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PLANIFICAÇÕES: ATIVIDADES - VISITAS DE ESTUDO - CLUBES – PROJETOS

1º PERÍODO
Atividade

Grupos
Entidade

Data
Prevista

Página

TERRA FELIZ - Pré-Escolar

100 - AO - EE - BE - CMT

13-09-2019

9

Receção aos alunos

110

13-09-2019

10

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF)

100 - CMT

13-09-2019

11

Um Novo Ciclo - Vencer Novos Desafios

SPO

13-09-2019

12

Estendal dos Direitos

100 - 110 - CPCJ - 2º/3º Ciclo

13-09-2019

13

DIAS TEMÁTICOS: Ciência, Saúde, Ambiente,... 19-20

520

16-09-2019

14

1ºPeríodo - Yoga

400 - 410 - 910 - BE

16-09-2019

15

Comemoração do Dia Europeu do Desporto Escolar

260 - 620 - Clube DE

27-09-2019

16

Implantação da República Portuguesa - 5 de outubro 1910

400 - BE

01-10-2019

17

Grupos Equipa - Desporto Escolar

260 - 620 - Clube DE

01-10-2019

18

Mês-Dia das Bibliotecas Escolares

210 - 300 - 600 - 910 - CPRB - CEF

01-10-2019

19

1ºCiclo - Dia Mundial da Alimentação

110 - AO

16-10-2019

20

Educação Especial - Dia Mundial da Alimentação

910

16-10-2019

21

Celebração do Halloween

330 - 220 - 120 - BE

20-10-2019

22

Menu Halloween CEF

330 - BE

31-10-2019

23

Formação Árbitros

260 - 620 - Clube DE

04-11-2019

24

Corta Mato

261 - 620 - Clube DE

08-11-2019

25

Dia de São Martinho

110 - 100

11-11-2019

26

Encontro de Partilha entre alunos de Física do 12ºAno

510

18-11-2019

27

Dia da Ciência

110 - 230

22-11-2019

28

Comemoração do 1 dezembro, restauração da independência

400 - BE

24-11-2019

29

A Feira do Livro 2019

BE

26-11-2019

30

Portas de Natal

200 - 400 - Clube Floresta

01-12-2019

31

8º Torneio de Boccia- Abel Botelho

260 - 620 - 910 - Clube DE

03-12-2019

32

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

260 - 620 - 910

03-12-2019

33

Natal - Cartes de Voeux

300

09-12-2019

34

Presépio Químico

510

10-12-2019

35

Festa de Natal - 1ºCiclo

100 - 110 - CMT

12-12-2019

36

Torneio Interturmas Futsal

260 - 620 - Clube DE

16-12-2019

37

Festa de Natal - 2ºCiclo-3ºCiclo-Secundário

250 - 620 - 910

17-12-2019

38

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019-2020

1

2º PERÍODO
Atividade

Grupos
Entidade

Data
Prevista

Página

Exposição da Rosa dos Ventos

200 - 400 - 600 - BE

06-01-2020

39

Quem é quem

400

06-01-2020

40

Atividades TIC

550

06-01-2020

41

Cidadania Digital

550

06-01-2020

42

La Galette des Rois

300 - Clube Línguas

06-01-2020

43

A Água - Pré-Escolar

100 - AO - EE - BE - CMT

06-01-2020

44

MegaSprinter

260 - 620 - Clube DE

06-01-2020

45

eTwinning - 1ºCiclo

120

13-09-2019

46

Kiko e a Mão

100 - 110 - CPCJ

06-01-2020

47

Amizades, Amores & Companhia

SPO

06-01-2020

48

Conta-me como é!

SPO

06-01-2020

49

Reis-Janeiras

100 - 110 - CMT

07-01-2020

50

"Deixemos o Sexo em Paz" - Projeto de Educação para a Saúde e Afetos

520

20-01-2020

51

La Chandeleur

300

31-01-2020

52

Celebração do Valentine's Day

220 - 330 - BE

12-02-2020

53

La Saint Valentin

300 - 330

14-02-2020

54

Desfile de Carnaval

110 - CMT

21-02-2020

55

Semana da leitura

210 - 220 - 300

01-03-2020

56

"La Francophonie" - Celebração do Dia da Francofonia

300 - Clube Línguas

17-03-2020

57

Dia do PI

500

19-03-2020

58

Dia da Árvore

110 - CMT

20-03-2020

59

Torneio Inter-Turmas de Voleibol

260 - 620 – Clube DE

25-03-2020

60

Atividade

Grupos
Entidade

Data
Prevista

Página

Exposição de Trabalhos - EVT

240

14-04-2020

61

Poetas à Solta

300

14-04-2020

62

O AR e a LUZ - Pré-Escolar

100 - AO - EE - BE - CMT

14-04-2020

63

Torneio de Ténis de Mesa

260 - 620

14-04-2020

64

Laço Humano

100 - 110 - CPCJ

14-04-2020

65

Os meus Direitos

CPCJ - 2º/3º Ciclo

14-04-2020

66

Quem que ser Matemática

500

20-04-2020

67

Torneio Interturmas de Futsal - Secundário

260 - 620 - Clube DE

20-04-2020

68

Conhecer e compreender a revolução do 25 de abril de 1974

400

21-04-2020

69

3º PERÍODO

Palestra VIH-SIDA

520 - EPSES

14-04-2020

70

Exames sem Stress

SPO

14-04-2020

71

Matutad

500

01-05-2020

72

Exposição Dia da Europa

420 - 600 - BE

09-05-2020

73

Dia Mundial da Criança

110 - CMT

01-06-2020

74

Encerramento do Ano Letivo

110 - CMT

19-06-2020

75

Atividade

Grupos
Entidade

Data
Prevista

Página

Intervenções no grupo-turma

SPO

-

76

O meu projeto de vida!

SPO

-

77

Biblioteca Escolar - 1ºCiclo

110 - BE

-

78

Concurso "Ouvir/Escrever/Gramaticar"

200 - 210 - 220

-

79

Matemática Divertida

500 - EMAE

-

80

Saída para o Meio Envolvente

910

-

81

Visita de Estudo a Estabelecimentos de Restauração e Bebidas Locais

Curso CEF

-

82

AO LONGO DO ANO
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JORNADAS PEDAGÓGICAS
Grupos
Entidade

Data
Prevista

Página

1ºCiclo

110 - CMT

24-04-2020

83

Abel Botelho - Viagem ao séc. XIX

300 - 330 - 400

24-04-2020

84

Cantinho da Matemática

500

24-04-2020

85

Colheita Sangue

520

24-04-2020

86

Dança

250 - 620 - 910 - Clube DE

24-04-2020

87

Educação Especial

910

24-04-2020

88

Exposição de Trabalhos - FQ

510

24-04-2020

89

Feira Minerais

520

24-04-2020

90

Laboratório Aberto

510

24-04-2020

91

Unidade móvel saúde

520 - EPSES - CMT

24-04-2019

92

Atividade

Grupos
Entidade

Data
Prevista

Página

Biblioteca Escolar - Agrupamento

-------------

-

93

Biblioteca Escolar 1ºCiclo

-------------

-

94

Clube da Floresta

-------------

-

95

Clube da Proteção Cívil

-------------

-

96

Clube de Robótica

-------------

-

97

Clube Teatro

-------------

-

98

Projeto - Parlamento dos Jovens

-------------

Desporto Escolar

-------------

-

100

EPSES

-------------

-

101

Escola Solidária

-------------

-

102

-

103

Atividade

PROJETOS

99

Página (site) do Agrupamento

-------------

Professores e a Gestão Escolar - Plataforma Moodle

-------------

Página do Facebook

-------------

-

105

Pena Aventura Park

-------------

-

106

PRESSE

-------------

-

107

Saber fazer - Saber comer

-------------

-

108

Serviço de Psicologia e Orientação - SPO

-------------

-

109

Atividade

Grupos
Entidade

Data
Prevista

Página

Teatro: "Os Maias"/ Visita ao Porto Barroco e Romântico

300 – 400 - CMT

03-02-2020

110

Teatro: "A Aventura de Ulisses"

300 - CMT

18-02-2020

111

Teatro: "Leandro, Rei da Helíria"

300 - CMT

15-05-2020

112

Teatro: "Memorial do Convento"

300 - CMT

27-05-2020

113

Atividade

Grupos
Entidade

Data
Prevista

Página

Museu World Discoveries e Parque da Cidade)

200 - 230 - CMT

04-03-2020

114

"Descobrir Lisboa"

200 - 230 - CMT

17-03-2020

115

Paris

300 - 500 - Clube Línguas - CMT

26-03-2020

116

Hotel da Régua

Curso CEF - CMT

26-03-2020

117

Amarante-Vila Real-Galafura

300 - 400 - 420 - CMT

-

118

Batalha, Aljubarrota, Tomar e Peniche

400 - 520 - CMT

-

119

Grutas de Santo António , Pedreira da Galinha e Castelo de Porto de Mós

400 - CMT

-

120

104

TEATRO

VISITAS DE ESTUDO
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Guimarães e Penha e Esposende

400 - 520 - CMT

-

121

Lorvão e Coimbra

400 - 510 - 520 - CMT

-

122

Passadiços do Paiva

520 - 620 - CMT

-

123

Visita de Estudo da Educação Especial

910 - CMT

-

124

Viagem de comboio pela região vinhateira - Pinhão /Régua

100 - AO - EE - BE - CMT

-

125

EHTDL - Escola de Hotelaria e Turismo Douro-Lamego

CPRB - CMT

-

126

Hotel Lamego e Caves da Raposeira

CPRB - CMT

-

127

Pousada de Portugal em Viseu

Curso CEF - CMT

14-05-202

128

Fábrica da Ciência Viva

110 - CMT

Atividade

Grupos
Entidade

O Jardim vai à piscina

129

NOVAS ATIVIDADES
Data
Prevista

Página

100 – Professores EF - AO

2º/3º Períodos

130

"As minhas escolhas!"

SPO

Ao Longo do Ano

131

Dia Mundial Alimentação

230

22-10-2020

132

Concurso Supertmatik

230 - 500

2º/3º Períodos

133

Concurso Mentes Brilhantes

230

31-05-2020

134

Dia Mundial da árvore ou da floresta - Caminhada - Andando e Semeando

230

21-03-2020

135

Dia do Pi

230

14-03-2020

136

Concurso Jovens Empreendedores

-------------

-

137

SIGLAS
Grupo/Entidade

Designação

Grupo/Entidade

Designação

100

Educação Pré escolar

520

Biologia e Geologia

110

1º Ciclo do Ensino Básico

530

Educação Tecnológica

120

Inglês do 1º Ciclo

550

Informática

220

Português e Inglês

600

Artes Visuais

230

Matemática e Ciências da Natureza

620

Educação Física

240

Educação Visual e Tecnológica

910

Educação Especial

250

Educação Musical

CMT

Câmara Municipal de Tabuaço

260

Educação Física

CEF

Curso de Formação e Educação

300

Português

CPRB

Curso Profissional de Restauração e Bar

320

Francês

AO

Assistentes Operacionais

330

Inglês

EE

Encarregados de Educação

400

História

SPO

Serviço de Psicologia e Orientação

410

Filosofia

EMAE

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação

420

Geografia

BE

Biblioteca Escolar

500

Matemática

EPSES

Educação Para a Saúde e Educação Sexual

510

Físico e Química

CPCJ

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
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INTRODUÇÃO
O Plano Anual de Atividades (PAA) constitui um dos instrumentos de autonomia, previstos na alínea
c) do nº1 do artigo 9º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de Abril, republicado pelo Decreto-Lei nº
137/2012 de 2 de Julho, que aprova regime de autonomia, administração e gestão dos
estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensino básico e secundário. Juntamente
com o Projeto Educativo e com o Regulamento Interno, forma o conjunto de instrumentos de apoio à
gestão escolar.

O Projeto Educativo, o Regulamento Interno e o Plano Anual de Atividades constituem, por isso, os
documentos fundamentais da Escola, definidores da visão, da missão, das regras e do caminho de
cada estabelecimento de ensino.

O PAA procura afirmar-se como um instrumento de operacionalização do Projeto Educativo, em
estreita ligação com o currículo escolar (formal e informal), e resulta de um trabalho cuidado de
planeamento por parte da direção, das estruturas de coordenação, das equipas pedagógicas e
conselhos de turma, das estruturas de apoio educativo, dos grupos e departamentos disciplinares,
dos clubes e projetos, da Biblioteca Escolar e do Gabinete de Psicologia. A construção do Plano de
Atividades é, deste modo, o resultado de um trabalho colaborativo e empreendedor de todos os
docentes do Agrupamento tendo em conta as prioridades definidas no Projeto Educativo. O PAA
deve, em todas a suas fases (elaboração, execução e avaliação), ser o mais participado possível e
aberto a sugestões e contribuições de todos; pretende-se que seja permanentemente re(construído)
por todos aqueles que o levam à prática ou dele tiram partido.

A avaliação das atividades desenvolvidas é uma etapa essencial para verificar a pertinência das
mesmas, os resultados alcançados, bem como identificar os aspetos a melhorar. Serão, por isso,
desenvolvidos mecanismos de avaliação/reflexão das atividades propostas.

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas de Tabuaço foi elaborado tendo como
linhas orientadoras as metas definidas no Projeto Educativo: promover a formação do aluno,
entendendo a numa perspetiva global e integral; prestar de apoio à aprendizagem dos alunos; prestar
um serviço educativo de qualidade; fomentar as relações inter e intrapessoais na comunidade
educativa; valorizar a Escola como espaço de formação alargada; promover a avaliação e a
autoavaliação do Agrupamento de Escolas.

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

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

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

Implementar as medidas educativas constantes do Decreto-Lei nº54/2018, adotadas em
função das necessidades específicas de cada aluno.

b)

Proporcionar a diferenciação pedagógica em contexto de sala de aula.

c)

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

d)

Dinamizar atividades conducentes à inclusão.

e)

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

apoio

acrescido/reforço

curricular/tutoria/apoio

pedagógico

personalizado

no

Departamento de Educação Especial.
f)

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

g)

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

h)

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

i)

Favorecer

a

aquisição

de

aprendizagens

académicas

diversificadas,

funcionais

e

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

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

k)

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

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

ações

de

Orientação

Escolar

e

Profissional

e

de

Acompanhamento

Psicopedagógico.
d) Implementar medidas de apoio educativo.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019-2020

6

e) Otimizar

espaços

e

atualizar

recursos

técnico-pedagógicos,

fundamentais

para

o

funcionamento da Escola.
f)

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

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

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

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

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

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

Atividades

•

Projetos / Clubes

•

Visitas de Estudo / Teatro

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

A taxa de concretização das atividades propostas.

•

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

•

As principais dificuldades encontradas na elaboração e concretização do PAA.

•

Sugestões e recomendações para o PAA do ano letivo seguinte.
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____________________________________________________________________________________________________________________

ANO LETIVO 2018 - 2019
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

TERRA FELIZ

Dinamizador(es) ……….....

Educadoras de Infância.

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

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

Calendarização:

-- Período(s): 1º Período

-- Data: 13 / 09 / 2019 a 18 / 12 / 2019

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

Nº de alunos: 73

Descrição: CONHECER O PLANETA TERRA E VALORIZAR A IMPORTÂNCIA E O RESPEITO PELA NATUREZA
Objetivos:
Promover o conhecimento do Planeta Terra;
Conhecer e identificar os diferentes elementos do reino animal e vegetal;
Conhecer os vários tipos de poluição;
Sensibilizar para o respeito pela Natureza e proteção do meio ambiente;
Reconhecer a importância e a necessidade de viver num ambiente saudável;
Utilizar as novas tecnologias para efetuar pesquisas alusivas ao tema.
Envolver as crianças famílias e comunidade escolar em atividades de reciclagem, através dos 5 R: Reciclar, Reduzir,
Reutilizar, Responsabilizar e Respeitar.
Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões, numa atitude de partilha e de responsabilidade social;
Desenvolver uma atitude crítica e interventiva relativamente ao mundo que a rodeia;
Realizar atividades em parceria com a Biblioteca Escolar;
Envolver cooperativamente os pais, os amigos e a comunidade nas atividades do Jardim de Infância.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Esta temática procurar consolidar “afetivamente” nas nossas crianças a preservação do “Planeta Terra”
através do respeito pelo ambiente (não poluir; não abater árvores, não extinguir as espécies animais, parar com o
aquecimento global, etc…). Para isso, as atividades deste plano serão direcionadas para a importância da reciclagem,
respeito pela biodiversidade e esperança de um planeta sustentável e “ Feliz” pois, cada vez mais, dependemos uns dos
outros para garantir a sobrevivência do nosso mundo.

Responsável pela iniciativa
Neli Sousa
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Receção aos alunos

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1ºCEB

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 13 / 09 / 2019 a 13 / 09 / 2019

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

Nº de alunos: 105

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenador do 1ºCEB
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF)

Dinamizador(es) ……….....

Animadoras Socioeducativas .

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Jardim de Infância ; Câmara Municipal de Tabuaço

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data: 13 / 09 / 2019 a 19 / 06 / 2020

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

Nº de alunos: 73

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

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

Responsável pela iniciativa
Filipe Oliveira e Neli Sousa

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019-2020
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Um Novo Ciclo: Vencer Novos Desafios.

Dinamizador(es) ……….....

Dorisa Maravilha

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

SPO

Calendarização:

-- Período(s): 1º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Turmas do 1º, 5º, 7º e 10º anos

Nº de alunos: 116

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Dorisa Maravilha

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019-2020
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Estendal dos Direitos Da Criança

Dinamizador(es) ……….....

CPCJ

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

2º e 3º ciclos

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

-- Data: 11 / 11 / 2019 a

/

/

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

Nº de alunos: 369

Descrição: Elaboração de cartões sobre os direitos da criança que serão, posteriormente, pendurados num estendal na
Biblioteca ou lugar a designar
Objetivos:
Sensibilizar e alertar as crianças e jovens para esta temática.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Observações:

Responsável pela iniciativa
Elisa Maia

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019-2020
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

DIAS TEMÁTICOS: Ciência, Saúde, Ambiente,... 19-20

Dinamizador(es) ……….....

Grupo 520

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

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

-- Data:

/

/

a

/

/

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

Nº de alunos:

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Isabel Brites
Manuel Adrega
Paula Ermida
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Yoga

Dinamizador(es) ……….....

Fernando Marques e Amélia Albuquerque

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

400 - História / 410 - Filosofia / 910 - Ed. Especial

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

/

-- Data:

/

a

/

/

Local: Biblioteca
Público-alvo: 5º e 6º ano

Nº de alunos: 60

Descrição: Realizaçao de um Workshop dinamizado por um especialista convidado.
Objetivos:
A palavra yoga significa "unir" ou " integrar".É a união de todos os aspetos de um individuo:corpo,mente e alma.Yoga é uma
filosofia de vida completa baseada em principios cientificos e pode ser usada para auto-estima e auto-realização.
Desenvolver a cidadania democrática.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Fernando Marques e Amélia Albuquerque
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Comemoração do Dia Europeu do Desporto Escolar

Dinamizador(es) ……….....

Grupo de Educação Física

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 27 / 09 / 2019 a

/

/

Local: Agrupamento Escolas de Tabuaço / Santuário Nossa Sra. Sabroso (Barcos)
Público-alvo: Toda a Comunidade Escolar

Nº de alunos: 350

Descrição:
O "Dia Europeu na Escola" está integrado na "Semana Europeia do Desporto", que se realiza na última semana de
setembro. Esta iniciativa iniciou-se em 2015 e teve como objetivo promover o desporto e a atividade física em toda a
Europa, através da realização de um conjunto alargado de atividades dirigidas a toda a população, independentemente da
idade ou nível de preparação física. Neste Sentido, irá realizar-se um Percurso Pedestre/ Caminhada da sede do
Agrupamento ao Santuário de Nossa Senhora do Sabroso (Barcos), destinada a todos os alunos, professores e Pais/
Encarregados de Educação.
Objetivos:
- Promover o desporto e a atividade física;
- Criar hábitos de vida saudável;
- Conscientizar sobre a importância da atividade física educando sobre o corpo e a mente;
- Incentivar cada um a estar ativo durante a «hoje» mas também a permanecer ativo durante todo o ano;

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

Orçamento (previsão): 200 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Grupo de Educação Física
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Comemoração da Implantação da República Portuguesa, 5 de outubro 1910

Dinamizador(es) ……….....

Cláudia Póvoa

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 01 / 10 / 2019 a 10 / 10 / 2019

Local: Sala de aula/Biblioteca
Público-alvo: 9º anos

Nº de alunos: 36

Descrição: Estudo da matéria relativa à Implantação da República em Portugal; elaboração de cartazes sobre o assunto
estudado em trabalho de grupo e exposição dos trabalhos na biblioteca.
Objetivos:
Caraterizar a crise e a queda da monarquia Constitucional;
Localizar no espaço a revolta do 5 de outubro de 1910;
Situar no tempo a implantação da República;
Identificar os símbolos da 1º República;
Perceber os conceitos de democracia e repúlica.

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

Orçamento (previsão): 5 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Cláudia Póvoa
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Grupos / Equipa do Desporto Escolar

Dinamizador(es) ……….....

Berta Miranda, Carlos Almeida; José Bernardo; Nuno Fernandes; Paulo Alves

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): Ao longo do ano

X Data: 01 / 10 / 2019 a 12 / 06 / 2020

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

Nº de alunos: 120

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

Orçamento (previsão): 900 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

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

Responsável pela iniciativa
Coordenador do Desporto Escolar
José Bernardo
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Mês/Dia das Bibliotecas escolares

Dinamizador(es) ……….....

Equipa da Biblioteca Escolar

Departamento(s) ……….…

Línguas / Expressões / Ciências Sociais e Humanas

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Ensino Especial, CPRB, CEF

Calendarização:

-- Período(s): 1º Período

-- Data: 01 / 10 / 2019 a 31 / 10 / 2020

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

Nº de alunos:

Descrição: Durante o Mês de Outubro comemora-se o Mês Internacional das Bibliotecas Escolares.a temática deste ano é:
"Vamos imaginar"; vão ser realizadas várias atividades na àrea das literacias e de acordo com os objetivos abaixo
enunciados: decoração da BE, criação de diversos materiais, textos, poemas e desenhos,apresentações… Desta forma
pretendemos desenvolver a imaginação e a criatividade, a interação com tolerancia, empatia e responsabilidade,
convocando diferentes conhecimentos, e o trabalho colaborativo em diferentes contextos comunicativos.
Objetivos:
Educar para o sucesso;
Alargar a partilha de conhecimentos;
Promover a discussão de ideias;
Desenvolver o espirito critico e a criatividade;
Desenvolver o gosto pela leitura;
Promover e desenvolver na comunidade educativa o hábito da leitura, da utilização da informação para as aprendizagens e
para o conhecimento;
Organizar atividades que contribuam para o desenvolvimento cultural e social;
Desenvolver situações de aprendizagem que motivem os alunos para o uso dos média,
Promover a educação para os média;
Promover as literacias de forma a que se transformem num meio de inclusão e de educação/aprendizagem para a
cidadania.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Equipa da Biblioteca Escolar
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Dia Mundial da Alimentação

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1ºCEB

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Assistentes Operacionais

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 16 / 10 / 2019 a 16 / 10 / 2019

Local: EB1 de Tabuaço
Público-alvo: Alunos

Nº de alunos: 105

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenadora do 1ºCEB
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação

Dinamizador(es) ……….....

Professores de Educação Especial

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

910 - Ed. Especial / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 1º Período

-- Data: 16 / 10 / 2019 a

/

/

Local: Escola Sede do Agrupamento
Público-alvo: Alunos abrangidos por Programa Educativo Individual

Nº de alunos: 4

Descrição: Elaboração de trabalhos de pesquisa sobre hábitos de vida
apresentação/exposicão de uma roda dos alimentos constituída por produtos reais.

saudáveis/alimentação

saudável;

Objetivos:
- Proporcionar conhecimentos sobre a importância de adquirir ou prosseguir hábitos saudáveis na alimentação;
- Contribuir de forma construtiva para o sucesso do aluno;
- Promover a interação e a interdisciplinaridade;
- Criar condições facilitadoras da aprendizagem.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Dina Cruz
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Celebração do Halloween

Dinamizador(es) ……….....

Lurdes Araújo/ Maria do Carmo/ Cláudia Cardoso

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca Escolar

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 29 / 10 / 2019 a 31 / 10 / 2019

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

Nº de alunos:

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

Orçamento (previsão): 130 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: O valor orçamental apresentado destina-se a aquisição de material decorativo (Centro Escolar, Biblioteca e
Cantina), guloseimas a distribuir pelos participantes e prémios a ofertar aos melhores Trabalhos.

Responsável pela iniciativa
Rosa Matias
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Celebração do Halloween

Dinamizador(es) ……….....

Lurdes Araújo / Carlos Pires

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca Escolar

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 31 / 10 / 2019 a 31 / 10 / 2019

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

Nº de alunos: 80

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

Orçamento (previsão): 66,54 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

---- km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

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

Responsável pela iniciativa
Lurdes Araújo
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Formação de Juízes/ Árbitros

Dinamizador(es) ……….....

Berta Miranda, José Bernardo; Nuno Fernandes; Paulo Alves

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 04 / 11 / 2019 a 29 / 11 / 2019

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

Nº de alunos: 30

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

Orçamento (previsão): 35 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

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

Responsável pela iniciativa
Grupo Disciplinar de Educação Física
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Corta-Mato Escolar (fase escola)

Dinamizador(es) ……….....

Berta Miranda, José Bernardo; Nuno Fernandes; Paulo Alves

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

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

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

Nº de alunos: 200

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

Orçamento (previsão): 100 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Berta Miranda
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Dia de S. Martinho

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1ºCEB e Educadoras de Infância

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 11 / 11 / 2019 a 11 / 11 / 2019

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

Nº de alunos: 177

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenação do 1ºCEB
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ANO LETIVO2019-2020
P L A N I F I C A Ç Ã OD EA T I V I D A D E
DESIGNAÇÃO

“Encontro de Partilha entre alunos de Física do 12º Ano”

Dinamizador(es) ……….....

Luís Guimarães

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es)...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:--Período(s):1º Período--Data:

/ 18 / 11a 18 / 11 / 2019

Local: Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira.
Público-alvo: Alunos do 12º ano da disciplina de Física

Nº de alunos:5

Descrição: Palestra sobre “Raios Cósmicos”. O orador será o Sr. Prof. Dr. Pedro Abreu, do IST - Instituto Superior Técnico
de Lisboa e investigador do LIP - Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas.
Objetivos:
Os objetivos principais desse encontro visam:
- a troca de conhecimentos, ideias e experiências;
- promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral;
- despertar nos alunos o gosto pela ciência;
- desenvolver o espírito e a curiosidade pela Física;
- prestar um serviço educativo de qualidade;
- prestar apoio à aprendizagem dos alunos;
- fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade Educativa;
- proporcionar momentos de convívio entre alunos e professores.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral.2. x Prestar apoio à aprendizagem dos alunos.
3. x Prestar um serviço educativo de qualidade.4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade Educativa.5. x
Valorizar a Escola como espaço de formação alargada.6.--Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Luís Guimarães
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Dia da Ciência

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1ºCEB

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 22 / 11 / 2019 a 22 / 11 / 2019

Local: Agrupamento
Público-alvo: Alunos do 1ºCEB

Nº de alunos: 105

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenação do 1ºCEB
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Comemoração do 1º de dezembro, restauração da independência portuguesa

Dinamizador(es) ……….....

Cláudia Póvoa

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 24 / 11 / 2019 a 06 / 12 / 2019

Local: Sala de aula/Biblioteca
Público-alvo: CEF e Profissional

Nº de alunos: 45

Descrição: Lembrar conhecimentos relativos à Restauração da Independência Portuguesa; construção de coroas e tiaras
de princesa e exposição dos trabalhos na biblioteca.
Objetivos:
Localizar no espaço os acontecimentos relativos à Restauração da Independência Portuguesa;
Situar no tempo a restauração da Independêcia Portuguesa;
perceber aimportância da restauração da independência.

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

Orçamento (previsão): 15 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Cláudia Póvoa
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

FEIRA DO LIVRO

Dinamizador(es) ……….....

Professores do Departamento de Línguas

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca

Calendarização:

-- Período(s): 1º Período

-- Data: 26 / 11 / 2019 a 28 / 11 / 2019

Local: Biblioteca
Público-alvo: Comunidade escolar

Nº de alunos:

Descrição: Feira do livro: Uma livraria trará livros de géneros diversificados que serão expostos na biblioteca
que poderão ser observados ou comprados a preços acessíveis pela comunidade escolar.

escolar e

Objetivos:
Desenvolver o gosto pela leitura e escrita;
Valorizar o livro como forma de comunicar e aprender;
Dinamizar a cultura junto de toda a comunidade local.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Rosa Maria matias
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ANO LETIVO 2019 - 20
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Portas de Natal

Dinamizador(es) ……….....

Fernando Marques /Paula Barbosa

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

200 - Hist. Geog. Portugal / 400 - História / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube da Floresta

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 1 / 12 / 2019 a 17 / 12 / 2019

Local: Escola
Público-alvo: Alunos de todas as turmas

Nº de alunos:

Descrição: Após as informações transmitidas pelos professores, os trabalhos serão elaborados pelos alunos em contexto
de sala de aula e extra aula, de acordo com o planeado.
Objetivos:
O Clube da Floresta irá dinamizar na escola, no final do 1º período o “Concurso Portas de Natal”.
Através desta iniciativa, pretende-se que a época natalícia seja assinalada de uma forma diferente, recorrendo-se para o
efeito a elementos decorativos típicos da quadra de Natal.
Tendo por base a proteção do ambiente e os valores alusivos a esta época, com esta iniciativa pretendeu-se apelar à
reutilização de materiais e incentivar a criatividade e a originalidade dos alunos na decoração das portas das salas de aula.
A decoração das portas será feita portanto, com base na reutilização de materiais recicláveis e as estrelas de Natal foram o
mote de decoração de todas as portas. Diferentes mensagens de Natal em diferentes línguas deverão fazer assim as
delícias de toda a comunidade escolar.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Professores : Fernando Marques e Paula Barbosa
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

8º Torneio de Boccia Abel Botelho

Dinamizador(es) ……….....

Berta Miranda; José Bernardo; Nuno Fernandes; Paulo Alves; Dina Cruz

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 03 / 12 / 2019 a 03 / 12 / 2019

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

Nº de alunos: 100

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

Orçamento (previsão): 100 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

0 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

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

Responsável pela iniciativa
Grupo Disciplinar de Educação Física
Grupo Disciplinar de Educação Especial
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Dinamizador(es) ……….....

professoras de Ed. Especial e professores de Educação Física

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 1º Período

-- Data: 03 / 12 / 2019 a

/

/

Local: Escola Sede do Agrupamento
Público-alvo: Todos os alunos

Nº de alunos:

Descrição: Campeonato de Boccia
Objetivos:
- Comenorar o Dia Internacional da Deficiência;
- Promover atitudes de abertura e tolerância para com as diferenças;
- Proporcionar atividades que facilitem o alargamento de experiências;
- Desenvolver a capacidade de respeito pelo outro;
- Proporcionar momentos de socialização e de reflexão;
- Combater as diferentes formas de discriminação face à pessoa com deficiência;
- Proporcionar experiências diversificadas de aprendizagem através do jogo;
- Contribuir para o desenvolvimento das capacidades motoras.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Os professores dinamizadores atrás referidos
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

"Cartes de Voeux"

Dinamizador(es) ……….....

Professores de Francês

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 09 / 12 / 2019 a 17 / 12 / 2019

Local: Escola Abel Botelho
Público-alvo: Comunidade escolar

Nº de alunos:

Descrição: Redação e troca de postais de Natal, elaborados pelos discentes e redigidos em francês.
Objetivos:
- Dar a conhecer as características da cultura francesa;
- Dinamizar a comunidade educativa,divulgando a Língua francesa;
- Fomentar o gosto pela disciplina;
- Estimular o gosto pela pesquisa sobre a celebração em causa;
- Escrever textos simples e curtos, respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário elementar e frases simples.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Maria La Salete
Silva

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019-2020

34

____________________________________________________________________________________________________________________

ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Presépio Químico

Dinamizador(es) ……….....

António Guimarães / Teresa Carvalho/

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 1º Período

-- Data: 10 / 12 / 2019 a 08 / 01 / 2020

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

Nº de alunos:

Descrição: Esta atividade consiste na exposição de um presépio químico elaborado pelos alunos de 7º ano e 10º ano
Objetivos:
Promover um tempo e um espaço para a divulgação, na comunidade educativa, dos trabalhos experimentais desenvolvidos
pelos alunos no âmbito da disciplina de Física e Química ; Fomentar as relações inter e intrapessoais na comunidade
educativa.; Valorizar a Escola como espaço de formação alargada; Promover a formação do aluno entendendo-a numa
perspetiva global e integral e despertar os alunos para a ciência.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão): 30 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Teresa Carvalho e Luis Quimarães
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Natal

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1ºCEB

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Câmara Municipal

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 12 / 12 / 2019 a 17 / 12 / 2019

Local: EB1 de Tabuaço
Público-alvo: Comunidade Educativa

Nº de alunos: 177

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenador do 1ºCEB
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Torneio Inter-Turmas de Futsal

Dinamizador(es) ……….....

Berta Miranda; José Bernardo; Nuno Fernandes; Paulo Alves

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 16 / 12 / 2019 a 17 / 12 / 2019

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

Nº de alunos: 150

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

Orçamento (previsão): 50 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Grupo Disciplinar de Educação Física
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Festa de Natal

Dinamizador(es) ……….....

Sandra Moutinho

Departamento(s) ……….…

Expressões / Línguas / ----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

X Data: 17 / 12 / 2019 a

/

/

Local: Sala de Convivio
Público-alvo: Alunos

Nº de alunos: 400

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

Orçamento (previsão): 500 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Sandra Moutinho
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ANO LETIVO 2019 - 20
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Exposição da Rosa dos Ventos

Dinamizador(es) ……….....

Professor de Geografia 7.º ano, História e Geografia de Portugal, E.V.

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

420 - Geografia / 200 - Hist. Geog. Portugal / 600 - Artes Visuais

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Biblioteca
Público-alvo: Alunos

Nº de alunos:

Descrição: Após as informações transmitidas pelos professores, os trabalhos serão elaborados pelos alunos em contexto
de sala de aula e extra aula, de acordo com os conteúdos lecionados nas aulas.
Objetivos:
Consolidação dos conteúdos lecionados (Orientação Relativa, rumos da rosa dos ventos - pontos cardeais, colaterais e
intermédios), sentido de estética e criatividade.
Metas (Projeto Educativo):
1. -- Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. -- Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Professores da disciplina
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Quem é quem?

Dinamizador(es) ……….....

Fernando Marques , Amélia Albuquerque e Cláudia Povoa

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Biblioteca
Público-alvo: 7º ano e 12º

Nº de alunos: 50

Descrição: Os alunos têm de identificar personagens históricas e fotografias dos seus colegas,despertando o espirito de
curiosidade e traços fisicos .
Objetivos:
Promover a pesquisa e perspicácia entre pares.
Desenvolver o raciocionio e a resolução de problemas.

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Professores de História
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ANO LETIVO 2019 - 2010
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Cidadania Digital

Dinamizador(es) ……….....

Carlos Alexandre Pimentel

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

550 - Informática / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Escola
Público-alvo: Alunos

Nº de alunos: 83

Descrição: Palestra sobre Cidadania Digital
Objetivos:
Conscencializar os alunos da importância da adoção de comportamentos seguros na utilização de ferramentas digitais
Conscencializar os alunos da importância do respeito das normas dos direitos de autor
Conscencializar os alunos das consequências do não cumprimento dos deveres de cidadania digital
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 0 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Carlos Alexandre Pimentel
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ANO LETIVO 2019 - 2010
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Cidadania Digital

Dinamizador(es) ……….....

Carlos Alexandre Pimentel

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

550 - Informática / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Escola
Público-alvo: Alunos

Nº de alunos: 83

Descrição: Palestra sobre Cidadania Digital
Objetivos:
Conscencializar os alunos da importância da adoção de comportamentos seguros na utilização de ferramentas digitais
Conscencializar os alunos da importância do respeito das normas dos direitos de autor
Conscencializar os alunos das consequências do não cumprimento dos deveres de cidadania digital
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 0 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Carlos Alexandre Pimentel
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

"La Galette des Rois"

Dinamizador(es) ……….....

Professores de Francês

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube das Línguas

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 06 / 01 / 2020 a

/

/

Local: Escola Abel Botelho
Público-alvo: Comunidade escolar

Nº de alunos:

Descrição: Celebração do Dia de Reis com a confeção de um "Bolo Rei" típico francês.
Objetivos:
- Dar a conhecer as características da cultura francesa;
- Dinamizar a comunidade educativa,divulgando a cultura francesa;
- Fomentar o gosto pela disciplina;
- Estimular o gosto pela pesquisa sobre a celebração em causa;
- Cooperar com os demais em trabalho de equipa.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

A Água

Dinamizador(es) ……….....

Educadoras de Infância.

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

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

Calendarização:

-- Período(s): 2º Período

-- Data: 06 / 01 / 2020 a 27 / 03 / 2020

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

Nº de alunos: 73

Descrição: Compreender que é cada vez mais importante para a sobrevivência de todos os seres vivos preservar a água
Objetivos:
Reconhecer a importância da água para a vida.
Reconhecer o “Ciclo da Água”.
Reconhecer os vários “Estados da Água”.
Identificar locais onde existe água.
Fomentar o gosto pela realização de experiências com água.
Envolver cooperativamente os pais, os amigos e a comunidade nas melhores formas de preservar a água;
Desenvolver a criatividade e a imaginação;
Reutilizar os materiais de forma criativa e produzir composições plásticas a partir de temas reias ou imaginados.;
Realizar várias atividades em articulação com o 1º CEB e restante comunidade educativa;
Realizar exposições de trabalhos em conjunto com a Biblioteca Escolar.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

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

Responsável pela iniciativa
Neli Sousa
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Mega Sprinter (fase escola)

Dinamizador(es) ……….....

Berta Miranda; José Bernardo; Nuno Fernandes; Paulo Alves

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 06 / 01 / 2020 a 07 / 02 / 2020

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

Nº de alunos: 150

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

Orçamento (previsão): 35 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Grupo Disciplinar de Educação Física
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

eTwinning

Dinamizador(es) ……….....

Professora de Inglês 1ºCEB - Grupo 120

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Grupo disciplinar 120

Calendarização:

X Período(s): 1º / 2º Períodos

X Data:

/

/

a

/

/

Local: EB1 de Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 4º Ano

Nº de alunos: 29

Descrição: Atividades de eTwinning na sala informatica da EB1 de Tabuaço
Objetivos:
– Fomentar o uso das tecnologias de informação e comunicação;
- Utilizar a literacia tecnológica para comunicar a aceder ao saber em contexto
– Desenvolver competências linguísticas, culturais e digitais;
– Aperfeiçoar competências interpessoais;
– Adquirir hábitos de trabalho em equipa.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Professora de Inglês do Grupo 120
Cláudia Cardoso
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Kiko e a Mão

Dinamizador(es) ……….....

Enfermeira Filipa e CPCJ

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Centro Escolar de Tabuaço
Público-alvo: Alunos do pré-escolar e 1º ciclo

Nº de alunos: 180

Descrição: As crianças devem saber que existem profissionais que os podem ajudar (professores, assistentes sociais,
médicos, psicólogo da escola, polícia), bem como linhas de ajuda para as quais as crianças podem ligar para pedir
conselhos
Objetivos:
As crianças devem saber identificar quais os adultos que podem fazer parte do seu círculo de confiança.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Observações:

Responsável pela iniciativa
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

D E ATIVIDADE

Amizades, Amores & Companhia

Dinamizador(es) ……….....

Dorisa Maravilha

Departamento(s) ……….…

----------------------------

/

----------------------------

/

----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

----------------------------

/

----------------------------

/

----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

SPO

--

Calendarização:

Período(s):

2º Período

--

Data: / / a / /

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

Nº de alunos:

Descrição: A atividade consiste num conjunto de duas ações:
1. "Abraços Grátis": será proposta a personalização de uma t-shirt baseada no tema Abraços Grátis a todas as turmas do
agrupamento, bem como à restante comunidade escolar, nomeadamente direção, assistentes operacionais e assistentes
técnicos. A t-shirt será utilizada durante os intervalos das aulas, durante um dia a designar, alternando-se a pessoa que a
utiliza, a qual deverá distribuir abraços por quem se cruzar. Posteriormente, os trabalhos serão expostos num período de
dias a determinar e realizar-se-á um sorteio do melhor trabalho por ciclo de ensino.
2. "Relações Interpessoais e Resolução de Conflitos”: Do levantamento das necessidades formativas realizado no ano letivo
transato junto dos assistentes operacionais e técnicos, as áreas identificadas como mais deficitárias continuam a ser a
relação interpessoal entre os vários elementos da comunidade escolar e a atuação em situações de conflito, pelo que serão
realizadas ações de formação no âmbito destas temáticas, junto do referido público-alvo.
Objetivos:
1. Promover relações interpessoais positivas e de inclusão;
2. Promover o conhecimento de si e do outro e melhorar o reconhecimento e a expressão de emoções;
3. Difundir as competências de gestão de conflitos e de tomada de decisão no contexto fora da sala de aula;
Metas (Projeto Educativo):
1.

x

Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral.

alunos.

3.

Educativa.
Escola.

x
5.

Prestar um serviço educativo de qualidade.

x

4.

x

Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade

Valorizar a Escola como espaço de formação alargada.

Orçamento (previsão):

Euros

2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos

6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Dorisa Maravilha
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Conta-me como é!

Dinamizador(es) ……….....

Dorisa Maravilha

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

SPO

Calendarização:

-- Período(s): 2º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 9º e 12º Anos

Nº de alunos: 46

Descrição: A atividade Conta-me como é! consiste na realização de uma ação que envolve a presença de ex-alunos do
Agrupamento para que partilhem os seus testemunhos, as experiências, as vantagens e desvantagens das escolhas
realizadas junto dos atuais discentes finalistas e dos discentes que se encontrem em fase de tomada de decisão quanto ao
seu futuro escolar.
Objetivos:
1. Promover a importância da definição de objetivos e projetos de vida;
2. Diminuir a ansiedade pós ensino secundário;
3. Desconstruir crenças desajustadas associadas à frequência do ensino superior.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Dorisa Maravilha
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Reis/Janeiras

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1ºCEB

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Câmara Municipal

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 07 / 01 / 2020 a 10 / 01 / 2020

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

Nº de alunos: 177

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenação do 1ºCEB
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

"Deixemos o Sexo em Paz" do Projeto de Educação para a Saúde e Afetos

Dinamizador(es) ……….....

Equipa da Promoção da Saúde e Educação Sexual (EPSES)

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

----------------------------

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 20 / 01 / 2020 a 20 / 01 / 2020

Local: Centro de Promoção Social de Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 9.º, 10.º, 11.º, 12.º anos, CEF e Ensino Profissional

Nº de alunos: 116

Descrição: Atividade em formato de peça de teatro representada pela Companhia de Teatro Maria Paulos. É da
responsabilidade da Companhia Profissional de Teatro Maria Paulos todos os custos de deslocação (combustível,
portagens, alojamentos e refeições da companhia).
Objetivos:
-Focar as relações humanas e afetivas em que os sentimentos como a amizade, o respeito e o amor são importantes;
-Partir de pequenos factos do dia a dia e de temas solenizados, candentes e pertinentes (alguns ainda tabu) para darem
resposta à curiosidade dos adolescentes que iniciam cada vez maiis cedo e muitas vezes de uma forma errada e "às
escuras" a sua vida sexual.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 500 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

--- km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:
-Tendo em vista operacionalizar o trabalho de natureza interdisciplinar e de articulação disciplinar plasmados nos
documentos legais em vigor, nomeadamente os pressupostos gerais das “Aprendizagens Essenciais (AE) – ensino básico e
secundário”, documentos de orientação curricular base na planificação, realização e avaliação do ensino e da
aprendizagem, conducentes ao desenvolvimento das competências inscritas no Perfil dos Alunos à saída da escolaridade
obrigatória (PA), é possível cruzar os conteúdos da peça de teatro com os domínios/temas a desenvolver no Projeto de
Educação Sexual (PES) das turmas, no Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) que
implementa de forma estruturada e sustentada o PES e na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.
-A coordenadora da Educação para a Saúde pediu apoio financeiro (7/10/2019) à Câmara Municipal de Tabuaço para
ajudar a suportar a despesa e a não sobrecarregar as famílias dos alunos do nosso Concelho.

Responsável pela iniciativa
Coordenadora da EPSES: Isabel Brites
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

"La Chandeleur"

Dinamizador(es) ……….....

Professores de Francês

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 31 / 01 / 2020 a 04 / 02 / 2020

Local: Escola Abel Botelho
Público-alvo: Comunidade escolar

Nº de alunos:

Descrição: Celebração da Chandeleur (dia 02 de fevereiro) com a confeção de crepes, tendo, para esse efeito, a
colaboração dos alunos dos Cursos Profissionais e CEF.
Objetivos:
- Dar a conhecer as características da cultura francesa;
- Dinamizar a comunidade educativa,divulgando a cultura francesa;
- Fomentar o gosto pela disciplina;
- Estimular o gosto pela pesquisa sobre temáticas ligadas à francofonia;
- Cooperar com os demais em trabalho de equipa.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019-2020

52

____________________________________________________________________________________________________________________

ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Celebração do Valentine's Day

Dinamizador(es) ……….....

Lurdes Araújo/ Maria do Carmo

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca Escolar

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 12 / 02 / 2020 a 14 / 02 / 2019

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

Nº de alunos:

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

Orçamento (previsão): 100 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

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

Responsável pela iniciativa
Rosa Matias
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

"La Saint Valentin

Dinamizador(es) ……….....

Professores do Departamento de Línguas

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

300 - Port./Franc. / 330 - Inglês / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 14 / 02 / 2020 a

/

/

Local: Escola Abel Botelho
Público-alvo: Comunidade escolar

Nº de alunos:

Descrição: Celebração do Dia de São Valentim com a redação de cartas e postais.
Objetivos:
- Dar a conhecer as características da cultura francesa;
- Dinamizar a comunidade educativa,divulgando a Língua francesa;
- Fomentar o gosto pela disciplina;
- Estimular o gosto pela pesquisa sobre a celebração em causa.
- Escrever textos simples e curtos, respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário elementar e frases simples.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Desfile de Carnaval

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1ºCiclo

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Câmara Municipal

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 21 / 02 / 2020 a 21 / 02 / 2020

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

Nº de alunos: 177

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenação do 1ºCEB
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Semana da leitura

Dinamizador(es) ……….....

Grupos Disciplinares/ Biblioteca Escolar

Departamento(s) ……….…

Ciências Sociais e Humanas / Línguas / Expressões

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 2º Período

-- Data: 01 / 03 / 2020 a 23 / 03 / 2020

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

Nº de alunos:

Descrição: A Biblioteca escolar vai promover diversas atividades colaborativas com os diversos grupos disciplinares:
(Português, Inglês, Francês, Filosofia, Informática, Artes Visuais, Educação Especial) e Cursos Profissionais: CEF e CPTR
para comemorar a semana da leitura.
Objetivos:
Desenvolver as competencias da leitura, escrita, comunicação e de novas formas de aprender;
Interajir e comunicar através dos média, da utilização informada de recursos e ferramentas associados à literacia da
informação;.
Desenvolver o gosto pela leitura e pelas literacias.
Cultivar a oralidade;
Comunicar com rigor;
Partilhar conhecimentos adquiridos;
Mobilizar conhecimentos de diferentes áreas do saber;
Desenvolver o espirito critico e a participação correta na troca de opiniões, em debates e trabalhos;
Aceitar diferentes opiniões;
Adotar comportamentos de cooperção, partilha e colaboração;;
Respeitar o regulamento da Biblioteca Escolar;

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Equipa da Biblioteca Escolar
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

"La Francophonie" - Celebração do Dia da Francofonia

Dinamizador(es) ……….....

Professores de Francês

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube das Línguas

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 17 / 03 / 2020 a 22 / 03 / 2020

Local: Escola Abel Botelho
Público-alvo:

Nº de alunos:

Descrição: Celebração do Dia da Francofonia (dia 20 de março) com uma exposição de trabalhos, mostras de gastronomia
e uma sessão de cinema.
Objetivos:
- Dar a conhecer as características da cultura francesa;
- Dinamizar a comunidade educativa,divulgando a cultura francesa;
- Fomentar o gosto pela disciplina;
- Estimular o gosto pela pesquisa sobre temáticas ligadas à francofonia;
- Cooperar com os demais em trabalho de equipa.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Dia do PI

Dinamizador(es) ……….....

Grupo 500

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

-- Data: 19 / 03 / 2020 a

/

/

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

Nº de alunos: 50

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

0 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Orçamento a definir.

Responsável pela iniciativa
Grupo 500
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Dia da Árvore

Dinamizador(es) ……….....

Professores 1ºCEB

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Câmara Municipal

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 20 / 03 / 2020 a 20 / 03 / 2020

Local: Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 1ºCEB

Nº de alunos: 105

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenação do 1ºCEB
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Torneio Inter-Turmas de Voleibol

Dinamizador(es) ……….....

Berta Miranda; José Bernardo; Nuno Fernandes; Paulo Alves

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 25 / 03 / 2020 a 26 / 03 / 2020

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

Nº de alunos: 60

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

Orçamento (previsão): 50 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Grupo Disciplinar de Educação Física
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS

Dinamizador(es) ……….....

JOSÉ LUIS GUERRA - LILIANA CENTEIO

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

240 - EVT / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA ABEL BOTELHO
Público-alvo: COMUNIDADE EDUCATIVA

Nº de alunos:

Descrição: Exposição de trabalhos bi e/ou tridimensionais criados e executados pelos alunos ao longo do ano letivo.
Objetivos:
- Produzir objetos plásticos explorando temas, ideias e situações;
- Organizar com funcionalidade e equilíbrio visual os espaços bidimensionais e tridimensionais;
- Promover a auto-estima;
- Desenvolver o sentido estético;
- Identificar características da arte de diferentes povos, culturas e épocas;
- Adquirir conhecimentos sobre as tradições portuguesas;
- Utilizar a simbologia visual com intenção funcional;
- Sensibilizar os alunos para “o manter” dos costumes e tradições;
- Valorizar a criatividade apelando a uma competitividade saudável;
- Mostrar o resultado de todo um trabalho, desenvolvido pelos alunos.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: - A realização da actividade proposta não obriga à suspensão da actividade lectiva.
- A realização da actividade proposta é dependente das condições estruturais da escola (sala disponível)
nas datas sugeridas.
- A realização da atividade é dependente do ritmo aprendizagem dos alunos e que se traduz na execução
dos trabalhos práticos.
- A data da atividade será a data da realização das "Jornadas Pedagógicas".

Responsável pela iniciativa
José Luis Guerra - Liliana Centeio
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Poetas à Solta

Dinamizador(es) ……….....

Docentes do Grupo 300 (Português)

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 3º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 3.ºCiclo e do Ensino Secundário

Nº de alunos:

Descrição: Os alunos transformam-se em poetas, deabulando pelo espaço exterior da Escola Básica e Secundária Abel
Botelho (recreio) e declamam poemas de diversos poetas.
Objetivos:
-Promover o gosto pela poesia;
-Alargar e partilhar conhecimentos literários e culturais;
-Consciencializar a sociedade para a importância da poesia;
-Divulgar os poetas lusófonos;
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. -- Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

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

Responsável pela iniciativa
Helena Lopes
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

O AR e a LUZ

Dinamizador(es) ……….....

Educadoras de Infância.

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

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

Calendarização:

-- Período(s): 3º Período

-- Data: 14 / 04 / 2020 a 19 / 06 / 2020

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

Nº de alunos: 73

Descrição: Reconhecer a importância do ar puro e da luz para biodiversidade da Terra
Objetivos:
Compreender a importância do ar para a existência de vida no planeta e identificar algumas das suas propriedades.
Reconhecer as consequências da poluição atmosférica.
Identificar comportamentos que provocam a mudança do nosso clima.
Reconhecer a importância da “Luz” para a vida do nosso planeta.
Reconhecer as diversas formas de energia.
Identificar energias não poluentes e poluentes.
Identificar alguns fatores que provocam o aquecimento global do planeta.
Sensibilizar crianças e pais/encarregados de educação para os cuidados a ter com a exposição direta ao sol.
Promover a participação das famílias nas “campanhas de sensibilização” para a produção de energias saudáveis.
Desenvolver o gosto pela pesquisa e realização de experiências relacionadas com esta temática.
Realizar atividades de articulação com outros níveis de ensino.
Participar nas Jornadas pedagógicas com trabalhos alusivos aos temas
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Esta planificação alia algumas condições para desenvolver, compartilhar e responsabilizar toda a
comunidade educativa através de valores de cidadania , pelo presente e pelo futuro do bem-estar da “família humana” e de
todo o mundo dos seres vivos.
Para o sucesso destas atividades continuará a ser fulcral a participação das famílias e da comunidade, com as quais se
continuarão a fomentar relações de cooperação basilares.

Responsável pela iniciativa
Neli Sousa
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Torneio de Ténis de Mesa

Dinamizador(es) ……….....

Berta Miranda; José Bernardo; Nuno Fernandes; Paulo Alves

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

X Data: 14 / 04 / 2020 a 05 / 06 / 2020

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

Nº de alunos: 100

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

Orçamento (previsão): 50 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

0 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Professor Paulo Alves
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Laço Humano

Dinamizador(es) ……….....

CPCJ

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Campo de Futebol Municipal
Público-alvo: Toda a comunidade educativar

Nº de alunos: 489

Descrição: Formação de um Laço azul humano
Objetivos:
Sensibilizar a sociedade/escola para a necessidade de prevenir os maus tratos infantis.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Observações:

Responsável pela iniciativa
Elisa Maia
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Os meus Direitos

Dinamizador(es) ……….....

CPCJ

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

2º e 3º ciclos - disciplina de Cidadania e Desenvolvimento

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

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

Nº de alunos:

Descrição: Criação de um jogo ou atividade referente aos Direitos das Crianças para realizar no Dia Mundial da Criança ou
Jornada Pedagógica
Objetivos:
Sensibilizar e alertar as crianças e jovens para esta temática.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Observações:

Responsável pela iniciativa
Elisa Maia
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

QUEM QUER SER MATEMÁTICO

Dinamizador(es) ……….....

Grupo 500

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 3º Período

X Data: 20 / 04 / 2020 a 24 / 04 / 2020

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

Nº de alunos: 60

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

Orçamento (previsão): 70 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Grupo de Matemática
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Torneio de Futsal DE (ensino secundário)

Dinamizador(es) ……….....

Berta Miranda; José Bernardo; Nuno Fernandes; Paulo Alves

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

X Data: 20 / 04 / 2020 a 04 / 06 / 2020

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

Nº de alunos: 50

Descrição:
A atividade consiste num torneio inter-turmas de Futsal, organizado em colaboração com a Associação de Estudantes da
escola. Esta atividade decorrerá ao longo do 3ºperíodo, terminando com um Torneio "final-four" no dia 4 de junho,
encerrando desta forma as atividades dos grupos/equipa de futsal do Desporto Escolar do ano letivo 2019/2020.
Objetivos:
Promover iniciativas conjuntas entre os vários estabelecimentos e estruturas do Agrupamento;
Fomentar a tolerância e a compreensão como aspectos fundamentais e indissociáveis das interacções estabelecidas na
Comunidade Escolar;
Impulsionar hábitos de prática desportiva regular;
Promover o desenvolvimento das capacidades motoras.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 00 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Grupo Disciplinar de Educação Física
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Conhecer e compreender a revolução do 25 de abril de 1974

Dinamizador(es) ……….....

Cláudia Póvoa

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

X Data: 21 / 04 / 2020 a 28 / 04 / 2020

Local: Sala de aula
Público-alvo: 9º anos

Nº de alunos: 36

Descrição:
Objetivos:
.

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

Orçamento (previsão): 5 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Cláudia Póvoa
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Palestra VIH/SIDA

Dinamizador(es) ……….....

Grupo 520 / EPSES

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

EPSES

Calendarização:

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

-- Data:

/

/

a

/

/

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

Nº de alunos:

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

Orçamento (previsão): 10 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: A sessão contará com a participação da Associação Abraço, representada pela Dr.º Sérgio Luís. Esta
atividade carece de disponibilidade do palestrante.

Responsável pela iniciativa
Isabel Brites
Manuel Adrega
Paula Ermida
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Exames sem Stress!

Dinamizador(es) ……….....

Dorisa Maravilha

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

SPO

Calendarização:

-- Período(s): 3º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

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

Nº de alunos: 73

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Dorisa Maravilha
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Matutad

Dinamizador(es) ……….....

Grupo 500

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

-- Data: 01 / 05 / 2020 a 31 / 05 / 2020

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

Nº de alunos: 40

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

100 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Orçamento a definir.

Responsável pela iniciativa
Grupo 500
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ANO LETIVO 2019 - 20
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Exposição Dia da Europa

Dinamizador(es) ……….....

Professor de Geografia 7.º, 9.º e 10.º Anos e Educação Visual.

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

420 - Geografia / 600 - Artes Visuais / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

-- Data: 09 / 05 / 2020 a 16 / 10 / 2020

Local: Biblioteca
Público-alvo: Alunos

Nº de alunos:

Descrição: Após as informações transmitidas pelos professores, os trabalhos serão elaborados pelos alunos em contexto
de sala de aula extra aula, de acordo com os conteúdos lecionados nas aulas.
Objetivos:
Consolidação dos conteúdos lecionados; conhecer a construção da Comunidade Económica Europeia, os principais
objetivos da União Europeia e os estados membros que fazem parte desta Organização. Identificar alguns dos Monumentos
Emblemáticos dos Estados Membros, Gastronomia, Identidade Cultural (…).
Metas (Projeto Educativo):
1. -- Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. -- Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Professores da disciplina
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Dia Mundial da Criança

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1ºCEB

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Câmara Municipal

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

X Data: 01 / 06 / 2020 a 01 / 06 / 2020

Local: Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 1ºCEB

Nº de alunos: 105

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenador do 1ºCEB
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Encerramento do Ano Letivo/Festa de Finalistas

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1ºCEB e Professores das AEC

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Câmara Municipal

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

X Data: 19 / 06 / 2020 a 19 / 06 / 2020

Local: EB1 de Tabuaço
Público-alvo: Comunidade Educativa

Nº de alunos: 105

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Coordenador do 1ºCEB

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019-2020

75

____________________________________________________________________________________________________________________

ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Intervenções no grupo-turma

Dinamizador(es) ……….....

Dorisa Maravilha

Departamento(s) ……….…

----------------------------

/

----------------------------

/

----------------------------

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

----------------------------

/

----------------------------

/

----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

SPO

--

Calendarização:

Período(s):

Ao longo do ano

--

Data:

/

/

a

/

/

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

Nº de alunos:

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

x

Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral.

alunos.

3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade.

Educativa.
Escola.

5.

x

4.

x

Valorizar a Escola como espaço de formação alargada.

Orçamento (previsão):

Euros

2.

x

Prestar apoio à aprendizagem dos

Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade

6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Dorisa Maravilha
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

"O meu projeto de vida!"

Dinamizador(es) ……….....

Dorisa Maravilha

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

SPO

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

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

Nº de alunos: 12

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Dorisa Maravilha
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Biblioteca Escolar

Dinamizador(es) ……….....

Professora Bibliotecária e Professores do 1ºCEB

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Biblioteca Escolar

Calendarização:

X Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

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

Nº de alunos: 105

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Esta atividade decorre durante todo o ano letivo.

Responsável pela iniciativa
Coordenador do 1ºCEB e Profª. Bibliotecário
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Concurso "Ouvir/ Escrever/ Gramaticar"

Dinamizador(es) ……….....

Docentes de Português - 2.º Ciclo

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

200 - Hist. Geog. Portugal / 210 - Port./Franc. / 220 - Port./Ing.

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 1º / 2º / 3º Períodos

-- Data:

/ 09 / 2019 a

/ 06 /

2020
Local: Sala de aula
Público-alvo: Alunos do 2.º Ciclo

Nº de alunos: 71

Descrição:
Fase Ouvir - Audição de um texto para compreensão e seleção de informação, através da concretização de testes de
escolha múltipla. Será considerado o vencedor o aluno que apresentar o maior número de respostas certas;
Fase Escrever - Redação de um conto coletivo construído por cada uma das turmas que constituem o 2.º Ciclo;
Fase Gramaticar - Os alunos serão selecionados por aplicação individual. Depois serão constituídas as equipas para o
concurso inter-turmas e será considerada a vencedora a equipa que apresentar o maior número de respostas certas.
Objetivos:
Desenvolver a atenção/ concentração;
Fomentar o espírito de grupo;
Propiciar o desenvolvimento de competências dos domínios da oralidade, da escrita e da gramática.

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

Orçamento (previsão): 180 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

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

Responsável pela iniciativa
Coordenadora da disciplina de Português, 2.º Ciclo
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Matemática Divertida

Dinamizador(es) ……….....

Docentes do Grupo 500

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

EMAE

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) e Sala do Futuro
Público-alvo: Todas as turmas do 2º e do 3º ciclo.

Nº de alunos:

Descrição: Dinamização esporádica de sessões (50 minutos) onde serão promovidas atividades lúdicas variadas (jogos,
visionamento de pequenos filmes, exploração de programas informáticos, …). As sessões irão decorrer em dias diferentes
da semana, permitindo, assim, o acesso a um maior número de turmas..
Objetivos:
A prática de jogos, em particular dos jogos de estratégia, de observação e de memorização, contribui de forma articulada
para o desenvolvimento de capacidades matemáticas e para o desenvolvimento pessoal e social. Pretende-se, ainda,
desenvolver o raciocínio, a estratégia e a reflexão, incentivar o desafio e a competição, de uma forma lúdica, favorecer o
trabalho cooperativo e desenvolver o gosto pela Matemática.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Docentes de Matemática (grupo 500)
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Saídas a locais diversos

Dinamizador(es) ……….....

Professoras de Ed. Especial

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

910 - Ed. Especial / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

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

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Escola Sede do Agrupamento
Público-alvo: Alunos abrangidos por Programa Educativo Individual

Nº de alunos: 4

Descrição: .Saídas para locais diversos
Objetivos:
- Desenvolver a ligação da escola à comunidade.
- Melhorar a capacidade de socialização.
- Melhorar a autonomia.
- Adequar o comportamento a diferentes situações.
- Adquirir conhecimentos de preparação para avida ativa, em contexto real.
- Saber deslocar-se na rua com segurança.

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Dina Cruz
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ANO LETIVO2019-2020
P L A N I F I C A Ç Ã OD EV I S I T A
DESIGNAÇÃO

DE

ESTUDO

Visita de Estudo a estabelecimentos de restauração e bebidas locais

Dinamizador(es) ……….....

Carlos Pires

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es)...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Curso CEF

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

/

/

a

/

/

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

Nº de alunos:10

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Carlos Pires
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Jornada Pedagógica

Dinamizador(es) ……….....

Todos os departamnetos do Agrupamento de Escolas de Tabuaço

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Câmara Municipal

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

X Data: * / * / 2020 a * / * / 2020

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

Nº de alunos: 105

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: * Data a designar.

Responsável pela iniciativa
Todos os departamentos do Agrupamento
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Abel Botelho- viagem ao séc. XIX

Dinamizador(es) ……….....

Amélia Albuquerque, Elisa Maia, Sandra Duarte

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

400 - História / 300 - Port./Franc. / 330 - Inglês

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º / 3º Períodos

X Data: 20 / 04 / 2020 a

/

/

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

Nº de alunos:

Descrição: A comunidade educativa e local: departamentos curriculares, grupos disciplinares, discentes e famílias poderão
participar em atividades incorporadas numa pequena viagem ao século XIX,época alusiva a Abel Botelho, patrono da nossa
escola
Objetivos:
-Proporcionar contextos de enriquecimento cultural e cívico;
- Consolidar conhecimentos adquiridos nas aulas;
-Homenagear o patrono da escola enquanto figura da Literatura Portuguesa;
-Dar a conhecer as especificidades da época em que viveu o patrono da escola;
-Promover aprendizagens em contextos diversificados e mobilizar saberes transversais;
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Sandra Duarte, Amélia Albuquerque, Elisa Maia
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Jornadas Pedagógicas - Cantinho da Matemática

Dinamizador(es) ……….....

Grupo 500

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

-- Data: 14 / 04 / 2019 a 09 / 09 / 2020

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

Nº de alunos: 100

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

Orçamento (previsão): 0 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

0 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Orçamento a definir.

Responsável pela iniciativa
Grupo 500
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Jornada Pedagógica - Colheita de Sangue

Dinamizador(es) ……….....

Grupo 520

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

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

-- Data:

/

/

a

/

/

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

Nº de alunos:

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

Orçamento (previsão): 50 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Isabel Brites
Manuel Adrega
Paula Ermida
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

"Dança"

Dinamizador(es) ……….....

Departamento de Expressões

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube do Desporto Escolar

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

X Data:

/ 04 / 2020 a

/ 05 / 2020

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

Nº de alunos: 100

Descrição:
A atividade consiste numa demonstração, sem competição, de Danças alusivas ao tema da Jornada Pedagógica para este
ano letivo. as demonstrações poderão ser individuais ou em grupos, consoante escolha dos alunos.
Objetivos:
- Proporcionar a aquisição, pelos alunos, de uma sólida cultura humanística, científica e tecnológica;
- Incentivar os alunos para a prática de especialidades da modalidade de actividades alternativas;
- Promover hábitos de prática desportiva regular;
- Promoção da diferença e valorização da autonomia dos alunos;

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

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

Responsável pela iniciativa
Grupo Disciplinar de Educação Física
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Jornadas Pedagógicas

Dinamizador(es) ……….....

Professoras de Ed. Especial

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

910 - Ed. Especial / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 3º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Escola Sede do Agrupamento
Público-alvo: Alunos abrangidos por Programa Educativo Individual

Nº de alunos: 4

Descrição: Exposição e venda de trabalhos realizados pelos alunos que usufruem de medidas adicionais.
Objetivos:
- Divulgar e valorizar os trabalhos realizados pelos alunos com necessidades educativas especiais;
- Desenvolver nos alunos o sentido estético e a capacidade criativa;
- Proporcionar atividades que facilitem o alargamento de experiências;
- Criar condições facilitadoras da aprendizagem;
- Proporcionar situações semelhantes à vida pós escolar;
- Proporcionar experiências diversificadas de aprendizagem;
- Contribuir para o desenvolvimento do cáculo mental;
- Melhorar a capacidade de interação verbal com o outro;
- Desenvolver a capacidade de planificação a curto e médio prazo;
- Proporcionar oportunidade de uso e gestão do dinheiro em situação real;
- Proporcionar oportunidades de realização pessoal e social;
- Fomentar o envolvimento dos pais e encarregados de educação nas atividades da escola.

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

Orçamento (previsão): 100 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Dina Cruz e Anunciação Amaral

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019-2020

88

____________________________________________________________________________________________________________________

ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Exposição de trabalhos

Dinamizador(es) ……….....

António Guimarães / Teresa Carvalho/

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 3º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

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

Nº de alunos:

Descrição: Esta atividade consiste na exposição de trabalhos realizados pelos alunos na disciplina de Física e Química.
Objetivos:
- Promover um tempo e um espaço para a divulgação, na comunidade educativa, dos trabalhos
desenvolvidos pelos alunos no âmbito da disciplina de Física e Química ;
- Fomentar as relações inter e intrapessoais na comunidade educativa.;
- Valorizar a Escola como espaço de formação alargada;
- Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral.
- Despertar os alunos para a ciência.

experimentais

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

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

Responsável pela iniciativa
Teresa Carvalho / Luis Guimarães
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Jornada Pedagógica - Feira dos Minerais

Dinamizador(es) ……….....

Grupo 520

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

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

-- Data:

/

/

a

/

/

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

Nº de alunos:

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

Orçamento (previsão): 10 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Isabel Brites
Manuel Adrega
Paula Ermida
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Laboratório Aberto - Jornadas Pegagógicas.

Dinamizador(es) ……….....

António Guimarães / Teresa Carvalho/

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 3º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

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

Nº de alunos:

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

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

Responsável pela iniciativa
Teresa Carvalho e Luis Quimarães
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Jornada Pedagógica - Unidade Móvel de Saúde

Dinamizador(es) ……….....

Grupo 520

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

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

Calendarização:

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

-- Data:

/

/

a

/

/

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

Nº de alunos:

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

Orçamento (previsão): 50 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Isabel Brites
Manuel Adrega
Paula Ermida
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

BIBLIOTECA ESCOLAR

Dinamizador(es): Equipa da Biblioteca Escolar

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data: 01 / 09 / 2019 a 15 / 06 / 2020

Local: Escola
Público-alvo: Comunidade escolar

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

Orçamento (previsão): 1500 Euros
Observações:

Responsável pelo projeto
Maria Amélia Pires de Albuquerque
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Vamos imaginar…

Dinamizador(es): Celestina Pinto

Calendarização:

X Período(s): Ao longo do ano

X Data: 13 / 09 / 2019 a 19 / 06 / 2020

Local: Biblioteca Escolar do Centro Escolar
Público-alvo: Alunos do Pré-escolar

Descrição: Ao longo de todo o ano serão exploradas histórias, poesias, lengalengas e jogos. Atendendo à idade do público
alvo, estas atividades estarão relacionadas com animais e serão direcionadas para a Educação para a Cidadania. desta
forma, serão desenvolvidas atividades tendo em vista a Educação para a Saúde, os Direitos Humanos, a Educação para a
Sexualidade e a Educação Ambiental.
Objetivos:
Aumentar os níveis de literacia; desenvolver hábitos de leitura; promover a cooperação; promover valores sociais; promover
globalmente aeducação para a cidadania; aprofundar alguns conhecimentos.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Observações:

Responsável pelo projeto
Celestina de Almeida Batista Pinto
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Clube da floresta

Dinamizador(es): Fernando Marques e Paula Barbosa

Calendarização:

X Período(s): Ao longo do ano

X Data:

/

/

a

/

/

Local: Biblioteca
Público-alvo: Comunidade escolar

Descrição: Elaboração de trabalhos alusivos à época natalícia, como a construção de uma árvore de Natal e elaboração de
postais e presépios com materiais reciclados.
- Intercâmbio com a Câmara Municipal de Tabuaço , UTAD e ICNF - Vila Real
- Realização de percursos pedestres
- Visita ao Parque natural do Alvão e Departamento de florestas da UTAD (CIFAP)
- Plantação de árvores
- Identificação das árvores autóctones
- Palestra: "Ação de sensibilização sobre a preservaçao de incêndios florestais"
Objetivos:
• Desenvolver o espírito de grupo, inter-ajuda e de criatividade;
• Sensibilizar a comunidade escolar para a necessidade de preservação das florestas;
• Promover a Educação ambiental;
• Dar a conhecer a fauna e flora da floresta autóctone;
• Despertar valores, atitudes e princípios comportamentais que conduzam à preservação da floresta.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Observações:

Responsável pelo projeto
Fernando Marques e Paula Barbosa
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ANO LETIVO2019-2020
P L A N I F I C A Ç Ã OD EP R O J E T O
DESIGNAÇÃO

Clube da Proteção Cívil

Dinamizador(es):Professor José Bernardo

Calendarização:--Período(s):1º / 2º / 3º Períodos--Data:13 / 09 / 2019 a 09 / 06 / 2020
Local:Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo:Alunos do Agrupamento; Auxiliares de Ação Educativa; Auxiliares Administrativos;

Descrição: O Clube da Proteção Civil contribui para a diversificação e valorização das aprendizagens; Permite desenvolver
Competências que contribuem para a adoção de atitudes e comportamentos responsáveis e adequados face a acidentes
graves ou catástrofes que as populações possam a vir enfrentar, nomeadamente:
- Estimular atitudes e comportamentos de respeito pelo outro, de responsabilidade e de participação;
-Mobilizar os aspetos psicomotores tendo em vista a prevenção de desastres;
- Estabelecer e a respeitar regras para o uso coletivo de espaços em casos de emergência;
- Manifestar respeito por normas de segurança pessoal e coletiva na implementação do plano de emergência.
- Avaliar e ajustar os métodos de trabalho às necessidades da comunidade escolar e à promoção da segurança coletiva;
- Fomenta a criação de parcerias com entidades públicas e privadas locais ligadas à Proteção Civil;
- Promove atividades extracurriculares, como, por exemplo, a participação nos jogos da Proteção Civil
- Promove o trabalho cooperativo e a interdisciplinaridade
- As atividades serão desenvolvidas em diversas disciplinas e com articulação a outros clubes da escola.
Objetivos:
• Sensibilizar a comunidade escolar e em particular os alunos para a proteção civil;
• Envolver a Comunidade Educativa na construção de uma cultura de segurança;
• Informar a população escolar sobre os riscos coletivos;
• Conhecer protagonistas e intervenientes;
• Identificar riscos naturais e tecnológicos;
• Adquirir hábitos de segurança;
• Desenvolver competências no âmbito da proteção civil;
• Promover atitudes e comportamentos adequados em situação de emergência.
• Conceção de hipótesesdeintervenção;
• Promover atitudes de respeito, responsabilidade, cooperação, criatividade, sensibilidade, participação na comunidade,
solidariedade, preservação ambiental e cidadania;
• Organizar Ateliês de sensibilização no âmbito das temáticas de protecção civil e/ou material de apoio a aulas de
Acompanhamento Educativo e Formação Cívica.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral.2.--Prestar apoio à aprendizagem dos alunos.
3. x Prestar um serviço educativo de qualidade.4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade Educativa. 5. x
Valorizar a Escola como espaço de formação alargada.6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):200Euros
Observações: O orçamento apresentado poderá sofrer alguns ajustes de acordo com o número de atividades a realizar e
com os seus intervenientes. Algumas das atividades serão promovidas pela: Guarda Nacional Républicana, Bombeiros
Voluntários de Tabuaço, Proteção Civi outras entidades.l.

Responsável peloprojeto
José António Monteiro Bernardo
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ANO LETIVO 19 - 20
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Clube de Robótica

Dinamizador(es): Ilda Oliveira

Calendarização:

X Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Sala do Futuro
Público-alvo: Alunos do 9º B

Descrição: Com este clube pretende-se levar os alunos a investigar e a desenvolver projetos envolvendo robôs. Vão
construir e programar robôs.
Objetivos:
Cativar os alunos para a aprendizagem, desenvolver o raciocínio lógico, promover o trabalho em equipa e o espírito de
entre-ajuda, promover o uso das tecnologias da informação e da comunicação.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Observações:

Responsável pelo projeto
Ilda Oliveira
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Clube de Teatro

Dinamizador(es): Milu Araújo/ Sandra Duarte

Calendarização:

X Período(s): 1º / 2º / 3º Períodos

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: sala 17
Público-alvo: alunos do 2º/3º ciclos e Secundário

Descrição: o Clube de teatro funciona à 3ª e à 5ª feira, das 16:50-17:40h (100 minutos semanais).
Trata-se de um espaço lúdico e de aprendizagem extracurricular, que procura contribuir para a realização pessoal e social,
quer dos alunos envolvidos neste projeto, quer da comunidade educativa em geral. Esta iniciativa, pela diversidade de
competências abrangidas, tenta construir um trabalho de equipa, entre discentes e docentes de várias áreas curriculares,
com o intuito de interiorizar e promover valores artísticos, literários e culturais, em geral. Neste sentido, a criação dramática
funciona como um projeto integrador, entre as várias áreas do saber, garantindo a articulação de linguagens diversas,
permitindo que a escola se afirme cada vez mais como uma entidade promotora da cultura.
Objetivos:
-Estimular e desenvolver a sensibilidade, a criatividade e a imaginação;
- Promover a autoconfiança;
- Promover o desenvolvimento motor, psicomotor e intelectual;
- Estimular o trabalho em equipa;
-Trabalhar a concentração e atenção;
- Explorar a dimensão da palavra na sua vertente escrita, lida, falada e cantada;

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

Orçamento (previsão):

Euros

Observações:

Responsável pelo projeto
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Parlamento dos Jovens

Dinamizador(es): Luís Bento

Calendarização:

X Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Escola Abel Botelho / ( outros espaços a definir para as sessões distritais e nacionais)
Público-alvo: Alunos do ensino Básico e Secundário

Descrição: Tema a debate: "A Violência Doméstica e no Namoro"
Ao longo do ano letivo, o projeto Parlamento dos Jovens desenvolve-se em várias fases, semelhantes para as sessões do
ensino básico e do ensino secundário:
-1ª fase: Processo eleitoral, em que se inclui a formação de listas candidatas à eleição de deputados, a campanha e a
eleição dos deputados à Sessão Escolar; Sessão Escolar, onde se aprova o Projeto de Recomendação da Escola e se
elegem os respetivos representantes às Sessões a nível distrital ou regional.
-2ª fase: Realização de Sessões Distritais/Regionais, onde se reúnem os deputados que representam as escolas de cada
distrito ou região autónoma, para aprovar os Projetos de Recomendação a submeter à Sessão Nacional do Parlamento dos
Jovens e eleger os deputados que os vão representar nesta Sessão.
-3ª fase: Realização da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, onde se reúnem os deputados jovens, a nível nacional,
representando cada distrito ou região autónoma, na qual se aprova, após debate em Comissões e em Plenário, a
Recomendação final sobre o tema daquela edição do Parlamento dos Jovens.
Objetivos:
-Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política;
-Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o
processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses;
-Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões;
-Incentivar a reflexão e o debate sobre o tema das alterações climáticas;
-Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais;
-Estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e
da formação da vontade da maioria;
-Sublinhar a importância da contribuição dos alunos para a resolução de questões que afetem o seu presente e o futuro
individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 60 Euros
Observações: Está prevista uma sessão de informação a ser ministrada pela APAV de Vila Real para os alunos do 3º ciclo
e para os alunos do ensino secundário, no mês de janeiro, como preparação para o debate da sessão escolar.
À semelhança dos anos anteriores, poderá realizar-se uma visita de estudo, a um local ainda por definir, enquadrada na
temática a debate, com a parceria da câmara municipal de Tabuaço.

Responsável pelo projeto
Luís Bento
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Projeto do Desporto Escolar

Dinamizador(es): Berta Miranda; José Bernardo; Nuno Fernandes; Paulo Alves

Calendarização:

X Período(s): Ao longo do ano

X Data: 16 / 09 / 2019 a 19 / 06 / 2020

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

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

Orçamento (previsão): 1800 Euros
Observações:

Responsável pelo projeto
José Bernardo
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

EPSES - Equipa de Promoção da Saúde e Educãção Sexual

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

Calendarização:

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

-- Data:

/

/

a

/

/

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

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

Orçamento (previsão): 500 Eu Euros
Observações:

Responsável pelo projeto
Isabel Brites
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Escola Solidária: Associação "Ajuda de Berço"

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

Calendarização:

X Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

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

Descrição: Projeto de sensibilização, divulgação e angariação de fundos que reverte a favor Associação "Ajuda de Berço" Instituição Particular de Solidariedade Social que, desde 1998, acolhe crianças (dos 0 aos 3 anos) em situação de risco ou
abandono para posterior reencaminhamento para a família de origem, recuperada e acompanhada ou encaminhamento
para adopção.
Objetivos:
- Promover um ambiente de solidariedade, empreendedorismo e responsabilidade/voluntariado social;
- Sensibilizar a população escolar para a importância da solidariedade social;
- Dar a conhecer à comunidade educativa instituições/ações de solidariedade social;
- Promover o estreitamento de laços de união e partilha dentro da comunidade escolar e com os encarregados de
educação/famílias;
- Consciencializar para a temática da saúde infantil e juvenil e a importância da valorização da saúde como bem essencial
da vida;
- Promover e dignificar a vida humana;
- Divulgar a missão da "Ajuda de Berço";
- Dinamizar ações de angariação de fundos a favor da "Ajuda de Berço".
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Observações:

Responsável pelo projeto
Manuel Adrega, Maria Neli Sousa e Edalgisa Cardoso
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

"Página (site) do Agrupamento"

Dinamizador(es): José Luis Guerra

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local:
Público-alvo: Comunidade Educativa e outros

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

Orçamento (previsão): 90 Euros
Observações:

Responsável pelo projeto
José Luis Guerra
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

"Professores e a Gestão Escolar - Plataforma Moodle"

Dinamizador(es): José Luis Guerra - Eusébio Maia

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local:
Público-alvo: Comunidade Educativa

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

Orçamento (previsão): 90 Euros
Observações:

Responsável pelo projeto
José Luis Guerra
Eusébio Maia
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Página do Facebook do Agrupamento de Escolas de Tabuaço

Dinamizador(es): Manuel Adrega

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

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

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

Orçamento (previsão):

Euros

Observações:

Responsável pelo projeto
Manuel Adrega
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

"Pena Aventura" - Atividade interdisciplinar

Dinamizador(es): Diretores de Turma e Fernando Marques

Calendarização:

X Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Ribeira de Pena
Público-alvo: 8º anos, 10º ano e CEF

Descrição:
09 h 00 – Saída da escola
•
10.30h – Chegada ao Parque do Alvão (parque de merendas e atividades físicas) – Devem levar farnel (70 euros
não inclui o almoço do dia 22 de maio)
Programa para 2 dias (no Pena Aventura)
1º Dia –22 de maio
•
•
•
•
•
•

14.30h - Percurso aventura;
16.00h - Escalada;
17.00h - Salto Negativo;
18.00h – Slide ou waterslide;
20.00h - Jantar;
21.00h - Caça ao tesouro noturna/Festa Temática.

2º Dia – 23 de maio
•
•
•
•
•

09.30h - Pequeno almoço;
10.00h - Crazy Carts
11.00h - Fantasticable ou Mini Cabo;
13.00h - Almoço;
14.30h - Alpine Coaster.

18.00h – Chegada a Tabuaço
Objetivos:
- Atividades ao ar livre;
- Exploração da natureza;
- Convívio e desenvolvimento da inteligência emocional;
- Desenvolvimento do espírito de grupo e aventura;
- Capacidade de trabalhar em equipa e desenvolver;
- Mobilização de diferentes saberes e conhecimentos;
- Desenvolvimento da comunicação entre pares e correspondentes comportamentos;
- Desenvolvimento de capacidade de liderança e autocontrolo.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão): 70 Euros
Observações: Número total de alunos: 67 + 6 professores

Responsável pelo projeto
Fernando Marques e DT
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

PRESSE - Programa Regional de Educação Sexual

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

Calendarização:

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

-- Data:

/

/

a

/

/

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

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

Orçamento (previsão): 500 Eu Euros
Observações:

Responsável pelo projeto
Isabel Brites
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Saber Fazer. Saber Comer

Dinamizador(es): Dina Cruz - Ed. Especial, Formador Carlos Pires - CEF de Restauração

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Alunos com medidas adicionais de suporte à aprendizagem e alunos do CEF de Restauração

Descrição:
- Desenvolvimento de atividades na área da cozinha como forma de proporcionar a autonomia dos alunos na sua vida
futura.
Objetivos:
- Sensibilizar para o bem estar, saúde e ambiente;
- Desenvolver o relacionamento interpessoal;
- Proporcionar conhecimentos sobre a importância de adquirir ou prosseguir hábitos saudáveis na alimentação;
- Proporcionar conhecimento e práticas para a vida ativa do aluno: higienizar e conservar os alimentos, confecionar
refeições simples e saudáveis, adquirir hábitos de higiene na cozinha e pessoal.
- Contribuir de forma construtiva para o sucesso do aluno;
- Promover a interação e a interdisciplinaridade;
- Criar condições facilitadoras da aprendizagem.

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

Orçamento (previsão): 200 Euros
Observações:

Responsável pelo projeto
Dina Cruz e Carlos Pires
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Serviço de Psicologia e Orientação - SPO

Dinamizador(es): Dorisa Maravilha e Joana Ferreira

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

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

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

Orçamento (previsão):

Euros

Observações:

Responsável pelo projeto
Dorisa Maravilha
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Visionamento da peça:"Os Maias"/ Visita ao Porto Barroco e Romântico

Dinamizador(es) ……….....

Helena Lopes

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

300 - Port./Franc. / 400 - História / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 03 / 02 / 2020 a

/

/

Local: Porto
Público-alvo: alunos do 11.º ano (Turmas A e B)

Nº de alunos: 25)

Descrição:
Visionamento da peça: "Os Maias", pela companhia ETCetera Teatro, Porto, Arca d'Água, Amial;
Visita ao Porto Barroco e Romântico.
Objetivos:
-Consolidar conhecimentos adquiridos na disciplina de Português;
-Assistir à dramatização de obras contempladas no Programa;
-Estimular o gosto pela representação;
-Possibilitar uma melhor compreensão das especificidades do texto dramático.
-Motivar para a leitura da obra Os Maias;
-Desenvolver o gosto pelo património histórico, cultural e literário nacional;
-Contribuir para o desenvolvimento no aluno de estratégias de escuta global e seletiva;
-Proporcionar contextos de enriquecimento cultural e cívico;
- Associar as características da escrita literária das épocas barroca e romântica às características do património
monumentall;
- Valorizar a importância da preservação do património histórico-cultural;
- Consolidar conhecimentos adquiridos nas aulas;
- Motivar e sensibilizar os alunos para o estudo da disciplina;
-Promover aprendizagens em contextos diversificados e mobilizar saberes transversais.

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

Orçamento (previsão): 175 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

250 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: O preço do bilhete é de 7 euros.

Responsável pela iniciativa
Helena Lopes
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Ida ao teatro: "A Aventura de Ulisses"

Dinamizador(es) ……….....

Helena Lopes

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data: 18 / 02 / 2020 a

/

/

Local: Porto
Público-alvo: Alunos do 8.º ano de escolaridade (Turmas A e B)

Nº de alunos: 36

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

Orçamento (previsão): 237,60 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

250 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: O preço do bilhete do espetáculo é de 6 euros e 60 cêntimos.

Responsável pela iniciativa
Helena Lopes
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Ida ao teatro: "Leandro, Rei da Helíria"

Dinamizador(es) ……….....

Sandra Duarte

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

X Data: 15 / 05 / 2020 a

/

/

Local: Porto
Público-alvo: Alunos do 7.º ano de escolaridade

Nº de alunos: 46

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

Orçamento (previsão): 303,60 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

250 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: O preço do espetáculo teatral é de 6 euros e 60 cêntimos.

Responsável pela iniciativa
Sandra Duarte
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Ida ao teatro-"Memorial do Convento"

Dinamizador(es) ……….....

Sandra Duarte

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

X Data: 27 / 05 / 2020 a

/

/

Local: Palácio de Mafra
Público-alvo: alunos do 12º ano de escolaridade

Nº de alunos: 12

Descrição:
Visionamento da peça: "memorial do Convento", pela companhia ETER
Objetivos:
-Proporcionar contextos de enriquecimento cultural e cívico;
-Consolidar conhecimentos adquiridos na sala de aula;
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

752 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Sandra Duarte
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Visita de Estudo ao Porto (Museu World Discoveries e Parque da Cidade)

Dinamizador(es) ……….....

Paula Barbosa / Paulo Macedo

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 2º Período

-- Data: 04 / 03 / 2020 a 04 / 03 / 2020

Local: Lisboa
Público-alvo: 2º ciclo - 5º ano

Nº de alunos: 25

Descrição: A realização desta visita de estudo ao Porto será feita no ambito das disciplinas de Ciencias da Natureza e
História e Geografia de Portugal. A mesma decorrerá no 2º período, no dia 4 de março. A planificação prevê o seguinte
roteiro: - Partida dia 4 de março - Período da manhã: Visita ao Museu Interativo e Parque Temático - World of Discoveries;
Almoço: Parque da Cidade -Período da tarde: Visita ao Parque da Cidade e regresso à escola
Objetivos:
-Possibilitar o contacto com um espaço interativo e temático alusivo à reconstrução da fantástica odisseia dos navegadores
portugueses na época dos Descobrimentos;
-Visitar um parque com uma paisagem sofisticadamente arquitectada, com lagos, flora e fauna variada, integrada no tecido
da cidade do Porto;
-Participar em dinâmicas de grupo, tornando as relações profícuas, harmoniosas, tolerantes e cooperativas, em meio
citadino, imbuído de valor histórico, cientifico e educativo.

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

Orçamento (previsão): 300 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

288 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Bilhetes de acesso ao Museu - 6 euros

Responsável pela iniciativa
Paula Barbosa e Paulo Macedo
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Visita de Estudo: "Descobrir Lisboa"

Dinamizador(es) ……….....

Paula Barbosa / Paulo Macedo

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

-- Período(s): 2º Período

-- Data: 17 / 03 / 2020 a 18 / 03 / 2020

Local: Lisboa
Público-alvo: 2º ciclo - 6º ano

Nº de alunos: 50

Descrição: A realização desta visita de estudo a Lisboa será feita no ambito das disciplinas de Ciencias da Natureza e
História e Geografia de Portugal. A mesma decorrerá no 2º período, nos dias 17 e 18 de março. A planificação prevê o
seguinte roteiro: - Partida dia 17 (manhã - viagem) / - Almoço / -Tarde: Visita ao Oceanário/ Dormida na Pousada do Parque
das Nações; - Dia 18 de março - Manhã (visita ao Centro Histórico de Lisboa com acompanhamento de um Guia); Almoço à
beira mar; -Tarde: Regresso à Escola
Objetivos:
-Consciencializar para a importância do património cultural imaterial e edificado, incentivando à memória coletiva;
-Participar em dinâmicas de grupo, tornando as relações profícuas, harmoniosas, tolerantes e cooperativas, em meio
citadino, imbuído de valor histórico;
-Desenvolver a capacidade de interpretação crítica e fundamentada do mundo atual, através da compreensão da dinâmica
evolutiva das sociedade.
Metas (Projeto Educativo):
1. -- Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. -- Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. -- Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. -- Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 748 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

600 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Paula Barbosa e Paulo Macedo
Acompanhantes: Graça Castanheira e Sandra Moutinho
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Visita de estudo a Paris

Dinamizador(es) ……….....

La Salete Silva; Ilda Oliveira

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

300 - Port./Franc. / 500 - Matemática / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Clube das Línguas

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

-- Data: 26 / 03 / 2020 a 29 / 03 / 2020

Local: Paris
Público-alvo: alunos do 9º ano

Nº de alunos: 25

Descrição:
Passeio pela cidade de Paris com paragens em Bastille, Champs-Elysées e Montmartre. Visita ao palácio de Versailles e
aos seus jardins (residência de Luís XIV). Subida à torre Eiffel para apreciar a magnifica vista de Paris. Visita ao parque
temático Disneyland Paris.
Visita à Cité des Sciences et de l’Industrie, cruzeiro no Rio Seine, seguido de um passeio a pé na Ile de la Cité e do famoso
Museu do Louvre.
Objetivos:
Desenvolver nos alunos as competências de receção (compreensão oral e escrita) e de produção (expressão oral), de
acordo com os respetivos programas.
Desenvolver nos alunos uma competência cultural e civilizacional da língua francesa
Relacionamento interpessoal e de grupo – conhecer e atuar de acordo com normas, regras e critérios de atuação pertinente,
de convivência e sentido ético.
Respeitar a diversidade cultural.
Desenvolver o sentido de apreciação estética do mundo.
Utilizar uma língua estrangeira e4m situações do quotidiano, resolvendo as necessidades básicas da comunicação e
apropriação da informação.
Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em conhecimento mobilizável.
Comunicação – utilizar diferentes formas de comunicação verbal.
Contribuir para a construção de uma imagem da Matemática como atividade humana relevante, culturalmente rica e atrativa.
Contextualizar conteúdos matemáticos em ligação com manifestações de Arte.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão): 515 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

3086 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
La Salete Silva
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ANO LETIVO2019-2020
PLANIFICAÇÃODEVISITA
DESIGNAÇÃO

DE

ESTUDO

Visita de Estudo ao Hotel da Régua

Dinamizador(es) ……….....

Carlos Pires

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es)...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Curso CEF

Calendarização:--Período(s):2º Período--Data:26 / 03 / 2020a 26 / 03 / 2020
Local:Régua
Público-alvo:Alunos do Curso CEF

Nº de alunos:10

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

Orçamento (previsão):

Euros

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

Observações:

Responsável pela iniciativa
Carlos Pires
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Amarante-Vila Real-Galafura

Dinamizador(es) ……….....

Fernando Marques , Amélia Albuquerque e Cláudia Povoa

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

400 - História / 300 - Port./Franc. / 420 - Geografia

/

Matemática e Ciências Experimentais

/

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Amarante-Vila Real-Galafura
Público-alvo: 12ºA e 12ºB

Nº de alunos: 24

Descrição: Amarante, Vila Real e Galafura
Os alunos irão com as diferentes propostas observar e consolidar conhecimentos.
Objetivos:
Articular e consolidação conteúdos programáticos das diversas disciplinas.
Desenvolver o espirito de observação.

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: A data da visita de estudo está dependente de confirmação do museu.

Responsável pela iniciativa
Os Professores de disciplina História
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Batalha, Aljubarrota, Tomar e Peniche

Dinamizador(es) ……….....

Fernando Marques , Amélia Albuquerque e Cláudia Povoa

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

/

Matemática e Ciências Experimentais

/

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Batalha-Aljubarrota-Tomar-Peniche
Público-alvo: 10ºA e 10ºB

Nº de alunos: 24

Descrição: Batalha, Aljubarrota, Tomar e Peniche – evolução do litoral e enquadramento geológico
Os alunos irão com as diferentes propostas observar e consolidar conhecimentos.
Objetivos:
Articular e consolidação conteúdos programáticos das diversas disciplinas.
Desenvolver o espirito de observação.

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Professores de História e Biologia/Geologia
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Grutas de Santo António , Pedreira da Galinha e Castelo de Porto de Mós

Dinamizador(es) ……….....

Fernando Marques , Amélia Albuquerque e Cláudia Povoa

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

/

Matemática e Ciências Experimentais

/

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Grutas de Santo António , Pedreira da Galinha e Castelo de Porto de Mós
Público-alvo: 7ºA, 7ºB e 7ºC

Nº de alunos: 45

Descrição: Os alunos irão com as diferentes propostas observar e consolidar conhecimentos.
Objetivos:
Articular e consolidação conteúdos programáticos das diversas disciplinas.
Desenvolver o espirito de observação.

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Professores de História e Biologia/geologia
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Guimarães e Penha e Esposende

Dinamizador(es) ……….....

Fernando Marques , Amélia Albuquerque e Cláudia Povoa

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

/

Matemática e Ciências Experimentais

/

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

/

-- Data:

/

a

/

/

Local: Guimarães-Penha-Esposende
Público-alvo: 8ºA e 8ºB

Nº de alunos: 35

Descrição: Guimarães
Castelo, Paço dos Duques e Penha e visita a dinâmicas dos ecossistemas e recursos hídricos de Esposende
Os alunos irão com as diferentes propostas observar e consolidar conhecimentos.
Objetivos:
Articular e consolidação conteúdos programáticos das diversas disciplinas.
Desenvolver o espirito de observação.

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Professores de História e Biologia/geologia
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Lorvão e Coimbra

Dinamizador(es) ……….....

Fernando Marques , Amélia Albuquerque e Isabel Brites

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

400 - História / 520 - Biol./Geol. / 510 - Fis./Quim.

/

Matemática e Ciências Experimentais

/

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

/

-- Data:

/

a

/

/

Local: Lorvão e Coimbra
Público-alvo: 11ºA e 11ºB

Nº de alunos: 26

Descrição: Lorvão e Coimbra
Os alunos irão com as diferentes propostas observar e consolidar conhecimentos.
Objetivos:
Articular e consolidação conteúdos programáticos das diversas disciplinas.
Desenvolver o espirito de observação.

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Professores de História e Biologia/geologia
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Visita de Estudo - Passadiços do Paiva

Dinamizador(es) ……….....

Grupo 520 / Grupo 620

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

520 - Biol./Geol. / 620 - Ed. Física / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data:

/

/

a

/

/

Local: Passadiços do Paiva - Areinho/ Espiunca - AROUCA
Público-alvo: 8º / 9º anos

Nº de alunos: 80

Descrição: Conhecer os Passadiços do Paiva localizados na margem esquerda do Rio Paiva, no concelho de Arouca,
distrito de Aveiro, Portugal. Esta área protegida, de beleza natural ímpar, constitui local de grande interesse, nomeadamente
devido às suas características geológicas, paisagísticas, florísticas e faunísticas.
Objetivos:
- Aquisição de conhecimento, evidenciando interesse, empenho e respeito pelas regras da disciplina;
- Expressar comportamento de cooperação, aceitação e cordialidade;
- Realizar percursos, utilizando técnicas de orientação e respeitando as regras de organização, participação e de
preservação da qualidade do ambiente;
- Interpretar em termos práticos e conhecimento das regras desta atividade;
- Impulsionar hábitos de prática desportiva regular;
- Promover o desenvolvimento das capacidades motoras.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

110 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: O transporte dos alunos, acompanhados pelos professores, será suportado pela Câmara Municipal de
Tabuaço.

Responsável pela iniciativa
Berta Miranda, Paula Ermida
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Visita de Estudo

Dinamizador(es) ……….....

Dina Cruz, Maria Amaral

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

910 - Ed. Especial / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: A designar
Público-alvo: Alunos com Programa Educativo Individual

Nº de alunos: 4

Descrição:
- Realização de uma visita de estudo.
Objetivos:
Desenvolver os valores de cidadania, participação e responsabilidade;
Desenvolver o pensamento crítico e criativo;
Sensibilizar para o bem estar, saúde e ambiente;
Desenvolver o relacionamento interpessoal;
Despertar a consciência ambiental;
Sensibilizar para a perceção do valor da água como bem essencial à vida

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

Orçamento (previsão): 100 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

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

Responsável pela iniciativa
Dina Cruz
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Viagem de comboio pela região vinhateira - Pinhão /Régua

Dinamizador(es) ……….....

Educadoras de Infância.

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Assistentes Operacionais , Pais, Câmara Municipal de Tabuaço.

Calendarização:

-- Período(s): 3º Período

-- Data: 12 / 06 / 2020 a

/

/

Local: Pinhão / Régua
Público-alvo: Crianças de 3, 4 e 5 anos de idade

Nº de alunos: 73

Descrição: Proporcionar uma viagem de comboio pela região vinhateira.
Objetivos:
Desenvolver e contextualizar a identidade, a cultura, a história e a natureza do Douro Património da Humanidade;
Proporcionar experiências capazes de motivar a preservação do património natural e imaterial desta região;
Vivenciar experiências no domínio da paisagem evolutiva e viva da região em que estão inseridos (Douro Vinhateiro);
Proporcionar uma viagem de comboio pela região vinhateira.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão): 150 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

86 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Esta visita irá proporcionar às crianças a aquisição de conhecimentos sobre o vastíssimo património material
e imaterial representativos da identidade, da cultura, da história e do desenvolvimento desta região.

Responsável pela iniciativa
Neli Sousa
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Visita de Estudo - EHTDL: Escola de Hotelaria e Turismo Douro-Lamego

Dinamizador(es) ……….....

Formador Evaristo Cardoso

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Serviço de Restauração e Bar

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data:

/

/

a

/

/

Local: Escola de Hotelaria e Turismo Douro-Lamego
Público-alvo: Turma do 2ºano do Curso Profissional de Restauração e Bar

Nº de alunos: 11

Descrição: No âmbito de UFCD 8336 da disciplina de SRB
Objetivos:
Motivar os alunos para as atividades na área da Hotelaria e Turismo, tendo em vista o futuro daqueles.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

100 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Nome dos alunos participantes:Alexandra Pereira; António José Carvalho; Artur Oliveira; Carlos Filipe
Santos; David Oliveira; Inês Castro; Letícia Teixeira; Pedro Barradas; Virgílio Sousa; Vitor Andrade; Rúben Pestana.

Responsável pela iniciativa
Evaristo Cardoso
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PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Visita de Estudo ao Hotel Lamego e Caves da Raposeira

Dinamizador(es) ……….....

Formador Evaristo Cardoso

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Serviço de Restauração e Bar

Calendarização:

X Período(s): 2º Período

X Data:

/

/

a

/

/

Local: Hotel Lamego e Caves da Raposeira em Lamego
Público-alvo: Turma do 2ºano do Curso Profissional de Restauração e Bar

Nº de alunos: 11

Descrição: No âmbito do UFCD 7844 e UFCD 8336: Serviço de Vinhos
Objetivos:
Incentivar o aluno para o trabalho em equipa apesar de secções diferentes.
Motivar e aprofundar os conhecimentos dos alunos sobre a produção deste tipo de vinho bem como armazenamento e
serviço do mesmo.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

100 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Nome dos alunos participantes:Alexandra Pereira; António José Carvalho; Artur Oliveira; Carlos Filipe
Santos; David Oliveira; Inês Castro; Letícia Teixeira; Pedro Barradas; Virgílio Sousa; Vitor Andrade; Rúben Pestana.

Responsável pela iniciativa
Evaristo Cardoso
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ANO LETIVO2019-2020
PLANIFICAÇÃODEVISITA
DESIGNAÇÃO

DE

ESTUDO

Visita de Estudo à Pousada de Portugal em Viseu

Dinamizador(es) ……….....

Carlos Pires

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es)...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Curso CEF

Calendarização:--Período(s):3º Período--Data:14 / 05 / 2020a 14 / 05 / 2020
Local:Viseu
Público-alvo:Alunos do Curso CEF

Nº de alunos:10

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

Orçamento (previsão):

Euros

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

Observações:

Responsável pela iniciativa
Carlos Pires
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

VISITA

DE

ESTUDO

Visita de Estudo - Fábrica da Ciência Viva

Dinamizador(es) ……….....

Professores do 1º Ciclo

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 3º Período

-- Data: * /

/

a

/

/

Local: Aveiro*
Público-alvo: Alunos do 1ºCEB

Nº de alunos: 105

Descrição: Visita à fábrica da Ciência Viva em Aveiro.
Objetivos:
Proporcionar uma abordagem estimulante e inovadora de conteúdos programáticos fora do contexto de sala de aula;
Estimular a vontade de aprofundar conhecimentos; Envolver várias áreas da ciência; Aprender Ciência a brincar; Incentivar
os alunos a respeitar o património natural, histórico e Nacional; Conhecer e aplicar regras de segurança, comportamentais e
sociológicas.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): 0 Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Esta atividade será patrocinada pela Câmara Municipal.
* Data a definir, assim como o local poderá sofrer alteração..

Responsável pela iniciativa
Coordenadora do 1ºCEB
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

O JARDIM VAI À PISCINA

Dinamizador(es) ……….....

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF)- Câmara Municipal de Tabuaço. .

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Professores de Educação Física, Educadoras de Infância , Assistentes O.

Calendarização:

-- Período(s): 2º / 3º Períodos

-- Data: 3 / 02 / 2020 a 19 / 06 / 2020

Local: PISCINA DE TABUAÇO MUNICIPAL COBERTA DE TABUAÇO
Público-alvo: Crianças de 3, 4 e 5 anos de idade

Nº de alunos: 74

Descrição: Promover a atividade física e a natação infantil
Objetivos:
Promover atividades desportivas e lúdicas no meio aquático;
Desenvolver e consolidar técnicas de natação;
Aumentar e melhorar a condição física das crianças;
Proporciona a integração social, a autonomia e o aumento da auto-estima nos nadadores.
Sensibilizar para a importância das regras de higiene na utilização da piscina
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. x Promover a avaliação e a autoavaliação da
Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Esta atividade será realizada às sextas feiras das 14.00h às 15.30h (uma por mês para cada sala do Jardim
de Infância) e o principal objetivo é proporcionar o desenvolvimento psicomotor da criança num ambiente seguro e lúdico,
através de materiais pedagógicos adequados ao seu escalão etário. Será ministrada por três professores de Educação
Física, apoiados pelas Educadoras de Infância e assistentes operacionais. O transporte, em dias de chuva, será
assegurado pela Câmara Municipal de Tabuaço. Só poderão participar nas aulas as crianças que tiverem autorização dos
encarregados de educação.

Responsável pela iniciativa
Filipe Oliveira e Neli Sousa
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

"As minhas escolhas!"

Dinamizador(es) ……….....

Dorisa Maravilha

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

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

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

SPO

Calendarização:

-- Período(s): Ao longo do ano

-- Data:

/

/

a

/

/

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

Nº de alunos: 44

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

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Dorisa Maravilha
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Dia Mundial da Alimentação-2º ciclo

Dinamizador(es) ……….....

Grupo 230

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

230 - Mat./Cienc. / ---------------------------- / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 1º Período

-- Data: 22 / 10 / 2019 a 22 / 10 / 2019

Local: Cantina da Escola
Público-alvo: Alunos do 6º ano de escolaridade

Nº de alunos: 50

Descrição: Promover uma ementa para um pequeno- almoço saudável , equilibrado e variado
Objetivos:
Compreender a importância de uma alimentação equilibrada e segura.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. x Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão): - Euros

Previsão de Km (ida e volta):

- km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Paulo Macedo e Mónica Barreleiro
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Supertmatik 2020

Dinamizador(es) ……….....

Docentes dos Grupos 230 e 500

Departamento(s) ……….…

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

Grupo(s) Disciplinar(es) ...

230 - Mat./Cienc. / 500 - Matemática / ----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

Calendarização:

X Período(s): 2º / 3º Períodos

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclos

Nº de alunos: 197

Descrição: Competição destinada a alunos do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, o torneio SUPERTMATIK alia as
componentes didática e lúdica numa fórmula geradora de motivação extra para o processo de ensino-aprendizagem, no
âmbito do calculo mental, em ambiente de muita emoção e adrenalina, próprio das grandes competições. Esta competição
irá decorrer com as seguintes etapas:
- Etapa 1 (intra-turma): eliminatórias a disputar entre alunos da mesma turma para apuramento dos 3 primeiros classificados
de cada turma;
- Etapa 2 (inter-turma): participam na fase inter-turmas os 3 alunos mais bem classificados de cada turma. Apuram-se para
a Grande Final Online os campeões, segundos e terceiros classificados de cada escalão;
- Etapa 3 (Grande Final Online): por cada escalão de competição apuram-se para a Grande Final online os campeões, os
vice-campeões e os terceiros classificados dos torneios inter-turma (ao longo do ano, os alunos poderão treinar online na
aplicação superTmatik online em www.supertmatik.net nos modos de jogo e níveis disponíveis.
Objetivos:
• Fomentar o interesse pela aprendizagem;
• Contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação de competências e conhecimentos;
• Reforçar a componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem;
• Desenvolver o cálculo mental;
• Promover o convívio entre alunos, professores e restante comunidade escolar.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. -- Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa
Eusébio Maia e Graça Castanheira
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Concurso Mentes Brilhantes 2020 – 31 de maio

Dinamizador(es):

Graça Castanheira, Paulo Macedo e Sónia Resende

Departamento(s):

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

Grupo(s) Disciplinar(es):

230 - Mat./Cienc.

/

----------------------------

----------------------------

/

/

/

----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

--

Calendarização:
Local:

Período(s):

3º Período

--

Data: 31 /

05 / 2020 a

/

/

Tabuaço

Público-alvo:

5.º e 6.º anos

Nº de alunos: 3

• O concurso “Mentes Brilhantes” realiza-se por equipas, que representam escolas,
constituídas por 3 elementos cada uma. Assim, cada escola poderá inscrever uma equipa formada
por 3 alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico. No máximo serão aceites as 20 primeiras inscrições para
cada nível de ensino. • A seleção dos alunos é da responsabilidade da respetiva escola. O
transporte das equipas ficará a cargo das respetivas escolas (o termo do concurso está previsto
para as 16h00). • A inscrição é feita online no site http://www.esev.ipv.pt/mat1ciclo (as inscrições
ocorrem até 30 de abril de 2020).
Descrição:

Objetivos:

(i) Fomentar o gosto pela Matemática; (ii) Desenvolver a capacidade de resolução de problemas;
(iii) Promover a utilização da Matemática numa perspetiva lúdica; e (iv) Incentivar o espírito de
grupo e a capacidade cooperativa.
Metas (Projeto Educativo):
1.

x

Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral.

alunos.

3.

Educativa.
Escola.

x
5.

Prestar um serviço educativo de qualidade.

x

4.

x

Valorizar a Escola como espaço de formação alargada.

Orçamento (previsão):

Euros

2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos

Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade

6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da

Previsão de Km (ida e volta):

140 km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações: Necessário transporte rodoviário.

Responsável pela iniciativa

Graça Castanheira, Paulo Macedo Sónia Resende
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Dia Mundial da árvore ou da floresta: Caminhada “Andando
e semeando” – 21 Março

DESIGNAÇÃO

Dinamizador(es):

Graça Castanheira, Paulo Macedo e Sónia Resende

Departamento(s):

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

Grupo(s) Disciplinar(es):

230 - Mat./Cienc.

/

----------------------------

----------------------------

/

/

/

----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

--

Calendarização:
Local:

Período(s):

3º Período

--

Data: 21 /

03 / 2020 a

/

/

Tabuaço

Público-alvo:

5.º e 6.º anos

Nº
78

de

alunos:

Descrição:
Os alunos recebem um saco com sementes e ao longo da caminhada vão semeando. O percurso será
definido e é dentro do concelho por percursos já existentes
Objetivos:
Desenvolver o respeito pela natureza. Sensibilizar para a preservação da floresta. Contribuir para a preservação da
floresta. Alertar para a problemática da destruição da floresta. Promover atitudes cívicas de respeito e colaboração em
atividades ligadas ao ambiente.
Metas (Projeto Educativo):
1.

x

Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral.

alunos.

3.

Educativa.
Escola.

x
5.

Prestar um serviço educativo de qualidade.

x

x

Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade

Valorizar a Escola como espaço de formação alargada.

Orçamento (previsão):
Observações:

4.

Euros

2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos

6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Necessário arranjar sementes e transporte para determinados locais do concelho a definir.

Responsável pela iniciativa

Graça Castanheira, Paulo Macedo Sónia Resende

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019-2020

135

____________________________________________________________________________________________________________________

ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

ATIVIDADE

Dia Mundial do Pi – 14 de março

Dinamizador(es):

Graça Castanheira, Paulo Macedo e Sónia Resende

Departamento(s):

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

Grupo(s) Disciplinar(es):

230 - Mat./Cienc.

/

----------------------------

----------------------------

/

/

/

----------------------------

Outros (Biblioteca, Clubes,…) ..

--

Calendarização:
Local:

Período(s):

3º Período

--

Data: 14 /

03 / 2020 a

/

/

Tabuaço

Público-alvo:

5.º e 6.º anos

Descrição: Exposição

Nº
78

de

alunos:

de trabalhos realizados pelos alunos acerca do número Pi

Objetivos:

Recordar a existência de um número notável
Comemorar o Dia do PI
Fomentar o gosto pela matemática
Contextualizar a matemática com situações do real
Divulgar trabalhos realizados de forma autónoma pelos alunos
Estimular os alunos na planificação, divulgação e concretização de uma exposição de materiais.

Metas (Projeto Educativo):
1.

x

Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral.

alunos.

3.

Educativa.
Escola.

x
5.

Prestar um serviço educativo de qualidade.

x

4.

x

Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade

Valorizar a Escola como espaço de formação alargada.

Orçamento (previsão):

Euros

2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos

6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da

Previsão de Km (ida e volta):

km

PARA VIAGENS DE ESTUDO

Observações:

Responsável pela iniciativa

Graça Castanheira, Paulo Macedo Sónia Resende
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ANO LETIVO 2019 - 2020
PLANIFICAÇÃO
DESIGNAÇÃO

DE

PROJETO

Concurso Jovens Empreendedores

Dinamizador(es): Ilda Oliveira e Rolando Xavier

Calendarização:

X Período(s): 2º / 3º Períodos

-- Data:

/

/

a

/

/

Local: Tabuaço
Público-alvo: Alunos do Ensino Secundário

Descrição: Apresentação de um projeto com uma ideia inovadora nas seguintes áreas de intervenção: Empreendedorismo
Qualificado e Criativo ou Empreendedorismo Social.
Objetivos:
Promover o empreendedorismo qualificado, criativo e social, fomentando a geração de ideias e de negócios inovadores.
Metas (Projeto Educativo):
1. x Promover a formação do aluno entendendo-a numa perspetiva global e integral. 2. -- Prestar apoio à aprendizagem dos
alunos. 3. x Prestar um serviço educativo de qualidade. 4. x Fomentar as relações inter e intra pessoais na Comunidade
Educativa. 5. x Valorizar a Escola como espaço de formação alargada. 6. -- Promover a avaliação e a autoavaliação da Escola.

Orçamento (previsão):

Euros

Observações:

Responsável pelo projeto
Ilda Oliveira e Rolando Xavier
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VAMOS IMAGINAR…

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES PARA 2019/2020 – BIBLIOTECA ESCOLAR DO CENTRO ESCOLAR – PRÉ-ESCOLAR

INTRODUÇÃO

As atividades delineadas no Plano Anual de Atividades visam, essencialmente, a prestação de contributos para a promoção do sucesso educativo, indo também ao
encontro das propostas do Agrupamento de Escolas no que respeita ao Plano de Cidadania e Desenvolvimento.
Desta forma, irão ser desenvolvidas atividades direcionadas para a Educação para a Cidadania e que promovam, ao mesmo tempo, um conjunto de literacias essenciais
às aprendizagens. Atendendo à idade do público alvo, estas atividades terão sempre como ponto de partida histórias, poesias ou lengalengas relacionadas com animais.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019-2020

1

PERÍODO

1º
Período

ATIVIDADES/OBJETIVOS
ATIVIDADES
- Exploração da história “O livro ativo”
- Construção de um livro com imagens e frases.
- Exploração da poesia “A velha e a bicharada”
- Exploração de um jogo de procura e identificação dos animais que entram na
poesia.
- Dramatização da poesia com a utilização de imagens dos animais.

PUBLICO ALVO

Crianças do Jardim
de Infância

RECURSOS

AVALIAÇÃO

*Ferramentas digitais.
*Materiais de expressão
plástica.
* Materiais elaborados.

*Registos de observação
* Trabalhos realizados.
*Participação.

- Exploração da história “A sopa verde”.
- Exploração de um jogo de identificação de alimentos saudáveis/prejudiciais.
- Exploração da história “História da árvore de Natal”.
- Elaboração da decoração para a festa de Natal.

OBJETIVOS

APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR
CONHECIMENTOS/CAPACIDADES

▪ Conhecer a importância do livro.
▪ Conhecer as caraterísticas dos livros.
▪ Saber os cuidados a ter com os livros.
▪ Promover o gosto pela leitura.
▪ Desenvolver a capacidade de ler imagens.
▪ Desenvolver a capacidade de interpretação.
▪ Promover o espírito crítico.
▪ Desenvolver a linguagem e a capacidade de construção de frases.
▪ Desenvolver a atenção e concentração.
▪ Promover a saude através da alimentação e da higiene.
▪ Fomentar o altruismo e a solidadariedade.
▪ Fomentar a interiorização de valores.
▪ Promover o conhecimento sobre tradições.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019-2020

- A3
- A4
- A6
- A7
- A9
- B3
- C1
- C3
- C5

ATITUDES/VALORES
-1
-2
-5
-7
-8

2

PERÍODO

2º
Período

ATIVIDADES/OBJETIVOS
ATIVIDADES
- Exploração da lengalenga “Patinho tonto”.
- Exploração da história “O patinho feio”.
- Exploração da canção “todos os patinhos sabem bem nadar” (+ pequenos)
- Construção da sequência da história.
- Exploração da lengalenga “O coelho”.
- Exploração da história “Tita, uma coelhinha diferente”.
- Exploração de um teatro de fantoches.
- Exploração da lengalenga “Sapo cururu”
- Exploração da história “O sapo apaixonado”.
- Exploração de um jogo de formação de casais de animais.
- Exploração da história “Pimpona, a galinha tonta”.
- Exploração da canção “Doidas andam as galinhas” (+ pequenos)
- Exploração de um jogo de cores
- Exploração da história “A horta do senhor Lobo”.
- Construção de uma história através de imagens.
- Exploração da história “Um rabinho de coelho”.
- Exploração da canção “Coelhinho da páscoa”.
- Construção de um puzzle alusivo à história.
OBJETIVOS
▪ Promover os direitos humanos e promover o direito à igualdade.
▪ Promover a igualdade de género.
▪ Promover a interculturalidade.
▪ Fomentar o altruismo e a solidariedade.
▪ Fomentar a interiorização de valores.
▪ Desenvolver a capacidade de interpretação.
▪ Desenvolver a capacidade de ler imagens.
▪ Desenvolver a atenção e concentração.
▪ Desenvolver a linguagem e a capacidade de construção de frases.
▪ Amplear a área vocabular.
▪ Desenvolver a capacidade de construção de histórias com sequência e lógica.
▪ Promover o gosto pela leitura.
▪ Promover o raciocínio.
▪ Promover o espírito crítico.
▪ Promover uma educação sexual saudável.
▪ Promover a desinibição.
▪ Desenvolver a capacidade representativa.
▪ Promover a cooperação e o trabalho em grupo.
▪ Favorecer a organização e participação democrática das crianças.
▪ Promover o conhecimento sobre tradições.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019-2020

PUBLICO ALVO

Crianças do Jardim
de Infância

RECURSOS

AVALIAÇÃO

*Ferramentas digitais.
*Livros.
*Materiais de expressão
plástica.
* Materiais elaborados.

*Registos de observação
* Trabalhos realizados.
*Participação.

APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR
CONHECIMENTOS/CAPACIDA
ATITUDES/VALORES
DES

- A1
- A3
- A4
- A6
- A7
- A8
- A9
- B1
- B3
- C1
- C2
- C3
- C4
- C5
- C6

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

3

PERÍODO

ATIVIDADES/OBJETIVOS
ATIVIDADES
- Exploração da história “Aprender a reciclar com o Capuchinho Vermelho”.
- Exploração de um jogo da glória.

3º
Período

PUBLICO ALVO

RECURSOS

Crianças do Jardim
de Infância

*Ferramentas digitais.
*Livros.
*Materiais de expressão
plástica.
* Materiais elaborados.

- Exploração da história “A velhinha e os animais amigos do ambiente”.
- Dramatização da história.

AVALIAÇÃO

*Registos de observação
* Trabalhos realizados.
*Participação.

- Exploração da história “Os ovos misteriosos”.
- Exploração de um jogo de memória.
- Exploração da história “Chocolata”.
- Exploração de um jogo de sequência de rotinas diárias.
OBJETIVOS
▪ Promover o gosto pela leitura.
▪ Promover o espírito crítico.
▪ Desenvolver a linguagem e a capacidade de construção de frases.
▪ Desenvolver a capacidade de interpretação.
▪ Desenvolver a capacidade de identificação tarefas através de imagens.
▪ Desenvolver a atenção e concentração.
▪ Desenvolver a capacidade de memorização visual e auditiva.
▪ Promover o respeito pela natureza.
▪ Sensibilizar para a preservação do meio ambiente.
▪ Promover a desinibição.
▪ Desenvolver a capacidade representativa.
▪ Desenvolver a capacidade de resolução de problemas.
▪ Fomentar o altruísmo e a solidariedade.
▪ Fomentar a interiorização de valores.
▪ Promover a autoestima.
▪ Promover a importância das relações afetivas.
▪ Promover o direito à igualdade.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019-2020

APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR
CONHECIMENTOS/CAPACIDADES
ATITUDES/VALORES
- A1
- A3
- A4
- A6
- A7
- A8
- A9
- B1
- C1
- C2
- C3
- C4
- C5
- C6

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