

Feira da Páscoa

1
3

Núcleo de Educação
Especial

Alunos dos 2º e 3º
Ciclos

alunos 8º ano

alunos 7º e 9º ano

Promoção dos estilos de vida saudáveis, de
valores e de principios associados a uma
cidadania ativa

visita ao Palácio Nacional da Pena e
verificação in loco da expressão artística do
romantismo em Portugal

visitar o Museu da Presidencia da Republica
valorizando conhecimento dessa instituição
visitra o museu nacional de arqueologia (
exposição antiguidades egípcias) reconhecendo
caracteristicas da arte e religião do povo egípcio

Fomentar o gosto pelo trabalho em equipa;
Cartazes, stands,
mesas, cadeiras,
alimentos

200 €

Promover hábitos de vida saudáveis;
Estabelecer uma articulação efetiva entre a
escola e a comunidade educativa.

Comunidade Escolar

Material de
desgaste

Promoção dos estilos de vida saudáveis, de
valores e de principios associados a uma
cidadania ativa
Promover hábitos alimentares saudáveis;
Fomentar o gosto pelas artes.

Reconhecer o significado das tradições
50 €
. Desenvolver o espírito criativo
Divulgar as atividades realizadas nas
"Oficinas de aprendizagem"
Promover a inclusão

12

22-26 fev

40

P
Workshop "Refeições
Divertidas"

mar

39

As amêndoas
(de Portalegre)
vêm à escola

Técnica de Nutrição Humana
e Qualidade Alimentar e
Escola de Hotelaria

Encarregados de
Educação

Alimentos

50 €

Promover hábitos alimentares saudáveis;
Promover o envolvimento e participação ativa dos
encarregados de educação na vida escolar.

G

B

Crianças do
Educadoras e professoras
Educação Prédo 1º ciclo
Escolar e alunos do
1º ciclo

assinalar o "Dia
Internacional do Idoso" encontro com idosos : arte
com botões (1º ciclo)
mar

41

alunos do 1º ciclo

Equipa da BE

assinalar o "Dia
Internacional do Idoso" encontro com idosos :
histórias de sempre (Ed. Préescolar)

alunos da Educação
Pré-escolar

humanos: BE;
docentes; idosos
(7 montes)
materiais:
alimentação;
material de
desgaste

G

100 €

Associar o produto a uma quadra festiva
Conhecer a amêndoa de Portalegre como um
produto regional
conhecer a importância da pequena indústria para
a economia local

50 €

Valorizar a BE enquanto recurso educativo
Fomentar parcerias
Promover articulação

Alargar conhecimentos sobre a Floresta
março

42

2,4

Visita de estudo- Centro
Ciência Viva da Floresta
( Proença Nova)

1
3

Pré-escolar, 2º e 3º ano

Alunos do Préescolar, 2º e 3º ano

Autocarro

Conhecer algumas atividades ligadas à
floresta
Sensibilizar para a preservação da floresta e
das árvores

G
mar

43

Visita de Estudo a um
Museu de Arte

1
3

Professor de Educação
Visual 3º ciclo

Alunos do 8º e 9º
anos

Mobilizar saberes culturais, cientificos e
tecnológicos
Transporte

Conhecer e dar valor às formas artísticas
Desenvolver o espirito crítico

G
2º período

44

Ler e interpretar textos literários
Oficinas de expressão
dramática

1
3

Profs. Português

Alunos do 2º e 3º
ciclos

Salas de aula
Ler e escrever para fruição estética

13

Visita de estudo a Lisboa

1,3

Professores de HGP e
História

Alunos do 2º e 3º
ciclo

Autocarro

5€/alun
o

G

Assistir à peça de teatro "A Aventura de
Ulisses", no auditório Pedro Arrupe e
conhecer a história da cidade de Lisboa.
Valorizar o património natural e cultural do Vale
do Tejo.

2º período

46

G

2º período

45

Visita de estudo ao
Geoparque Naturtejo (V.V.
Ródão)V.V. de Ródão

Professores do Dept. CSH,
profs.de CN

Alunos do 5º e 7º
anos

Autocarro

Preço da
refeição

Compreender a especificidade climática desta
região
Identificar a fauna e a flora caraterísticas desta
região.
Observar a dinâmica do Vale do Tejo em termos
de geomorfologia e da bacia hidrográfica.

48

G

2º/3º período

47

Viagem da APEEAEC

2º período

Alertar para a intervenção humana na paisagem e
suas implicações ambientais.

Concurso de ortografia e
caligrafia
(1ª eliminatória)

G

1

APEEAEC

Pais, EE e
Comunidade Escolar

Prof. Português/ BE

Alunos do 1º, 2º e 3º
ciclos

. Promover o convívio saudável
Desenvolver o espírito de grupo

.

Produzir textos com coerência e correção
linguística

Fotocópias

3º PERÍODO
49

P
22-Abr

Promover hábitos alimentares saudáveis;

Assinalar o Dia do Livro:
Contos Infantis Saudáveis

2,3

Técnica de Nutrição
Educação préHumana e Qualidade
escolar e alunos do
Alimentar e coordenadora
1ºano
da Biblioteca Escolar

Cesta, frutas e
legumes

Fomentar o gosto pela leitura;

20 €

Estimular a sociabilização.

Valorizar a história do nosso país
22 abr.

50

B

Lembrar ABRIL
( Exposição de trabalhos,
visionamento filme)

1
3

Educação Pré -Escolar, 1º
Comunidade escolar
Ciclo e BE

Material de
desgaste,
computador

20 €

Refletir sobre as mudanças sociais a partir
dessa data.

14

B
abril

51

2ª Feira do livro usado

1
3

Equipa da BE

comunidade
educativa

estimular a leitura dentro e fora da escola

5€

3

Clube Europeu

Alunos 1º, 2º e 3º
ciclos

09-Mai

Comemoração do Dia da
Europa

53

p

9-13 maio

Dia/Semana da Europa

Filmagem anúncio
publicitário "Alimento-me
bem na EBI/Crato"

1, 3

2

Professores do Deptº CSH

Técnica de Nutrição Humana
e Qualidade Alimentar, Profs.
Projeto Multimédia

Alunos do 2º e 3º
Ciclos

Comunidade
Educativa

Material de desgaste,
computador,
projetor

proporcionar aos alunos situaçºoes que os levem
a construir a sua autonomia face ao
conhecimento;
promover a visibilidade da BE

G

52

5€

Pormover o conhecimento de assuntos europeus
Contibuir para a construção de uma europa unida
através do conhecimento de símbolos,
instituições e personalidades

Aprofundar conhecimentos sobre os vários países
da Europa

Computador,
acesso à NET,
Papel e materiais
recicláveis

Papel

Câmara de vídeo,
computador

0€

Elaborar panfletos publicitários dos diversos
países.
Convidar uma personalidade a vir à Escola proferir
uma conferência sobre assuntos europeus.

G

Promover hábitos alimentares saudáveis.

Promover o convivio

21-Mai

54

humanos equipa
da BE; pessoal
não docente;
materiais:
impressões

Dia das Expressões (Um Dia
Mil Cores)

1
2
3

Desenvolver regras Sociais

Departamento de
Expressões

Comunidade Escolar Espaço escolar;
/População
material de som

Promoção dos estilos de vida saudáveis, de
valores e de principios associados a uma
cidadania ativa
Fomentar a participação ativa da familia nas
atividades escolares

G
27-Mai

55

3

Prof. de EMRC

Alunos do 1º e 2º
anos inscritos em
EMRC

autocarro

300 €

G

Observar, in loco, animais dos diferentes grupos

27-Mai

56

XIV Interescolas Nacional do
1º ciclo

Motivar para a inscrição e frequência na
disciplina de EMRC
Conviver e aprofundar relações de amizade
entre alunos
Contribuir para a construção de cidadãos
ativos, intervenientes e reflexivos

Visita de estudo- Kidzânia

1
3

Profs. do 3º ano e 4º
anos

Alunos do 3º e 4º
anos

Autocarro

300 €

Identificar características morfológicas dos diferentes
animais observados
Sensibilizar para a preservação dos habitats como forma
de evitar a extinção de espécies animais

15

59

maio

Visita de estudo- Museu de
(a) Brincar -Arronches

5 mai.

1
3

Dia da Espiga/”Maias”saída ao campo, recolha de
flores e confeção de
“adereços”

3

Comemorações Dia da
Criança: Jogo dos 5 sentidos
e prémio

2

Profs. do 1º e 2º anos

Alunos do 1º e 2º
anos

Autocarro

100 €

G

P
G

G
B

01 JUN (2º DIA SEM COMPONENTE LETIVA)

58

Valorizar o brinquedo e o ato de brincar

03-Jun

58

G

Reconhecer o brinquedo como testemunho
da história e cultura de um povo

Reconhecer o significado das tradições
Educação Pré -Escolar, 1º Alunos Pré- escolar e
Ciclo e BE
1º ciclo

Técnica de Nutrição
Humana e Qualidade
Alimentar

Participantes das
comemorações

Material de
desgaste

10 €

Estabelecer relações entre a escola e o
meio envolvente

Alimentos, taças,
colheres, garfos,
cartolinas

20 €

Promover hábitos alimentares saudáveis.

Sensibilizar os alunos para os Direitos/
Deveres das Crianças

C.M.Crato, Educação Pré - Alunos Pré- escolar e
Escolar, 1º Ciclo
1º ciclo do concelho
Comemoração do Dia
Mundial da Criança

Autarquia e
comunidade

500 €

2
3
Rep. Educ. CPCJ (Prª Ana
Semedo), DTs

1
3
Feira de Final de Ano

Núcleo de Educação
Especial

Comunidade
educativa

Câmara
Municipal, Juntas
freguesia

Comunidade Escolar

Material de
desgaste

Proporcionar o convívio entre a
comunidade escolar

Promover hábitos de vida saudáveis;

200 €

Proporcionar momentos de lazer e de
convivívio de forma a estimular a
sociabilização.
Divulgar as atividades realizadas nas
"Oficinas de aprendizagem"
Promover a inclusão
Promover o convivio
Desenvolver regras Sociais

03-Jun

57

V Sarau
e
VII Caça Talentos

1
2
3

Departamento de
Expressões

comunidade
educativa

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

50 €

Promoção dos estilos de vida saudáveis, de
valores e de principios associados a uma
cidadania ativa
Fomentar a participação ativa da familia
nas atividades escolares

16

07-Jun

Torneio de Futsal

1
2
3

Professores de Educação
Física

Alunos dos 2º e 3º
Ciclos

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

Combate à inatividade Física

30 €

Promoção dos estilos de vida saudáveis, de
valores e de principios associados a uma
cidadania ativa

1
2
3

09-Jun

Jogo de Futsal
(
Professores x Alunos)

1
2
3

Encerramento ano letivo(
Exposição de trabalhos;
lanche partilhado )

08-Jun

Torneio de Badmínton

9jun.

Combate à inatividade Física

3

Professores de Educação
Física

Professores de Educação
Física

1º Ciclo

Alunos dos 2º e 3º
Ciclos

Redes; volantes;
raquetes; cartazes e
fotocípias.

Alunos dos 2º e 3º
Ciclos; Professores

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

Alunos 1º ciclo

Trabalhos realizados
ao longo do ano,
material de
desgaste...

30 €

Promoção dos estilos de vida saudáveis, de
valores e de principios associados a uma
cidadania ativa
Combate à inatividade Física

5€

Promoção dos estilos de vida saudáveis, de
valores e de principios associados a uma
cidadania ativa
Promover as relações interpessoais

50 €

Divulgar atividades das turmas com
interesse relevante

junho

24-Jun

Valorizar a mudança de ciclo

"Feira do livro"

3

1
3

Assistentes técnicos e
operacionais e APEEAEC

Equipa da BE e da BM

Comunidade escolar

Produtos
alimentares

comunidade
educativa

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

Estimular a leitura dentro e fora da escola

600 €

Proporcionar aos alunos situaçºoes que os levem
a construir a sua autonomia face ao
conhecimento;
Promover a visibilidade da BE; Promover
parceriais

G

Conhecer ciclos de transformação de alguns
produtos de origem vegetal

junho

60

Arraial de S. João

Fomentar o espírito de equipa e de partilha
Promover relações interpessoais
Assinalar datas festivas

Visita de estudo-Museu do
Brinquedo e Museu do Pão
(Seia)

1
3

Pré-escolar

Alunos do Préescolar

Reconhecer a importância do pão para
uma alimentação saudável
Autocarro

500 €

Estimular a imaginação e sentido lúdico
Alargar conhecimentos culturais através do
brinquedo

17

61

G

Visualizar a planta em estrela, de Almeida.
Observar a organização de uma povoação a partir
de uma planta em estrela, muralhada.

Visita de estudo a Almeida e
a Castelo Rodrigo

1
3

Professora de Geografia
em articulação com o
Deptº Expressões

Alunos do 8º e 9º
anos

Autocarro

5€/aluno

Observar a paisagem do Vale do Côa até ao Douro
internacional, a partir do Alto da Marofa
identificando formas de relevo, práticas agrícolas,
culturas específicas, etc.
Visitar a aldeia histórica de Castelo Rodrigo e
perceber a importância do turismo nas regiões da
Raia.

62

GA

3º P

3

GAAF

Pais e Alunos

Envolver pais e educadores na vida escolar
dos seus filhos
50 €

G

Fomentar estilos educacionais positivos em
contexto familiar

. Sensibilizar para a existência de outras
Línguas/ códigos linguísticos (Língua
Gestual Portuguesa e Braille)
3º Período

63

Aventura de Sermos Pais:
não há duas sem três

Fotocópias;
Impressões a
cores;
Computador;
Projetor; Lanches

"Missão: Comunicar"

3

Dep. de Línguas

Alunos do 1º, 2º e 3º Professor de LGP;
ciclos
cartões de braille

5€

. Respeitar as diferenças
. Adquirir noções sobre o Braille
. Aprender o alfabeto de Língua Gestual
Portuguesa (LGP)

G
A definir

64

Olimpíadas de Física 2016

1

Prof. Físico-Química

Alunos do 9.º ano
apurados para
representação da
escola

Incentivar e desenvolver o gosto pela
Física;
Autocarro

30 €
Promover o espírito de competição.

A definir

65

P
Visita guiada às Consultas
de Planeamento Familiar no
Centro de Saúde

2

Equipa de Saúde Escolar
da UCC Crato e professora
de Ciências Naturais

Reconhecer a importância das consultas de
planeamento familiar;

Alunos do 9º ano

0€
Promover a aproximação e o conhecimento entre
os profissionais de saúde locais e os alunos.

18

AO LONGO DO ANO

Prof. Português (2.º
ciclo)/BE

Alunos do 2.º ciclo

Prémios

. Promover o gosto pela escrita criativa e
pela leitura

Alunos do 2.º ciclo

Prémios

. Promover o gosto pela leitura

Ao longo do ano

72

G

Alunos do
préescolar, 1.º e 3.º
ciclos

Ao longo do ano

71

G

Prof. Português/
BE/alunos do 2.º ciclo

"Conto Contigo"

Ao longo do ano

70

B

1
3

Parlamento Jovem

"Histórias da Ajudaris"

Ao longo do
ano

69

G

Direção Executiva e
Coord. DTs

Delegados e
Subdelegados do 4º,
5º, 6º, 7º, 8º e 9º
anos

Concurso de leitura
(Leitores Sonhadores)

1
3

Prof. Português (2.º
ciclo)/BE

Ao longo do ano

68

G

. Desenvolver o espírito crítico
.
Promover a participação no funcionamento
da escola
. Consciencializar para a
necessidade de participar na vida das
instituições

1
2
3

Projeto Multimédia

1
3
4

Profs. Jorge Graça,
Gregória Prata, Sofia B.
Morais e Núbia Velha

Ao longo do ano

67

G

Projeto KIT
(Keep in touch)

1
3

Clube Europeu

Ao longo do ano

66

SuperTmatik- Cálculo
Mental

Comunidade
Educativa

Crianças da Ed. Préescolar e alunos do 1º,
2º e 3º ciclos

Material de
desgaste

5€

. Valorizar o património tradicional oral

Material de
desgaste

35 €

. Promover a participação da vida escolar

Projetor,
computador,
material de desgaste

0€

. Promover o contacto entre alunos de
diferentes escolas da europa

G
1

Prof. Matemática

Alunos 2º e 3º ciclos

Cartas

0€

Desenvolver as capacidades matemáticas e promover o
gosto pela disciplina através da estimulação do cálculo
mental;

Promover o espírito de competição.

19

G
Ao longo do ano

73

Clube dos Jogos
Matemáticos

1

Prof. Matemática

Alunos do 1º, 2º e 3º
ciclos e da Educação
Pré-escolar

Jogos
matemáticos,
materiais de
desgaste

20 €

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

G

Ao longo do ano

74

Campeonato Nacional de
Jogos Matemáticos

1

Prof. Matemática

Alunos do 1º, 2º e
3ºciclos, apurados
para representação
da escola

Autocarro

30 €

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

Estimular a sociabilização.
G
Ao longo do ano

75

Projeto CEM

1

Prof. Matemática e profs
do 1º ciclo

Alunos do préescolar,1º, 2º e
3ºciclos

Fotocópias e
outros materiais
de desgaste

20 €

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

G
Ao longo do ano

76

Decoração do espaço
escolar

1
3

Clube das artes e
Professores de Educação
Comunidade Escolar
Visual e Educação
Tecnológica

Respeitar o espaço escolar e a conservação
do mesmo

Material
especifico da
disciplina de
Educação Visual

Desenvolver o sentido estético e artistico

Compreender organizações espaciais
B
G

estimular a leitura dentro e fora da escola

assinalar mensalmente
datas comemorativas,
dando-as a conhecer e
destacando uma delas
Ao longo do ano
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1
3

humanos: equipa
da BE e docentes
Equipa da BE e Docentes comunidade escolar
materiais:
impressões;
adereços

50 €

proporcionar aos alunos situaçºoes que os
levem a construir a sua autonomia face ao
conhecimento;

promover a visibilidade da BE; promover
parceriais

20

Ao longo do ano

Comemoração de Dias
Especiais (Dia Mundial da
Alimentação, Dia de S.
Martinho, Natal, Dia do Pai,
Páscoa, etc.)

78

Comunidade Escolar
Promover a inclusão

3
4

Equipa da BE

alunos do 1º ciclo

humanos equipa
da BE e docentes
materiais:
impressões;
material de
desgaste

30 €

1
3

Equipa da BE

humanos: equipa
da BE ; EPAR
(prof. Adriano);
comunidade escolar
GAAF materiais:
impressões;
adereços

estimular a leitura dentro e fora da escola

60 €

out a junho

G
E

"Leituras Conversadas" clube de leitura

Horta pedagógica

3
4

1
3

Equipa da BE e da BM

Educadoras do Préescolar e Técnica de
Nutrição

comunidade
educativa / local

Comunidade
educativa

Material de
desgaste/ famílias
/ alfaias agrícolas

proporcionar aos alunos situações que os
levem a construir a sua autonomia;
promover a visibilidade da BE; promover
parceriais

B
humanos equipa da
BE e da BM- Camara
Municipal;
Universidade Sénior
materiais:
impressões; bebida e
bolo

proporcionar aos alunos situaçºoes que os
levem a construir a sua autonomia face ao
conhecimento;
promover a valorização da BE enquanto
parceiro educativo; estimular articulação
curricular

B

Ao longo do ano ao longo do ano

81

Núcleo de Educação
Especial

estimular a leitura

criação de um grupo de
leitura

80

1
3

B

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

79

Divulgar as atividades realizadas nas
"Oficinas de aprendizagem"

estimular a leitura dentro e fora da escola

80 €

proporcionar aos alunos situaçºoes que os
levem a construir a sua autonomia face ao
conhecimento;
promover a visibilidade da BE; promover
parceriais

50 €

.Promover a prática de atividades
saudáveis
.Desenvolver o gosto pela agricultura
biológica
. Consciencializar para a sustentabilidade

Eco-Horta em conjunto com
os alunos do VOC

2
3

Prof. Eco escolas e alunos
Alunos e
Plantas,
envolvidos
Comunidade Escolar sementes, estufa

Melhorar o conhecimento dos produtos
biológicos e o seu benefício para o ser
humano.

21

Projeto "Refeições por
alimentos"

Criação de um blogue do
departamento CSH

Direção Executiva / ASE

1, 2, 3 Professores do Deptº CSH

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

Refeições não
consumidas

0€

Alunos do 2º e 3º
ciclo

Computador e
acesso à NET

0€

. Combater o derperdício alimentar
.
Promover
boas
práticas
de
reaproveitamento
de
alimentos
. Promover comportamentos solidários

Interagir com os alunos para divulgação de
materiais e trabalhos produzidos.

• 1, 2, 3… estamos AQUI!… 1, 2, 3 Professores do Deptº CSH

Alunos do 2º e 3º
ciclo

Computador e
acesso à NET

Efetuar entrevistas sobre questões da
atualidade, publicadas na Rádio Portalegre
(em podcast).
0€
Promover o desenvolvimento de
competências no âmbito de uma cidadania
ativa.
Fomentar a capacidade de relacionamento
interpessoal
Promover a estabilidade emocional e social dos
jovens
Fomentar o respeito por si mesmo e pelo outro
nos mais variados contextos
Incutir a coesão, o espírito de partilha e de
equipa

G
Ao longo do ano

85

1
2
3
4

G
Ao longo do ano

84

G

Ao longo do ano

83

G

Ao longo do ano

82

Projeto "Ser Adolescente"

1
2
3

GAAF, PES

Alunas do 3º ciclo

Fotocópias,
computador,
projetor

88

G

Ao longo do ano

87

G

Exercícios de evacuação

Autoavaliação (CAF)

2
4

Concurso de Ortografia e
Caligrafia

Profs. Equipa Segurança

Comunidade
Educativa

Instalações da
escola / Material
de desgaste

Computador,
material de
desgaste

4

Equipa de Autoavaliação Comunidade Escolar

1
3

humanos equipa
da BE e docentes
Equipa da BE e
alunos dos 3º; 4º; 5º;
materiais:
Departamento de Línguas 6º; 7º; 8º 9º anos
impressões;
prémios

G

2º/3º Per

86

Ao longo do ano

Prevenir comportamentos de risco

50 €

5€

Promover comportamentos seguros em
caso de perigo

. Proceder ao diagnóstico da situação da unidade
orgânica.
.
Implementar e desenvolver instrumentos e
processos de autoavaliação tendo em vista a
melhoria dos resultados escolares.
.
Apresentar proostas de melhoria
estimular a leitura dentro e fora da escola

60 €

proporcionar aos alunos situaçºoes que os levem
a construir a sua autonomia face ao
conhecimento;
promover a visibilidade da BE; promover
parceriais

22

91

2º/3º Per

Ao longo do ano

90

B

p

p

Ao longo do ano

89

Ao longo do ano

92
P

1
3

Rastreio da Pediculose

2

Equipa de Saúde Escolar
Alunos do préda UCC Crato
escolar e do 1.º ciclo

2

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

Comunidade
Educativa

Material de
desinfeção de
feridas

1
3

Equip. Local Intervenção
CVMC, Educadoras

Crianças da Ed. Préescolar

Material
específico

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

Jardim de Cores

Equipa da BE

comunidade
educativa -3º ciclo

60 €

0€

promover a visibilidade da BE; promover
parceriais; estimular a leitura dentro e fora da
escola

Prevenir/diagnosticar situações de pediculose.

Registar, mensalmente, a ocorrência de acidentes
escolares;

0€

20 €

G

Identificar eventuais locais de risco na escola;

Conhecer textos literários
Alargar vivências
Estabelecer / Fortalecer relações
momentos de socialização significativos
Partilhar experiências

Viver

Fomentar uma atitude de interesse, apreciação e
gosto pelas ciências nos alunos;

Ao longo do ano

93

humanos: equipa da BE
e docentes (informática)
materiais: impressões;
deslocações de
convidados; alimentação

3 sessões de (in)formação
sobre utilização de recursos
informátios

proporcionar aos alunos situaçºoes que os levem
a construir a sua autonomia face ao
conhecimento;

Projeto " Ciência a brincar"

1
3

Pré-escolar, 1º e 2º ano

Material de
Alunos do Préexperiências; sala
escolar, 1º e 2º ano
de estudo

10 €

Adquirir e aprofundar conhecimentos sobre a
temática das ciências, articulando com os
conteúdos programáticos do currículo da Pré e 1º
ciclo;
Fomentar a observação, a descrição e a
compreensão de conceitos;
Desenvolver o espírito cientifico dos alunos e o
gosto pela investigação;

94

P

Ao longo do ano

Promover a melhoria das aprendizagens.

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

2

Coordenadora do PES,
Diretores de Turma,
Alunos do 1º, 2º e 3º Fotocópias, micas,
professores titulares do 1º
ciclos
pastas de arquivo
ciclo e professora de Ciências
Naturais

50 €

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

23

Sessões de aconselhamento
nutricional para os alunos
pré-obesos/obesos e
respetivos pais

2

Técnica de Nutrição
Humana e Qualidade
Alimentar

Melhorar os hábitos alimentares dos
alunos/familiares;

Alunos diagnosticados
como préobesos/obesos e
respetivos pais

0€

Reduzir a incidência de casos de préobesidade/obesidade na escola.

Nov

Promover hábitos alimentares saudáveis;

Semana Promocional das
Hortícolas e Fruta

1,2

Técnica de Nutrição
Canteiros, sementes
e pés de hortícolas,
Humana e Qualidade
ferramentas de
Alimentar, professor de
Alunos do 1º, 2º e 3º
horta, placas
Hortofloricultura e
ciclos e Educação pré- identificação horta,
Jardinagem, Diretores de
escolar, Comunidade alimentos, cola,
Turma do 2º ciclo e
pioneses, cartolinas e
Educativa
professores de EVT,
fotocópias,
Educadoras e Prof.
alimentos,
fotocópias,
titulares 1º ciclo

Fomentar o gosto pelo trabalho em equipa;

40 €

Promover o contato real com os alimentos e
modo de produção;
Promover o envolvimento e participação ativa de
toda a comunidade educativa na vida escolar;
Fomentar o gosto pelas artes;
Promover conhecimento de métodos de
confeção.

Dez

Promover hábitos alimentares saudáveis;

Semana Promocional dos
cereais

2
3

Técnica de Nutrição
Humana e Qualidade
Alimentar, professores
titulares de turma e
educadoras

Educação Préescolar e alunos do
1º ciclo

Alimentos (massas,
espigas de milho, etc.),
material construção
suporte da árvore
(madeira, pregos), tintas,
pinceis, cartolinas,
fotocópias, cola

Fomentar o gosto pelo trabalho em equipa;

15 €

Promover o contato real com os alimentos;
Fomentar o gosto pelas artes.

11-15 jan

Promover hábitos alimentares saudáveis;

18-22 jan

95

Ao longo do ano

Atividades a desenvolver, essencialmente durante os intervalos e/ou no fim do dia,no âmbito do Clube "+ Saúde":

Semana Promocional da
Carne, Peixe e Ovos

2

Dia das Lancheiras
1,2,3
Saudáveis (1 turma por dia)

Técnica de Nutrição Humana
e Qualidade Alimentare
Diretores de Turma do 2º
ciclo

Técnica de Nutrição
Humana e Qualidade
Alimentar

1º e 2 ciclos e
educação préescolar

cartolinas,
Fotocópias, cola,
pioneses

10 €

Promover o contato real com os alimentos.
Fomentar o gosto pelas artes.

Educação Préescolar, 1º ciclo

Fotocópias
(informação ao
encarregados de
educação, registo
lancheiras) ,
cartolinas (lancheira

Promover hábitos alimentares saudáveis.

5€
Promover o envolvimento ativo dos encarregados
de educação na vida escolar.

24

Janeiro

Semana Promocional dos
Laticínios

2

Técnica de Nutrição
Humana e Qualidade
Alimentar, professores
titulares de turma e
educadoras, professores
de EVT

Recolha de
pacotes de leite
Educação préusados, cartolinas,
escolar e 1º, 2º e 3º
fotocópias, cola,
ciclos
pioneses,
alimentos

Promover hábitos alimentares saudáveis;
Fomentar o gosto pelo trabalho em equipa;

20 €

Promover conhecimento de métodos de
confeção;
Fomentar o gosto pelas artes;
Sensibilizar para a reciclagem.

11 e 12-02-2015

Promover hábitos alimentares saudáveis;

Assinalar o Dia dos
Namorados: Confeção de
bolachas em forma de
coração, pintura de coração
com alimentos, oferta de
corações saudáveis)

2,4

Técnica de Nutrição
Humana e Qualidade
Alimentar e Diretores de
Turma do 2.º ciclo

Comunidade
Educativa

Alimentos
(farinha, ovos,
açúcar, etc.),
folhas, tintas,
pinceis, Post-it

Fomentar o gosto pelo trabalho em equipa;

30 €

Fomentar o gosto pelas artes;

Fev

Semana Promocional das
Leguminosas

2

Técnica de Nutrição Humana
e Qualidade Alimentar,
professores titulares de turma
e educadoras

16-Mar

Promover conhecimento de métodos de
confeção.

Assinalar o Dia da Árvore

2

Técnica de Nutrição
Humana e Qualidade
Alimentar

Educação Préescolar e 1º ciclo

Fotocópias (figura de
árvore de natal com
mensagem),
cartolinas, cola,
Alimentos (feijão,
grão, etc.), cola

Promover hábitos alimentares saudáveis;

10 €

Alunos 1º ciclo,
Educação Préescolar

Cartolinas, papel,
plastificação, fio
de coco

10 €

Fomentar o gosto pelas artes.

Promover hábitos alimentares saudáveis;
Fomentar o gosto pelas artes;

17-Mar

Sensibilização para a preservação da natureza.

Assinalar o Dia da Água

2

Técnica de Nutrição
Garrafas
Alunos do1º, 2º e 3º
Humana e Qualidade
recicladas,
ciclos e educação préAlimentar e Diretores de
cartolinas, fio de
escolar
Turma
coco, alimentos

Sensibilização para a importância da água.

15 €

Promover conhecimento pelos métodos de
confeção;
Fomentar o gosto pelo trabalho em equipa;

4-8 Abril

Promover hábitos alimentares saudáveis;

Assinalar a Primavera

2,3

Técnica de Nutrição
Humana e Qualidade
Alimentar e educadoras

Fomentar o gosto pelo trabalho em equipa;

Comunidade
Educativa

Material diverso

30 €

Fomentar o gosto pelas artes;

Promover o espírito de competição.
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22-Abr

Promover hábitos alimentares saudáveis;

Assinalar o Dia da Terra

2

Técnica de Nutrição
Humana e Qualidade
Alimentar e professores
titulares de turma

Comunidade
Educativa

Tintas, pinceis,
garrafas de água
recicladas

Fomentar o gosto pelo trabalho em equipa;

20 €

Promover o espírito de competição.
Sensibilizar para a reciclagem;

28-Abr

Assinalar o Dia da Mãe

03-Mai

Concurso de Aventais
Saudáveis

Assinalar o Dia do Sol

05-Mai

Abril

Assinalar o Dia do Sorriso

29-Abr

Fomentar o gosto pelas artes.

Assinalar o Dia Internacional
da Higienização das Mãos

2

2

2,3

Técnica de Nutrição Humana
e Qualidade Alimentar

Educação préescolar e alunos do
1º ciclo

Cartolinas, fotocópias
(figuras de alimentos)

Técnica de Nutrição Humana
e Qualidade Alimentar

Educação préescolar e 1º ciclo

Receitas recolhidas pelos
alunos, fotocópias
(receitas)

Técnica de Nutrição Humana
Alunos do 1º,2º e 3º
e Qualidade Alimentar,
Diretores de Turma,
ciclo e Educação préprofessores titulares de turma
escolar
e educadoras

Promover hábitos alimentares saudáveis;
Promover a higienização oral.

2€

Promover hábitos alimentares saudáveis.

Promover hábitos alimentares saudáveis;
Promover o espírito de competição;

Aventais

10 €
Fomentar o gosto pelo trabalho em equipa;
Fomentar o gosto pelas artes.

Técnica de Nutrição
Humana e Qualidade
Alimentar

Educação préescolar e 1º ciclo

Cartolinas,
fotocópias

2

Técnica de Nutrição Humana e
Qualidade Alimentar e professora
de Ciências Naturais

Alunos do 3º ciclo

Material de
Laboratório

2
3

Técnica de Nutrição
Humana e Qualidade
Alimentar e profs. de Ed.
Física

2

10 €

Sensibilizar para os cuidados da exposição solar e
hidratação;
Fomentar o gosto pelas artes.

0€

Promover hábitos de higiene.

15-Mai

Promover hábitos alimentares saudáveis;

Dia da Família

alunos do 1º ciclo,
crianças do Préescolar e Pais/EE

Cartazes,
fotocópias,
material de
Atividade física

Promover o envolvimento dos pais/enc. educação na visa
escolar dos seus educandos

10 €
Fomentar o gosto pelo trabalho em equipa;
Estimular a sociabilização

23-27 maio

Promover hábitos alimentares saudáveis;

Concurso de Fotografias
Saudáveis

2

Técnica de Nutrição
Humana e Qualidade
Alimentar

Comunidade
Educativa

Cartazes

Educação préescolar

Madeira, papel
"enrugado",
cartolinas, cola, fio
de coco

2€

Promover o envolvimento e participação ativa de toda a
comunidade educativa;
Fomentar o gosto pela fotografia;

20-24 jun.

Promover o espírito de competição.

Festa São João

2
3

Técnica de Nutrição
Humana e Qualidade
Alimentar

Promover hábitos alimentares saudáveis;

10 €

Fomentar o gosto pelas artes;
Estimular a sociabilização.
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22-Dez

Formação para Assistentes
Operacionais "A inteligência
emocial nas relações
interpessoais"

Jan

GA

Aprender com a biblioteca
escolar: integração e
desenvolvimento das literacias da
leitura, dos media e da
informação nas aprendizagens

23-Mar

PLANO DE FORMAÇÃO
Material de
desgaste; fotocópias;
computador;
projetor

20 €

Material de
Centro Formação Prof'Sor Profs. bibliotecários e
docentes do Pré-escolar desgaste; fotocópias;
/ Formadora Profª Fátima
e ensino Básico e
computador;
Dias
Secundário
projetor

0€

Formação para Assistentes
Operacionais "A inteligência
emocial nas relações
interpessoais"

2
4

GAAF

Assistentes
Operacionais

Material de
desgaste;
fotocópias;
computador;
projetor

Conta de Gerência
Eletrónica

4

JPM

Assistentes
Técnicos

Material
específico

4

JPM

Assistentes
Técnicos

Material
específico

4

JPM

Assistentes
Técnicos

Material
específico

4

JPM

Assistentes
Técnicos

Material
específico

GAAF

Assistentes
Operacionais

´14 e 15 dez

9 e 10 nov 21 e 22 set 16 e 17 set

G

Contabilidade
(POCE)
Programa Alunos

GIAE

Fomentar a capacidade de relacionamento
interpessoal
Trabalhar competencias profissionais e pessoais
inerentes às suas funções
Fornecer capacidade para explorar novos
contextos, metodologias, ferramentas e recursos
de aprendizagem, através de experiências
colaborativas de planificação, ensino e avaliação
com a BE
- Aplicar competências
de literacia do referencial RBE associadas à
leitura, ao uso das tecnologias e dos diferentes
media e ao trabalho de pesquisa e uso da
informação a situações de aprendizagem letiva ou
nã letiva.

Fomentar a capacidade de relacionamento
interpessoal
20 €

0€

Trabalhar competencias profissionais e
pessoais inerentes às suas funções

Contribuir para a melhoria,
eficácia, eficiência e qualidade
dos serviços prestados e da
organização escolar

27

set a nov
A definir

Supervisão da
Prática Letiva e
Desenvolvimento
Profissional
Ensinar/Aprender
Matemática no 1º
CEB

4

Centro Formação Docentes do
Prof'Sor /
Pré-escolar e
Formadora Profª ensino Básico
Isabel Fialho
e Secundário

4

Centro Formação
Prof'Sor /
Formadora Profª
Paula Pessoa

GR 110

Material
específico

Material
específico

0

0

Promover a melhoria, eficácia, eficiência e
qualidade dos serviços educativos e
escolares prestados

Promover a melhoria, eficácia, eficiência e
qualidade dos serviços educativos e
escolares prestados
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