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I - Introdução
Este Plano Anual de Actividades é um documento aglutinador de intenções e objectivos que, em
profunda articulação com o Projecto Educativo, o Plano de Melhoria e o Projecto de Intervenção do Director,
visa robustecer a acção educativo - pedagógica no agrupamento e, assim, tornar o sucesso aí obtido real e
efectivo. Sendo mais do que um mero inventário de actividades esparsas ou isoladas, é um instrumento
coerente ao serviço de três intervenções de importância acrescida, referidas no Plano de Melhoria: processo
contínuo e sistemático de auto-avaliação do agrupamento; melhoria dos resultados na dupla vertente das taxas
de abandono e do insucesso escolares; orientação dos projectos para a intervenção da escola no meio, dandolhes coerência e continuidade.
Foi também nossa intenção construir um PAA onde as pontes com o Projecto Educativo fossem
evidentes e transitáveis nos dois sentidos. As principais preocupações desse documento, a seguir referidas,
estão plasmadas no plano anual de actividades: fomentar o espírito de trabalho, fomentar a permanência dos
jovens na escola e promoção da cidadania, promover uma oferta variada de actividades de complemento e
enriquecimento curricular, desenvolver projectos de carácter eminentemente prático, dar maior importância à
vertente cognitiva, promover a satisfação pessoal de trabalho dos docentes. A articulação com as famílias,
tradicionalmente deficitária no nosso agrupamento, é um objectivo que perpassa pela realização de um
conjunto de actividades e de projectos. Apenas como exemplo referimos o Gabinete de Apoio ao Aluno e às
Famílias, o Gabinete de Educação Sexual, as parcerias com a Associação de Pais, a comemoração do Dia
Internacional da Família.
Os pressupostos básicos e os objectivos insertos no Projecto de Intervenção do Director foram
observados e são elementos presentes nas diversas actividades perspectivadas. Especialmente a necessidade
de buscar a construção de uma identidade firme e própria do AVEM, abrir mais o agrupamento à realidade
exterior, melhorar os resultados internos e externos, dinamizar a ligação entre o agrupamento e a comunidade
e apostar seriamente na prática desportiva.
Tendo em atenção os elementos já referenciados, este PAA apresenta um conjunto de iniciativas de
índole educacional que respeita os princípios orientadores dos documentos estruturantes do AVEM, os
definidos pelos diferentes departamentos curriculares e garante o envolvimento de todos os elementos
constitutivos do universo dos agentes do sistema educativo - professores, alunos, encarregados de educação,
assistentes técnicos e assistentes operacionais - visando a melhoria da formação pessoal e social dos alunos, o
engrandecimento da instituição de que eles fazem parte e a melhoria da prestação de serviços socioeducativos
à comunidade educativa e ao concelho.

Organograma do Plano anual de Actividades 2009/ 2010
Tema aglutinador: “ESCOLA AMIGA… ”

Recursos/ Avaliação/ Orçamento

Áreas Curriculares

Objectivos gerais:
Promover o sucesso educativo nas suas diversas vertentes.
Promover uma cultura de trabalho e de humanismo.
Incentivar a pesquisa e autonomia individuais.
Sensibilizar os alunos para diversas manifestações artísticas e culturais.
Embelezar a escola nos seus espaços internos e externos.
 Abertura do ano lectivo
 Projectos
 Plano Nacional da Leitura (PNL)
 BE/CRE
 Plano Acção da Matemática
 Turma Mais
 Projecto de Educação para a Saúde (PES)
 Jornal O Berrão
 Programa Escolhas
 Clubes
 Plano Tecnológico da Educação
 Desporto Escolar
 Autoavaliação
 Testes Intermédios
 Gabinete de Educação Sexual
 Gabinete de Apoio ao Aluno (Psicólogo e Assistente Social)
 Actividades

Comemoração de dias e datas festivas

Embelezamento dos espaços

Concursos, Olimpíadas

Feiras, mostras, abertura de espaços ao público

Saídas de Estudo, saídas de campo, participação em palestras

Ocupação plena dos tempos escolares: oficinas, salas de estudo, actividades desportivas orientadas, …

… da música

… do civismo

… da tecnologia

… da inovação

… da tolerância

… do
ambiente

… da ciência

… da cultura

(…)

ESCOLA
AMIGA…
… da
organização

Designação das
Actividades

Objectivos

Descrição da
Actividade

Calendarização

Organização

Público-Alvo

Recursos

1ºPeríodo
SETEMBRO
Preparação do
ano lectivo
Dia do Diploma

Preparar o ano lectivo
através dos diversos
órgãos de gestão
intermédia.
Reconhecer o mérito e

Reuniões dos diversos
órgãos e estruturas
educativas.

1 a 14 de Setembro

Direcção,
Coordenadores de
Departamentos

Pessoal docente e não
docente

Cerimónia pública de

11 de Setembro

Direcção

Comunidade educativa

empenho dos alunos.

entrega de diplomas.

Realizada
pela Direcção

Auditório
Municipal

… da
organização

…do
desporto

Avaliação

Recepção aos
alunos e pais/EE
dos alunos

Mega Sprinter
Intra-Turmas

Integrar os alunos de
forma harmoniosa.
Divulgar algumas
normas de
funcionamento da
escola.

Reunião de recepção,

Apuramentos dos
melhores tempos

Provas de velocidade

14 de Setembro

Direcção

visita às instalações e

Alunos do 1ºano e
5ºano do Agrupamento

actividades de
integração.

Durante o mês

Professores de
Educação Física

Todo os alunos da
EB2,3/S Murça

Campo Exterior
Pista 40m

ESCOLA
AMIGA…
…da
tolerância

Designação das
Actividades

Calendarização

Organização

Público-Alvo

Recursos

Prof. EMRC

Alunos

Projector e
fotocópias

Prof. EMRC – BE/CRE

Os géneros recolhidos
serão entregues à
Delegação de Murça
da Cruz Vermelha
Portuguesa

Comunidade
Educativa

Alunos dos 2º e 3º
Ciclo

Materiais de
Matemática,
equipamento
da Biblioteca,
tempo para
actividades não
lectivo de
professores de
Matemática

Avaliação

OUTUBRO
Semana
Missionária

Matemática na
BE/CRE

ciência

Dia mundial da
… da saúde alimentação

… da
cultura

Descrição da
Actividade

1ºPeríodo

…da
Campanha de
tolerância
Solidariedade

… da

Objectivos

Visita de estudo ao
teatro de Vila Real

Sensibilizar para o Dia
Mundial das Missões

Intervenção dos
Missionários através de
power-points, canções e
testemunho de vida

Ajudar os que têm
dificuldades; partilhar
os bens.

Recolha de géneros
alimentícios em
colaboração com a
BE/CRE

Integrar a Matemática
na vivencia escolar.
Desenvolver nos alunos
o gosto pela
Matemática através dos
aspectos lúdicos e de
experimentação da
disciplina.

Sensibilizar os alunos
para a aquisição de
hábitos de vida
saudáveis.

Sensibilizar os alunos
para a educação
musical.

Manipulação de materiais
de construção e
geometria.

12, 13 e 14 de
Outubro

12 a 16 de Outubro

13 a 14 de Outubro

Jogos de lógica e de
estratégia.

Realização de acções
diversificadas promovidas
pelas diversas estruturas.

16 de Outubro

Palestra de uma
nutricionista em local a
definir.
Actividades diversificadas

16/out- 30/0ut

Assistir a um concerto
pedagógico promovido
pela Orquestra do Norte.

27 de Outubro

Grupo de Matemática /
Equipa da Biblioteca
Escolar

CN / PES / Equipa da
Biblioteca Escolar

Professores 1º CEB,
Centro de Saúde.

Direcção

Comunidade escolar

Comunidade
educativa

Alunos do 5º ano de
escolaridade

Registo de

Computador e
papel.
Cartolinas.
Fruta.

-----------------Autocarro da
CMM

evidências e
avaliação no
seio do grupo

Grelha de
avaliação.

Registo de
fotográfico

… da
diferença

Preparação da
transição para a
vida activa

Desenvolver aptidões
que permitam aos
alunos NEE agir como
pessoas mais
autónomas nas diversas
situações da vida
quotidiana.
Gosto pela escola.

… das
tradições

Halloween

Divulgação à
comunidade costumes
e tradições inglesas,
para melhorar a autoestima

Realização de protocolos
de cooperação no âmbito
da Educação Especial
(PIT).

Mês de Outubro

Decoração do átrio da
escola; Concursos: desfile
(melhor disfarce) e
elaboração de Bruxinhas
(melhor fantoche) e
Exposição das Bruxinhas
na BE/CRE.

30 de Outubro

Agrupamento Vertical
de Escolas de Murça.
SEEEAE.

Grupo de Inglês

Alunos NEE
abrangidos pelo PIT.

Autarquia,
Cabeleireira,
Mecânico,
residência de
estudantes,
Be/Cre.
papelaria, bar
da escola.

Alunos dos 2º e 3º
ciclos

BE/CRE;
polivalente da
escola

ESCOLA
AMIGA…
… da
cultura

Designação das
Actividades

Descrição da
Actividade

Calendarização

Organização

Público-Alvo

Recursos

Avaliação

Prof. EMRC

Se possível a maioria
das turmas

Autocarro

Registo
fotográfico

Auditório
Municipal
(vídeo
projector)

Grau de
satisfação dos
alunos. Grelha
de autoavaliação.

1ºPeríodo
NOVEMBRO
Telas de S. António

Palestra “A Terra
… do saber conta a sua
história”

… das
tradições

Objectivos

Comemoração
S. Martinho

Contactar com obras de
arte – estilo maneirista
conventual
Cativar os alunos para
as ciências Naturais.
Complementar
os
conhecimentos
adquiridos
curricularmente.
Contactar com um
Cientista da área
Manter e valorizar
tradições.
Promover o convívio
entre todos os
intervenientes
Confraternização entre
a comunidade escolar.

Dia do Não
… da saúde
Fumador

Sensibilizar os alunos
para a aquisição de
hábitos de vida
saudáveis.

Visita ao Seminário de
Vila Real para
contactar/apreciar telas
sobre Santo António

Palestra por parte do
Prof. Dr. Artur Sá da UTAD
sobre a temática
curricular

Dia e hora ainda a
estabelecer

11 de Novembro às
10:30 horas

Luís Mourão
Albertino Lousa

Todos os alunos do 7º
Ano e CEF 2

Professores
Acompanhantes

Magusto, fogueira,
canções alusivas ao tema.
Realização de jogos.

1ºCEB

Alunos, professores,
Auxiliares,
Comunidade
educativa

Castanhas
Lenha
Sal
Assadores
Papel de jornal

Registo
fotográfico

Registo
fotográfico

11 Novembro
Almoço de S. Martinho;
Jogos tradicionais
populares .

Realização de acções
diversificadas promovidas
pelas diversas estruturas

Coordenadora SEEEAE –
Cristina Boura, docente
do CEF 2 – Florestal –
Carla Ribeiro.

17 de Novembro

CN / PES /

Comunidade escolar

Pessoal
docente, alunos
do CEF2, UAE e
assistentes
operacionais.

Comunidade escolar

Computador e
papel.
Cartolinas.

BE/CRE

Registo
fotográfico

Grelha de
avaliação.
TRIBOL
(Voleil/basquet/Futsalk

18 de Novembro

Prof. José Carlos Lousa

3º ciclo e CEFs

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

… da saúde

… da
ciência

… da
leitura

… do
desporto

… da
ciência

Participação na
sessão de
formação -“Os
Jovens Como
Promotores de
Saúde”

Comemoração do
Dia da Divulgação
Científica

Chá Com Livros
1ª sessão

Corta mato
Participação na
iniciativa “Jovem
Cientista”
promovida pela
UTAD, integrada
na Semana
Nacional da
Ciência e
Tecnologia

Formular e avaliar
hipóteses relacionadas
com a influência de
factores ambientais
sobre o ciclo celular.

Participação na sessão de
formação -“Os Jovens
Como Promotores de
Saúde”

17 de Novembro

Comemorar o
aniversário de Rómulo
de Carvalho. Estimular
as mentes curiosas e
ávidas de
conhecimento para a
competição salutar.

Feira do livro científico.
Palestra sobre
Astronomia. “Quiz” de
Ciência Viva de Bragança

24 de Novembro

Motivar para a leitura;
Divulgar obras e
autores;
Envolver a comunidade
educativa;
Partilhar experiências
de leitura.

Participantes (professores
e alunos) apresentam
uma obra que tenham
gostado de ler e partilham
esse conhecimento com
os presentes.

25 de Novembro

Fase Escola
(apuramento para a
Fase Distrital)

Atletismo

Dia 25

Facultar o contacto
com uma instituição do
ensino superior da
região.
Permitir a realização de
actividades no domínio
de vários ramos da
ciência.

Participação dos alunos
em actividades orientadas
nas áreas do Ambiente,
Biologia, Genética,
Geologia, Física e Química
nas instalações da UTAD.

Equipa do PES.
Alexandrina Mourão.
Celestina Martins. Rita
Costa. Albertino Lousa

Docentes do Grupo C.
Físico Químicas

Turmas A, do 11º e
12º Anos, Curso de
Ciências e
Tecnologias

Comunidade escolar

Transporte
(Auto-carro)

Registo
fotográfico

Computador e
papel.
Jogo do “Quiz”

26 de Novembro

BE/CRE e grupo de
Língua Portuguesa

Prof. José Carlos Lousa
e Delmina Romão

Docentes de BG, de
CFQ, Biologia e Química
do ensino secundário.

Comunidade
educativa

BE/CRE
Fotocópias

Alunos do 2º,3º ciclo
e Ensino Secundário

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

Alunos do 11º e 12º
anos do curso de
ciências e tecnologias.

Realização de
um relatório
descritivo da
saída

Autocarro.
Professores
acompanhantes
. Programa da
iniciativa.

Grau de
concretização
das
actividades e
satisfação dos
alunos.

Grelha de
avaliação

Registo
fotográfico

Elaboração de
relatório.
Grelha de
autoavaliação.
Registo
fotográfico

… da saúde

… da
cooperação

… da
cultura

… do
desporto

Comemoração do
Dia do Dia Mundial
da Sida

Recordar aspectos
relacionados com o
impacto da Sida.
Sensibilizar os alunos
para a aquisição de
hábitos de vida
saudáveis.

Realização de acções
diversificadas promovidas
pelas diversas estruturas

Computador,
papel e
cartolinas.

Grelha de
avaliação.

Crianças da EPE e
alunos do 1º CEB.

Transporte da
Autarquia.
Materiais de
desgaste.

Registos
diversos.
Apreciação
escrita das
actividades, a
realizar pelos
docentes
envolvidos.
Registos.
Avaliação a
efectuar pelas
docentes em
sede de
departamento
.
---------------

CN / PES /
30 de Novembro

Comunidade escolar
BE/CRE

Actividade de
articulação EPE/1º
CEB

Promover a articulação
entre os dois níveis de
educação/ensino.
Facilitar a integração
das crianças da EPE que
irão transitar para o 1º
ano do 1º CEB.

Visita a um Teatro

Proporcionar à criança
formas diferenciadas de
veicular informação, de
modo a ampliar o seu
conhecimento e
crescimento nas
dimensões social e
cultural.

Assistir à peça teatral “O
feiticeiro de Oz” (ou
outra em sua
substituição).

Em data a definir

Departamento da EPE

Crianças da EPE

Autocarros para
o transporte.
Verbas para a
aquisição dos
bilhetes.

Fase de candidatura

Kayak

A definir

Prof. José Carlos Lousa

Alunos 3º ciclo

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

IndoorKAYAK

No 1º período as crianças
do 1º CEB deslocar-se-ão
aos JI onde participarão
em actividades a definir
pelos docentes
envolvidos.

Em data a definir.

Educadores e
professores titulares de
grupo/turma.

ESCOLA
AMIGA…
... do
desporto

Designação das
Actividades

Objectivos

Descrição da
Actividade

Calendarização

Organização

Público-Alvo

Recursos

Prof. José Carlos Lousa

3º ciclo e Ensino
Secundário

Computador,
Retroprojector,
textos de apoio

Avaliação

1ºPeríodo
DEZEMBRO
Formação alunos
/árbitros

Desporto Escolar

Formação de Juízes /
árbitros de Futsal

Dia 02

Computador,
Formação de Juízes /
árbitros de Badmington

Prof. João Silva

Ensino Secundário

Grelha de
avaliação

Retroprojector,

…do
desporto

Formação alunos
/árbitros

Desporto Escolar

… da
ciência

Visita de estudo ao
Serviço de Genética
do Hospital Distrital
de Vila Real

Facultar experiências
de
aprendizagem
suportadas na aplicação
prática da genética.

Observação de diversos
tipos
de
actividades
desenvolvidas
pelo
Serviço de Genética.

Ao longo do mês de
Dezembro, em dia a
definir.

Docente de Biologia do
12º ano, Celestina
Mourão.

12º Ano, Curso de
Ciências
e
Tecnologias

Transporte (Autocarro),
professores
acompanhantes

Relatório.
Grelha
de
autoavaliação.
Registo
fotográfico

Utilização prática de
conhecimentos
Matemáticos.
Valorização
dos
conhecimentos
de
geometria

Construção de motivos
natalícios com base em
tangrans e modelos de
sólidos geométricos.

Trabalhos durante o
mês de Novembro.
Exposição na última
semana do 1º Período

Professores
de
matemática do 5º e 7º
Ano/
Grupo
de
Matemática

Comunidade
escolar/comunidad
e educativa

Cartolina, cartão,
cola e material de
escritório

Grelha
avaliação
grupo.

Alunos, professores
e Pais.
Toda a comunidade
Educativa

Materiais
e
equipamentos
usados
no
desenvolvimento
curricular

… das
tradições

Actividades de
Natal/
Encerramento do 1º
Período

Tornar a escola um
espaço
visualmente
mais agradável durante
o período das festas de
Natal.

Dia 02

textos de apoio

de
do

Exposição dos trabalhos.

Decoração
e
embelezamento
de
espaços
escolares
interiores e exteriores

Representante
do
Grupo de Educação
Visual e Tecnológica.
16 Novembro
a
04 Janeiro

Professores
de
Educação
Visual
e
Tecnológica, Educação
Visual
e
Educação
Tecnológica.
Professores do N.A.E

Registo
em
impresso
próprio

… das
tradições

Actividades de
Natal/
Encerramento do 1º
Período

Cultivar os afectos.
Sensibilizar os alunos
para as vivências do
Natal. Proporcionar
momentos de festa e
de alegria. Promover
o convívio. Demonstrar
a importância da
Reutilização e
reciclagem de resíduos.
Viver o Natal como
festa cristã.

Dramatizações,
declamações de poemas
e entoação de
canções.
Realização de trabalhos
alusivos ao Natal com
materiais recicláveis.
Troca de prendas
Lanche convívio
Concurso de Presépios e
um
Festival
de
Variedades no auditório
Municipal

Professores do 1ºCEB,
Professores das AEC.
Animadores culturais.

Alunos, PEE,
comunidade em
geral

Papel variado
Cartolinas
Tintas
Colas
Tesouras
Material diverso

Prof. EMRC
Docentes do SEEEAE
Docentes de EF
Comissão de Eventos

Comunidade
Educativa

Sala
reservada
para
exposição
dos Presépios.
Auditório
Municipal

Prof. Música

Comunidade
Escolar

Alunos dos 5º e
6º anos

Registo
escrito em
grelha.

Última semana de
aulas do 1º. período
Registo
fotográfico

Ceia de Natal
Desenvolver a prática
vocal e instrumental.
Contribuir para a
socialização.

Interpretação de peças
vocais e instrumentais.

18 de Dezembro

Observação
Directa

ESCOLA
AMIGA…

Designação das
Actividades

Objectivos

… da
segurança

… da
ciência

Calendarização

Organização

Público-Alvo

Recursos

Avaliação

Prof. de EMRC

Alunos e Idosos do
Lar

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

Registo
fotográfico

------------------Professores do 1º CEB

Comunidade
Educativa e local.

Registo escrito
em grelha.
Registo
fotográfico

Direcção

Alunos do 2º CEB

Auditório
Câmara
Municipal

Questionário de
satisfação

Alunos do 7º Ano

Autocarro

2ºPeríodo
JANEIRO
Conviver com os idosos

… das
tradições

Descrição da
Actividade

Cantar as Janeiras

Acção
sensibilização

de

Visita de estudo ao
Centro Ciência Viva
de Bragança

Reviver o dia de Reis,
com a finalidade de
manter viva a tradição
na comunidade local.

Visita ao Lar de Idosos de
Murça, para conviver com
os idosos
Cantar os reis na
Comunidade e/ou
instituições de
Solidariedade Social.

Promover
o
cumprimento de regras
de
segurança
na
utilização das novas
tecnologias.

Acção de sensibilização
sobre
criminalidade
informática

Incentivar os alunos no
estudo das Ciências

Deslocação dos alunos a
Bragança para visitarem o
Centro Ciência - viva de
acordo com o plano a
apresentar.

Possibilitar a prática de
actividades interactivas
na área das ciências

1º Semana de Janeiro

Durante o mês
Janeiro
13 de Janeiro

Directoria do Norte da
PJ

da

DREN
Um dia do mês de
Janeiro, a definir
oportunamente

CN- Luís Mourão
FQ - Ana Rita

Professores
Acompanhante

Cartaz.
Relatório
visita.
Registo
fotográfico

da

ESCOLA
AMIGA…
… da
cultura

… das
tradições

Designação das
Actividades

Objectivos

… da
segurança

Calendarização

Organização

Público-Alvo

Recursos

Avaliação

2ºPeríodo
FEVEREIRO
“La Chandeleur”

Carnaval

Promover o contacto
dos alunos com a
gastronomia, e tradição
francesas; motivar para
a prática da língua
francesa.
Promover a relação
escola/comunidade.
Animar a comunidade,
proporcionando
momentos de alegria.
Revitalizar tradições
locais.
Promover a articulação
de alguns conteúdos
com a realidade; aplicar
as competências
adquiridas.

… das
tradições

Descrição da
Actividade

Dia de S. Valentim

Acção de
sensibilização

Sensibilizar os
encarregados de
educação para a
importância de
conversar com os seus
educandos sobre o
conhecimento do seu
corpo e sexualidade.
Consciencializar para os
malefícios da utilização
de drogas;
Prevenir o consumo de
substâncias ilícitas.

Grupo de Francês

Comunidade
Educativa

Cartolina para
divulgação da
actividade,
toalhas,
guardanapos,
mesas.

Departamento da EPE e

Comunidade

Transporte para

1ºCEB

educativa e local.

as deslocações.

Baile de máscaras

Direcção
Comissão de Eventos

Comunidade
educativa.

Elaboração de cartões/
postais com
mensagens/poemas
alusivas ao dia e
exposição dos mesmos na
BE/CRE e átrio da escola

12 de Fevereiro

Prof. Marisa e alunos
do CEf2
Grupo de Inglês e grupo
de Francês.

Alunos dos 2º,e 3º
ciclos, do ensino
secundário e do
profissional.

Cartolinas de
várias cores,
cola,
marcadores,
tesouras, etc.
BE/CRE

Visionamento de vídeos
sobre o tema e discussão.
Distribuição de panfletos
informativos.

18 de Fevereiro

SEEEAE
CEF2 florestal

Alunos da UAE e
alunos CEF 2
florestal.

Centro de saúde
Material
multimédia.

9 de Fevereiro

Direcção Coordenadora
PES
Escola Segura

Alunos do ensino
secundário

Auditório da
Câmara
Municipal

Confecção de crepes,
pelos alunos. Venda dos
crepes no polivalente.
Confecção de adereços
reutilizando materiais.
Desfile pelas ruas da
localidade.

Acção de sensibilização
alusiva às drogas e seus
malefícios

2 de Fevereiro

Dia 12 de Fevereiro

Grelha de
avaliação

Registos.
Avaliação a
efectuar em
departamento

Grelha de
avaliação

Grelha de
avaliação

Grelha de
avaliação

Questionário de
satisfação

… do
desporto
…do
desporto

Torneio Individual
Torneio Interturmas

Actividade Interna

Badmington

Durante o mês

Prof. João Silva

Actividade Interna

Badmington

Durante o mês

Prof. João Silva

3º e ciclo e ensino

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

secundário
3º e ciclo e ensino
secundário

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

Grelha de
avaliação
Grelha de
avaliação

ESCOLA
AMIGA…
… da
leitura

… do
desporto

… da
leitura

Designação das
Actividades

Objectivos

Descrição da
Actividade

Calendarização

Organização

Público-Alvo

Recursos

Avaliação

2ºPeríodo
MARÇO
Chá Com Livros
2ª Sessão

Compal Air 3x3

Motivar para a leitura;
Divulgar obras e
autores;
Envolver a comunidade
educativa;
Partilhar experiências
de leitura.
Apuramentos dos

Participantes
(professores e alunos)
apresentam uma obra
que tenham gostado
de ler e partilham
esse conhecimento
com os presentes.

melhores tempos para

Basquetebol

3 de Março

Prof. de ed. Física e
Dia 3

a fase distrital

Feira do Livro

Motivar para a leitura;
Promover o contacto
com o livro; Promover a
articulação entre as
diversas escolas do
agrupamento.

… da
leitura

Encontro com a
Poesia

Envolver dos alunos na
leitura de poesia;
divulgar leituras
realizadas no âmbito do
PNL; envolver os Pais e
EE nas actividades dos
seus educandos.

… do saber

Visita de estudo
ao Parque
Biológico de Gaia

Proporcionar aos
alunos uma experiência
didáctica
enriquecedora exterior
ao ambiente escolar.

BE/CRE e grupo de
Língua Portuguesa

Associação
Estudantes

Exposição e venda de
livros.
Será enviado convite
a todos os Pais e EE.
Ao longo da semana,
os alunos de todos os
ciclos de ensino virão
visitar a feira

Declamação de
poesia pelos alunos.

Visita de estudo ao
Parque Biológico de
Gaia, de acordo com
plano a apresentar
oportunamente.

Comunidade educativa

2º,3º Ciclos e Ensino
Secundário

BE/CRE
Fotocópias

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

Grupo de Língua
Portuguesa.

Comunidade Educativa

Câmara Municipal
(transporte de
alunos); sala de
Ed. Musical
disponível toda a
semana;
cartolinas e
fotocópias.

5 de Março

Grupo de Língua
Portuguesa e BE/CRE

Alunos do 2º ciclo, Pais
e Encarregados de
Educação

Fotocópias,
BE/CRE

1ª Semana de Março

Professores de
Ciências da Natureza
de 5ºano

Alunos 5º ano

Transporte,
acompanhamento
para os alunos.

1 a 5 de Março

Grelha de
avaliação

Qualidade de
relatórios.
Grelha de
autoavaliação.

… do saber

… do
desporto

Visita de Estudo a
Freixo de Numão

Quarta-feira do
movimento

Conhecer vestígios do
Paleolítico, Neolítico,
da Civilização Grega ,
Romana e da época
Medieval
Reconhecer a
importância da
preservação do
Património Histórico

Visita guiada ao
Museu da Casa
Grande
Visita guiada ao Sítio
Arqueológico do
Prazo
Visita guiada ao
Centro Histórico de
Freixo de Numão.

5 de Março

Pratica da modalidade

Fitness

10 de Março

Departamento de
Ciências Sociais e
Humana
Professoras de
História e Geografia
do sétimo ano de
escolaridade – Ana
Maria Cláudio e
Fátima Pinho
Prof. Marisa e Alunos
do CEF2

Os alunos do sétimo
ano de escolaridade

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

Grelha de
avaliação

Auditório da
Câmara Municipal

Questionário
de satisfação

Acção de
sensibilização

Promover o
cumprimento de regras
de segurança.

Acção de
sensibilização
“Proteger as crianças
e evitar os perigos”

9 de Março

Direcção
Escola Segura

Pais /EE dos alunos da
Educação Pré-escolar e
1º CEB

… do
ambiente

Dia Mundial da
Floresta

Sensibilizar os alunos
para as problemáticas
ambientais.

A definir

22 de Março

Direcção
Câmara Municipal

Alunos da EPE, 1º CEB e
Educação Especial

… do saber

Visita de Estudo
Roteiro Literário A Lisboa de
Pessoa

Promover o
enriquecimento cultural
dos alunos; motivar
para o estudo da obra
do poeta.

Visita aos locais
ligados ao imaginário
Pessoano

… da
cultura

Ida ao Teatro

Promover o
enriquecimento cultural
dos alunos; motivar
para o estudo da obra.

Peça
“Auto da Barca do
Inferno”
Peça “ Felizmente Há
Luar!”

… do saber

Palestra
“A inteligência
Emocional”

Consciencializar para
uma nova área de
conhecimento da
complexidade humana As Emoções.

Realização de uma
palestra com
especialista na área
da Educação
Emocional do IPB.

A definir

Professora Luísa
Carvalho

Depende da
calendarização das
companhias de teatro.

Professoras Palmira
Guedes e Leonida
Gonçalves.

Depende da
calendarização das
companhias de teatro.

Professores António
Agostinho e António
Faustino

Alunos do 9º Ano

Depende da
calendarização das
companhias de teatro.

Professora Luísa
Carvalho

Alunos do 12º Ano

A combinar, tendo em
conta a disponibilidade
da Oradora.

Grupo de Filosofia

Registo
fotográfico

Pessoal docente e Não
docentes, alunos do
2º,3º e Sec.

… da
segurança

Peça “Os Maias”

Transporte
alugado ou
fornecido pela
Câmara Municipal
Recursos
informáticos
Máquina
fotográfica

Grelha
de
avaliação

Alunos do 12º Ano

Alunos do 11º Ano

Transporte
Registo
fotográfico

Discentes de Filosofia e
Psicologia B

Oradora e
Auditório.

Grelha de
avaliação

… do saber

Visita de Estudo
ao Museu de
Serralves

Trabalho
de
campo: Estudo de
um ecossistema

Promover e sensibilizar
para a necessidade de
reconhecer a Arte como
uma actividade de
manifestação humana.

Visita de Estudo a
Serralves (Porto) .

Compreender que os
sistemas
vivos
se
encontram organizados
em níveis estruturais de
complexidade
crescente.

Pretende-se estudar
um ecossistema em
termos
da
sua
comunidade biótica e
alguns
factores
abióticos.

Actividades de
… da
articulação EPE/
cooperação
1º CEB

Promover a articulação
entre os dois níveis de
educação/ensino.

As crianças de 5 anos
da EPE visitarão as
EB1 que frequentarão
no ano lectivo
seguinte.

Mega Sprinter
Inter-Turmas

Apuramentos dos
melhores tempos para
a fase distrital

…do saber

… do
desporto

… do
desporto

…do
desporto

II CorridaSolidária
com as crianças de
Timor-Leste e de
Portugal
Projecto Nestum
Rugby nas escolas

Discentes de 10º e 11º
ano.

Durante o mês de
Março, quando se
iniciar a abordagem da
Unidade - Diversidade
na Biosfera

Prof.
Alexandrina
Mourão

Turma A, do 10º ano,
no âmbito da disciplina
de Biologia-Geologia.

Em data a definir no
mês de Março.

Docentes da EPE e 1º
CEB envolvidas.

Crianças que
transitarão para o 1º
ano do 1º CEB e alunos
das EB1.

Professores de
Educação Física

Todos os alunos da
EB2,3/Sec Murça

Durante o mês

Fase de Candidatura

Atletismo

Dia 26

Fase de Candidatura

Rugby

Durante o mês

Semana da Ciência e
Tecnologia

Realizar
actividades
práticas, experimentais
ou laboratoriais que
cultivem, nos alunos, o
gosto pela ciência.

Realização de um

Actividades de
Páscoa/
Encerramento do

Sensibilizar os alunos
para a importância da
EMRC na formação
integral

Semana de EMRC
Exposição
bíblica,
power points, etc

… da
ciência

… das
tradições

Provas de velocidade

Grupo de Filosofia e
História.

A definir

conjunto de
actividades que
divulguem a cultura e
o conhecimento científico.

Prof. José Carlos
Lousa

Transporte.

-Material
de
laboratório
(Lupas,
pinças,
sacos
para
armazenamento
de amostras…)

Autocarros para o
transporte.

Campo Exterior
Pista 40m

Qualidade dos
relatórios
Grelha
de
AutoAvaliação.

Registos a
efectuar pelas
crianças/alun
os..
Grelha
avaliação

de

Comunidade educativa
do AVEM

Prof. José Carlos
Lousa

2º e 3º ciclo

Última semana do 2º
período.

Docentes do DMCE

Comunidade educativa
do AVEM

A
definir
de
acordo
com
programa próprio

Grau
de
execução das
actividades
em função do
plano
a
definir.

Última semana do 2º
período

Prof. de EMRC

Comunidade Educativa

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

Grelha de
avaliação

2º Período

Viver e sentir o
significado da Páscoa
como
festa
fundamental
dos
cristãos

Páscoa Jovem

Último dia de aulas do
2º período

Prof. de EMRC
Comissão de Eventos

Comunidade Educativa

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

Grelha de
avaliação

ESCOLA
AMIGA…
…da
tolerância

… do
saber

…do
saber

Designação das
Actividades

Objectivos

... do
saber

Calendarização

Organização

Público-Alvo

Recursos

Avaliação

3ºPeríodo
ABRIL
Ano Sacerdotal

Apreciar a importância
do sacerdote na vida da
Igreja e da sociedade

Visita de Estudo à
Mirapapel

Contactar com uma
empresa de triagem de
resíduos da região.
Sensibilizar para a
necessidade
da
separação selectiva de
resíduos.

Matutad
Promover de forma
atractiva o interesse
pela matemática e o
conhecimento.

… do
saber

Descrição da
Actividade

Canguru
Matemático

Visita de estudo a
uma fábrica de
papel artesanal de
Carvalha Gorda em
Vouzela

Articular o
desenvolvimento
curricular da área de
Educação Visual e
Tecnológica,
verificando in–loco a
fabricação artesanal de
papel.

Palestra
(s)
com
alguns sacerdotes em
serviço no concelho
de Murça

Dia, hora ainda a definir

Prof. de EMRC

Comunidade educativa

Auditório

Grelha
avaliação

de

Deslocação
dos
alunos à empresa
Mirapapel
a
Mirandela

Uma manhã ou tarde
do mês de Abril

CN – Luís Mourão

Todos os alunos do 8º
ano

Autocarro

Cartaz
relatório
visita

e
da

Desafios e testes de
conhecimentos
em
rede

Ao longo do 3º período
em data a definir pelas
entidades promotoras

Departamento
de
Matemática da UTAD
/
Grupo
de
Matemática

Alunos do 3º Ciclo

Ligação a internet

Testes de destreza
mental
e
conhecimentos

Realização da visita
de estudo

CN – Maria Celestina

Departamento
Matemática
Universidade
Coimbra / Grupo
Matemática

Abril/Maio, em função
das condições
climatéricas gerais

de
da
de
de

Representante do
Grupo de Educação
Visual e Tecnológica.
Professora Inês
Moreira e demais
professores de EVT

Professores
acompanhantes

Transporte para
Vila Real para a
final.
Alunos do 2º e 3º
Ciclos, e 10º Ano

Fotocópias
testes.

dos

Grelha de
avaliação

Valor pecuniário
da inscrição

Alunos dos 5.ºs e 6.ºs
anos

Planificação
apresentada em
documento tipo
para a visita de
estudo.
Meios de
transporte
adequado para os
alunos.

Avaliação final
efectuada
pelos
professores
em impresso
próprio.

ESCOLA
AMIGA…

Designação
das
Actividades

Objectivos

Descrição da
Actividade

Calendarização

Organização

Público-Alvo

Recursos

Comunidade educativa

Prémios a atribuir
aos vencedores
(150 €).
BE/CRE.

3º Ciclo do Ensino
Básico e Ensino
Secundário

Centro de
Informação
Europeia Jacques
Delors.
Câmara Municipal
de Murça.
50 € (material a
distribuir).

Avaliação

3ºPeríodo
MAIO

…da
Europa

… da
Europa

Concurso Europeu

Realização de uma
palestra sobre
questões
europeias.

Promover a criatividade
dos alunos.
Aumentar a curiosidade
dos alunos.
Incrementar a pesquisa
e a selecção de
informação.

Ao longo do 2º/3º os
alunos irão
desenvolver trabalhos
criativos sobre uma
temática europeia.
Exposição dos
trabalhos à
comunidade.
Melhores trabalhos
serão premiados.

2º período e início do
3º - realização dos
trabalhos.
5 a 7 de Maio –
Exposição dos trabalhos
na BE/CRE

Grupos de Geografia
e de Economia e
Contabilidade.

Sensibilizar os alunos
para as questões
europeias.
Aprofundar os
conhecimentos acerca
da Europa.

Realização de uma
palestra com a
participação de um
especialista em
questões europeias.

7 de Maio

7 de Maio

Grupo de Geografia.

3 a 7 de Maio.

Grupos de Geografia
e de Português.
Biblioteca Municipal
de Murça.

…da
Europa

Almoço típico de
um país da Europa

Divulgar a gastronomia
de países da Europa.
Promover a
interculturalidade.

O menu da cantina,
deste dia, será um
prato típico de um
país da Europa. Os
alunos efectuarão
pesquisas previas
acerca da
gastronomia
europeia.

…da
Europa

Acção de
sensibilização
sobre a União
Europeia

Promover um maior
conhecimento sobre
questões europeias;
Incrementar o gosto
pela construção da
cidadania europeia.

Actividade lúdica,
sobre a Europa.
Leitura de obras
sobre a temática.

Grupos de Geografia
e de Economia e
Contabilidade.

Comunidade educativa

Cantina.
50 € (material a
distribuir).

2º Ciclo do Ensino
Básico.

20 € (reproduzir
materiais).
Biblioteca
Municipal de
Murça.

Grelha de
avaliação

Dia do Município

Estimular o interesse
pelas raízes culturais do
concelho.

Realização
de
actividades
relacionadas com o
património histórico e
cultural do concelho
Participantes
(professores e alunos)
apresentam uma obra
que tenham gostado
de ler e partilham
esse conhecimento
com os presentes.
A definir

7 de Maio

Direcção
Câmara Municipal de
Murça

Comunidade Educativa

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

Grelha
avaliação

Chá Com Livros

Motivar para a leitura;
Divulgar obras e
autores;
Envolver a comunidade
educativa;
Partilhar experiências
de leitura.
Promover o sentido de
família e as relações
familiares.

12 de Maio

BE/CRE e grupo de
Língua Portuguesa

Comunidade educativa

BE/CRE
Fotocópias

Grelha de
avaliação

14 de Maio

Direcção
SPO
Associação de pais

Comunidade educativa

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

Grelha de
avaliação

Promover
o
cumprimento de regras
de
segurança
na
utilização das novas
tecnologias.

Acção
sensibilização
criminalidade
informática

14 de Maio

Direcção

Pais/EE dos alunos do
2º CEB

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

Questionário
de satisfação

Caminhada
solidária

Reflectir sobre as
desigualdades.
Desenvolver o valor da
solidariedade

Saída da EB2,3/S e
caminhada até à
ponte romana

16 de Maio

Departamento da EPE

Comunidade educativa
da EPE

Autocarro para o
transporte

Registos
Apreciação
escrita a
efectuar pelas
docentes
envolvidas

Dia Diocesano de
EMRC

Convívio a nível da
diocese entre todos os
jovens inscritos em
EMRC
Realizar trabalhos de
pesquisa
Conhecer os Reis e as
Rainhas de Portugal da
Primeira Dinastia

Várias
actividades,
desde
música,
danças, jogos…

20 de Maio

Secretariado
Diocesano com
prof. de EMRC

Alunos

Autocarros

Exposição
de
biografias de Reis e
Rainhas de Portugal
da Primeira Dinastia

24, 25, 26, 27 e 28 de
Maio

Comunidade escolar e
não escolar

Internet
Livros
Papel
Impressora
Serviços
de
Plastificação;
Cartazes
Convites
para
visitar a exposição
destinados aos EE

… das
tradições

…da
leitura

…da
família

3ª Sessão

Dia Internacional
da família

…do
desporto

…da
tolerância

Exposição “Reis e
Rainhas
de
Portugal
da
Primeira Dinastia”

….do
saber

de
sobre

Directoria do Norte
da PJ

de

DREN

os

Professora
Ana
Cláudio, turma do 7ºC
em colaboração com
a equipa BE/CRE

Grelha de
avaliação

…do saber

Visita de estudo ao
Castelo
de
Bragança/ Museu
militar/
Domus
Municipalis

Visita de estudo ao
Museu do Douro
no Peso da Régua

…do saber

Actividade de
… da
articulação 1º/2º
cooperação Ciclo

… do
saber

Visita de estudo

Visita de estudo à
ETAR de Murça

…do saber

…do saber

Visita de estudo à
“Ingroplás” - Murça

-Permitir aos alunos o
contacto com fontes
históricas;
-Dar a conhecer o
património histórico da
região;
-Contribuir
para
a
formação da memória
colectiva e identidade
nacional e regional.
-Permitir aos alunos o
contacto com fontes
históricas;
-Dar a conhecer o
património histórico da
região;
-Contribuir
para
a
formação da memória
colectiva e identidade
nacional e regional;
Proporcionar aos
alunos a vivência de um
dia na EB 2,3/s a
frequentarem no ano
lectivo seguinte.
Contactar com outras
realidades

-Visita de estudo ao
Castelo de Bragança/
Museu
militar/
Domus Municipalis;
-Preparar
uma
reportagem
fotográfica com a
informação recolhida
ao longo da visita;

25 de Maio.

Docente de História e
Geografia de Portugal
de 5º ano

-Visita de estudo ao
Museu do Douro;

27 de Maio.

Fátima ou Santiago
de Compostela

Dia a definir

Prof. EMRC

Alunos

Autocarros

Contactar com uma
estação de tratamento
de águas da região.
Sensibilizar para a
necessidade
de
preservar a qualidade
da água.

As turmas farão uma
visita
guiada
às
instalações da ETAR
de
Murça.
A
deslocação será feita
a pé.

Numa aula de 90 min.
da disciplina de CN/FQ,
a acordar com a
Empresa ATMAD.

CN - Luís Mourão

Alunos do 8º ano

Prof. de Ciências
Naturais
e
Ciências
FísicoQuímicas.

Visitar uma instalação
industrial
local,
enquadrada no estudo
da Plásticos, Vidros e
novos Materiais.

Actividade
de
Projecto Laboratorial
–
Planificação,
Execução e Avaliação.

Uma manhã ou tarde
do mês de Maio

Docente de História e
Geografia de Portugal
de 6º ano

Todos os alunos de 5º
ano.

Todos os alunos de 6º
ano.

Preparar
um
relatório
com
a
informação recolhida
ao longo da visita.

Apresentação de um
novo espaço escolar

A definir

Directores de turma
do 5º ano
Professores titulares
de turma de 4º ano

-Autocarro
-Guião da saída
de estudo
-Materiais
de
suporte para a
exposição

-Autocarro
-Guião da saída
de estudo
-Materiais
de
suporte para a
exposição

Elaboração do
guião da visita
de estudo;
Sistematização
da informação
recolhida ao
longo da visita
de estudo,

Autocarro
Alunos do 4º ano
Grelha de
avaliação

CN - Maria Celestina

Elaboração de
relatório em
grupo

Técnico da ETAR

Grupo 510

Alunos 12º Ano

Empresa
Ingroplás

Elaboração de
relatório

Saída de campo: A
Geologia da região
de Murça

…do saber

Visita de Estudo ao
Museu dos
Cordofones

Aplicar
os
conhecimentos
adquiridos ao contexto
geológico da região.
Reconhecer
as
paisagens geológicas e
as
suas
principais
litologias e estruturas
observadas na região
de Murça

Pretende-se estudar a
geologia do meio
envolvente,
cumprindo as etapas:
selecção
do
dos
afloramentos
a
estudar; planificação
do
trabalho
de
campo; realização do
trabalho de campo; organização
dos
dados recolhidos e
emissão
de
conclusões.

Durante o mês de Maio,
quando se terminar a
abordagem da Unidade
– Processos e materiais
geológicos importantes
em
ambientes
terrestres.

Aprofundar a cultura
musical.

Visita ao museu dos
cordofones a Braga.

A definir

Prof.
Alexandrina
Mourão
e
Prof.
Albertino Lousa

Turma A, do 11º ano,
no âmbito da disciplina
de Biologia-Geologia.

Autocarro
Material
de
laboratório
(Martelo
de
geólogo,
sacos
para
armazenamento
de amostras…)

Qualidade dos
relatórios
apresentados.
Grelha
de
Autoavaliação da
actividade.

Máquina
fotográfica.

Professora de EM.

Alunos dos 5º e 6º
anos.

Autocarro.

Grelha de
avaliação

ESCOLA
AMIGA…

Designação
das
Actividades

Objectivos

Descrição da
Actividade

Calendarização

Organização

Público-Alvo

Recursos

Avaliação

3ºPeríodo
JUNHO
Reflectir sobre os
direitos e deveres da
criança.
Proporcionar
momentos de alegria e
diversão

… da cultura
Jornadas
culturais

…do
ambiente

Dia Mundial do
Ambiente

Promover o gosto dos
alunos pela escola.
Divulgar os trabalhos
realizados nas salas ao
longo do ano e nas
jornadas culturais.
Promover o contacto
dos alunos com a
gastronomia, costumes
e tradições do seu
próprio país cuja língua
estudam (Francês e
Inglês).
Promover a relação
escola meio.

Comemorar o Dia
Mundial da Criança
de modo a oferecer a
todas as crianças a
possibilidade de
desfrutar
de um dia diferente.

Dia 1 de Junho

Dinamizar a relação dos
alunos com os
trabalhos realizados.

Feira Educativa

Sensibilizar os alunos
para as problemáticas
ambientais.

Realização de acções
diversificadas
promovidas
pelas

Do grupo EVT

Alunos e comunidade
local

Departamento de
Ciências Sociais e
Humanas

Exposição dos
trabalhos realizados
ao longo do ano.
Dia das Línguas:
Exposição e venda
produtos da
gastronomia de cada
um dos países.

Direcção
Câmara Municipal

1,2 e 4 de Junho

Coordenadora do
Departamento de
Línguas. Docentes do
Departamento de
Línguas

Representante do
Grupo de Educação
Visual e Tecnológica
Dinamização –
Professoras Anabela
Lopes e Rosa Pais.
Colaboração de todos
os professores do
Grupo.
CN / PES / Equipa da
Biblioteca Escolar

Registo
escrito em
grelha.

Cartolinas e
outros materiais
(200 €)
Comunidade Educativa

Alunos, professores ,
Pais e Comunidade
Educativa

Comunidade escolar

Sala de aula,
projector TV,
mesas, papel
crepe fino,
fita-cola, papel
cenário…
Materiais e
utensílios
utilizados ao
longo do
desenvolvimento
curricualr e
materiais
reciclados.
Computador,
papel e cartolinas.

Grelha de
avaliação

Avaliação
final,
registada em
impresso
próprio.

Grelha de
avaliação.

diversas estruturas

Reflectir sobre os
impactes antrópicos no
ambiente.
Promover a mudança
de atitudes face às
questões ambientais.
Promover
hábitos
saudáveis e de respeito
pela
natureza.
Promover relações de
amizade
e
de
camaradagem entre os
elementos
da
comunidade educativa.

Caminhada ao monte
de S. Domingos

Sensibilizar para a
preservação do
ambiente;
Promover
comportamentos e
atitudes apropriadas
para
a conservação do
ambiente;
Incentivar à reciclagem
de resíduos.

Participar e m
actividades de grupo
que visem atitudes de
preservação do
ambiente.

Sensibilizar a
comunidade para as
questões ambientais.
Embelezar espaços
públicos.

…do saber

Visita de Estudo
ao
“CERN”,
(Centro Europeu

Exposição
de
fotografias/imagens
acerca de problemas
ambientais
e
visualização
de
documentários

Conhecer o complexo
CERN Sensibilizar os
alunos
para
o

Cartolinas e
outros materiais
(100 €).
4 de Junho

Grupo de Geografia

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

Direcção

Realização de uma
visita de estudo a
local a definir,
relacionado com a
temática do
Ambiente.
Desfile de carros de
mão, decorados com
flores, na vila de
Murça.
Colocação dos carros
num espaço público a
definir.
Realização de uma
visita de estudo, de
acordo com o plano

BE/CRE.

Comunidade Educativa

Comunidade educativa
e local

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

Departamento do 1º
CEB
Primeira semana de
Junho

Alunos do 1ºCEB

Departamento da EPE

1ª Quinzena de Junho,

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

Crianças da EPE

Carretas, vasos
com plantas e
flores.
Autocarro para as
deslocações.

Registos.
Avaliação a
efectuar pelas
docentes, em
sede de
departamento
.

Diverso material
de
laboratório;

Grau
de
satisfação dos
alunos. Grau

de “Recherche”
Nuclear), Suíça

…do saber

…do saber

… da
cooperação

… da
cooperação

Visita de Estudo
ao Parque
Natural do Alvão
(PNA)

Saída de campo:
A geologia da
região de Murça

Actividade de
articulação
EPE/1º CEB

Feira
(nome a definir)

Fenómeno do nuclear;
uma
visão
mais
alargada
das
potencialidades
energéticas.

oportunamente
apresentar.

Sensibilizar
para
importância
da
preservação de áreas
naturais.

Visita ao Centro de
Informação
e
Interpretação – Vila
Real. Visita guiada à
área do PNA de
acordo com o plano
posteriormente
a
apresentar.

Última Semana de aulas
em data a definir com o
PNA

Aplicar
os
conhecimentos
adquiridos ao contexto
geológico da região.
Reconhecer
as
paisagens geológicas e
as
suas
principais
litologias da região de
Murça.

Saída de campo a
diversos locais da
região de Murça

Última Semana de aulas
em data a definir

Proporcionar às
crianças a vivência de
um dia em contexto de
sala de aula.

As crianças de 5 anos
de idade irão passar
um dia na sala das
EB1 que irão
frequentar no ano
lectivo seguinte.

Dar a conhecer os
trabalhos realizados
pelos alunos do UAE.
Proporcionar situações
reais de compra e
venda de produtos.

Exposição e venda de
trabalhos realizados
pelos alunos da UAE.
Venda de produtos
hortícolas da
quintinha.

Conhecer in loco uma
área
protegida
da
região.

a

em data a definir
oportunamente

Docentes do Grupo
C. Físico-Químicas

Laboratórios.
Alunos do 11º Ano

Meios
transporte

de

Autocarro
Alunos do 8º Ano
CN- Luís Mourão. CN
– Maria Celestina. CN
– Albertino Lousa

Professores
acompanhantes

Autocarro

CN- Luís Mourão. CN
– Albertino Lousa

Alunos do 7º Ano

Professores
acompanhantes

Em data a definir

A definir

Educadores e
professores titulares
de grupo/turma.

Crianças de 5 anos da
EPE e alunos do 1º CEB.

Autocarros para
as deslocações.

SEEEAE

Comunidade em geral

Docentes e alunos
dos SEEEAE.

de execução
da actividade.

Grau
de
satisfação dos
alunos.
Qualidade dos
relatórios
apresentados.

Grau
de
satisfação dos
alunos.
Qualidade dos
relatórios
apresentados.

Registos a
efectuar pelas
crianças/alun
os.
Apreciação
escrita a
realizar pelas
docentes
envolvidas.

Registo
fotográfico

… do
desporto

Recepção aos
alunos 4ºano

Actividade interna

Dia do

…do
desporto

Departamento

Comemoração do Dia

Jogos Populares
tradicionais
Várias actividades
desportivas

A definir

A definir

Encerramento do
ano lectivo

Promover o
intercâmbio/convívio
entre os agentes da
comunidade educativa.

Prof. José Carlos

Todos os alunos do

Lousa

AVEM

CEF2

Realização de um
espectáculo variado,
com a participação
dos alunos.
Lanche convívio.
Festival da canção
infantil

Alunos do 4º ano

Registo
fotográfico
-----------------------

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

Prof. Marisa e alunos

Baile Temático

… do
convívio

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

Profs. José Carlos
Lousa e Delmina

2º, 3ºCEB e Ens Sec.
----------------------

1º CEB

Comunidade Educativa
e local

Registo
escrito em
grelha.

A definir

Comissão de eventos
Câmara Municipal

---------------------Alunos do EPE, 1º e 2º
CEB

Coordenadora AEC
Professora de Música
Festa de
encerramento do ano
lectivo

Direcção
Comissão de eventos

Comunidade educativa
e local

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

ESCOLA
AMIGA…

Designação
das
Actividades

estudo e
trabalhos de
campo

Actividade
Física e
Desportiva
… do
desporto

…da saúde

Programa Passe

entre JI
cooperação

Interligar os conteúdos
com a realidade.
Aplicação
dos
conhecimentos
em
questões concretas.
Promoção do gosto dos
alunos pelas actividades
escolares.
Promover a aquisição
de hábitos saudáveis de
prática físicodesportiva.
Favorecer uma boa
consolidação do
esquema corporal.
Contribuir para o
desenvolvimento físico
da criança, assim como
a sua integração social.
Promover hábitos
alimentares saudáveis.

Intercâmbio
… da

Descrição da
Actividade

Calendarização

Organização

Público-Alvo

Recursos

Avaliação

Ao longo do ano lectivo
Saídas de

… do saber

Objectivos

Promover o trabalho
entre diferentes
equipas.
Envolver a comunidade
educativa dos JI em
projectos comuns.
Dar visibilidade aos
projectos desenvolvidos

Realização de saídas
de estudo e de
trabalhos de campo
de acordo com as
competências a
desenvolver na
disciplina.

3º Ciclo do Ensino
Básico e Ensino
Secundário.

Fotocópias (100€)

Registo de
evidências:
textos,
panfletos,
fotografias…

Ao longo do ano lectivo.

Docentes do grupo de
Geografia.

As actividades de
Educação Física e da
Natação realizar-seão de forma
intercalar,
quinzenalmente.

Actividades a
decorrerem
semanalmente, ao
longo do ano lectivo.

Professores da
Autarquia.
Departamento da
EPE.

Crianças da EPE

Espaços interiores
e exteriores dos JI
para a prática da
Educação Física.
Piscinas
municipais.
Outros materiais
de apoio.
Autocarros para o
transporte.

Registos
gráficos
elaborados pela
criança.
Apreciação
trimestral a
efectuar pelos
docentes
envolvidos.

Actividades
diversificadas (ex:
dramatizações,
poemas, histórias,
construção de
quadros de dupla
entrada,…).
Os JI organizar-se-ão
em 2 equipas de
trabalho e irão
desenvolver um
projecto comum, a
partilhar no final do
ano lectivo.

Ao longo do ano lectivo.

Coordenadora do PES
Departamento da EPE
, do 1º CEB e …

Crianças dos JI e alunos
do 1º e 2º CEB

Manuais.
Livros de apoio
Materiais
diversos.

Registos a
elaborar pelos
intervenientes
no programa

Ao longo do ano lectivo

Departamento da EPE

Comunidade educativa.

Autocarros para o
transporte.
Auditório da
Biblioteca
Municipal.

Registos
diversificados a
elaborar pelos
intervenientes.

Plano Nacional
de Leitura
…da leitura

Testes
Intermédios do
GAVE
…do saber

Motivar os alunos para
a leitura e escrita.
Utilizar a leitura como
forma de comunicação
lúdica.
Desenvolver a
Imaginação e a
criatividade. Potenciar
encontros de partilhas
e experiências.

Sessões de leitura.
Semana da Leitura.

Possibilitar rotinas de
trabalho e condições de
exame aos alunos,
aplicando
testes
elaborados a nível
nacional.

Realização
e
acompanhamento
dos
Testes
Intermédios
implementados pelo
GAVE

1º, 2º e 3º Período, em
datas definidas pelo
GAVE

Realização de Testes
Intermédios pelos
alunos do 4º , 5º e 6º
anos de escolaridade,
nas áreas de
matemática e língua
portuguesa

1º CEB - Data a definir
LP e Matemática.
2º CEB – LP – datas a
definir
Mat. 5º ano – 16 de
Março, 6º ano – 17 de
Março

Promover o gosto pela
Física
e
Química.
Desenvolver
a
capacidade de usar a
Física e a Química.

Participação
em
concursos
promovidos
por
instituições do ensino
superior da área da
física e da química.

Ao longo do 2º ou 3º
períodos, em data a
definir pelas entidades
promotoras.

Aquisição de
competências
facilitadoras da vida
diária.

Plantação,
manutenção e
colheita de diversos
produtos agrícolas da

Ao longo de todo o ano
lectivo

Dia Mundial do
Livro (visita à escola
de um contador de
Histórias ou um autor
de livros infantis – 1º
CEB).

Departamento da EPE
e 1ºCEB
Docentes de
Português
Coordenadora do PNL

GAVE,
Director,
Gestor do Projecto,
Docentes
das
disciplinas de LP,
Mat.,
F.Q.,
Biologia/Geologia

Livros
Câmara Municipal
(transporte)
Biblioteca
Municipal
BE/CRE

Registo de
evidências:
textos,
panfletos,
desdobráveis,
fotografias…

Alunos do 8º e 9º anos,
10º, 11º e 12º anos

Computador
papel

Resultados
obtidos pelos
alunos
por
disciplina

Alunos do 1º e 2º CEB

Material
didáctico, papel,
computador e
impressora.

Alunos doa Educação
Pré-escolar, 1º,2º e 3º
CEB

e

Aferir o desempenho
dos
alunos
por
referência a padrões de
âmbito nacional.
Testes
Intermédios
Internos

Possibilitar rotinas de
trabalho e condições de
provas de aferição aos
alunos.

…do saber

…do saber

… do saber
fazer

Melhorar os resultados
escolares.

Olimpíadas de
Física e de
Química

A nossa
Quintinha

Durante o ano lectivo.

CD1ºC e professores
de LP e Mat. 2º CEB

Docentes do Grupo
510

Alunos
do
secundário

ensino

Coordenadora do
SEEEAE - Cristina
Boura Coordenadora
de curso CEF 3 – Lúcia

Alunos da UAE e do CEF
2 – Florestal.

Aferição de
práticas
educativas e de
estratégias de
trabalho
pedagógico.

Alunos

Resultados
obtidos pelos
alunos
nos
concursos

Autarquia
Alunos
Alfaias agrícolas,
fertilizantes,

Registo de
evidências:
textos,
panfletos,

… da cultura

Hino do
Agrupamento

Espaços
moodle

…da
formação
Portefólio
digital do aluno

Acção
de
formação
relacionada
com
a

Conhecimento mais
abrangente do meio
natural.
Aptidão para
desenvolver uma
agricultura de
subsistência.
Composição do hino do
Agrupamento, como
reforço da sua
identidade junto da
comunidade.
Articulação entre níveis,
ciclos de ensino áreas
curriculares
disciplinares e não
disciplinares.
Fomentar o gosto pelas
artes.
Promover espaços para
trabalho colaborativo e
e-learning
(mais
e
melhor cooperação)
Mais e melhor literacia
tecnológica de toda a
comunidade escolar
Melhorar a qualidade
das aprendizagens e
dos
resultados
escolares.
Melhorar a gestão
administrativa
e
a
prática pedagógica
Mais e melhor literacia
tecnológica de toda a
comunidade escolar
Melhorar a qualidade
das aprendizagens e
dos
resultados
escolares.
Melhorar
as
competências TIC dos
docentes
Melhorar a qualidade

região.

Gonçalves, docente
de EF – Carla Ribeiro
Luís Mourão –
Coordenador do
Clube “Amigos do
Ambiente”

Abertura de concurso
a nível de
agrupamento para
selecção da letra do
hino.
Composição/adaptaç
ão da música para o
respectivo hino.

Coordenadora do
SEEEAE e dep. de
expressões e
tecnologia
Docente de EM 2.º
ciclo .
Coordenadora do
Conselho de
Docentes 1º CEB
Coordenadora das
AEC’s 1ºCEB

Ano lectivo 2009/2010
e 2010/2011.

Comunidade escolar.

sementes e
plantas.

desdobráveis,
fotografias…

Instrumentos
musicais.
Prof. Das AEC’S de
Música.
Banda Marcial de
Murça.

Gravação de um
CD

Criação/actualização
das disciplinas dos
Órgãos de Gestão, da
Coordenação
Pedagógica,
da
Articulação
Curricular, de DT’s,
das Salas e Turmas,
dos Projectos de
Enriquecimento

Ao longo do ano lectivo.

Coordenador PTE
Equipa PTE

Comunidade educativa

Recursos TIC do
Agrupamento
Coordenadores
de departamento,
representantes de
grupo, directores
de
turma,
docentes e alunos

No âmbito do
PTE

Criação do portefólio
digital do aluno, em
especial, no 8.º ano área de projecto

Ao longo do ano lectivo.

Prof. de TIC
Coordenador PTE
Equipa PTE

Ensino básico

Recursos TIC do
Agrupamento
Docentes e alunos

No âmbito do
PTE

Pretende-se que o
Centro de Formação
de Vila Real possa
promover na escola

Ao longo do ano lectivo.

Coordenador PTE
Equipa PTE
Promoção
e
coordenação
da

Docentes

Centro
de
Formação de Vila
Real

No âmbito do
PTE

importância
das TIC nos
processos
de
ensinoaprendizagem

das aprendizagens e
dos
resultados
escolares.
Melhorar a prática
pedagógica

Acção
de
formação sobre
a utilização do
moodle
na
óptica do aluno
e na óptica do
professor

Melhorar
as
competências TIC dos
docentes
Melhorar a qualidade
das aprendizagens e
dos
resultados
escolares.
Melhorar a gestão
administrativa
e
a
prática pedagógica

Sessões
de
trabalho sobre
a
plataforma
Moodle.

…da
formação

Acção
de
formação sobre
a utilização de
quadros
interactivos
Sessões
de
trabalho sobre
a utilização de
quadros
interactivos

Acção de
formação sobre
a utilização do
portátil

Melhorar
as
competências TIC dos
docentes
Melhorar a qualidade
das aprendizagens e
dos
resultados
escolares.
Melhorar a prática
pedagógica

Melhorar as
competências TIC dos
docentes
Melhorar a qualidade

sede uma acção de
formação relacionada
com a importância
das TIC nos processos
de
ensinoaprendizagem
Pretende-se que o
Centro de Formação
de Vila Real possa
promover na escola
sede uma acção de
formação sobre a
utilização do moodle
na óptica do aluno e
na
óptica
do
professor.
Ao longo do ano
lectivo com uma
frequência
mensal
pretende-se
proporcionar sessões
de trabalho sobre a
plataforma Moodle.
Pretende-se que o
Centro de Formação
de Vila Real possa
promover na escola
sede uma acção de
formação sobre a
utilização de quadros
interactivos.
Ao longo do ano
lectivo com uma
frequência
mensal
pretende-se
proporcionar sessões
de trabalho sobre a
utilização de quadros
interactivos.
Pretende-se que o
Centro de Formação
de Vila Real possa
promover na escola

Comissão
de
Formação do Pessoal
Docente
e
Não
Docente

Ao longo do ano lectivo.

Ao longo do ano lectivo.

Ao longo do ano lectivo.

Coordenador PTE
Equipa PTE
Promoção
e
coordenação
da
Comissão
de
Formação do Pessoal
Docente
e
Não
Docente

Docentes

Coordenador PTE
Equipa PTE
Promoção
e
coordenação
da
Comissão
de
Formação do Pessoal
Docente
e
Não
Docente

Docentes

Coordenador PTE
Equipa PTE
Promoção e
coordenação da

Centro
de
Formação de Vila
Real

No âmbito do
PTE

Equipa PTE
Docentes
voluntários que
possuam
competências TIC,
nesta
área,
convidados pela
equipa PTE

Centro
de
Formação de Vila
Real

No âmbito do
PTE

Equipa PTE
Docentes
voluntários que
possuam
competências TIC,
nesta
área,
convidados pela
equipa PTE

Docentes do 1.º ciclo

Centro de
Formação de Vila
Real

No âmbito do
PTE

Magalhães
Sessões de
trabalho sobre
a utilização do
portátil
Magalhães

…da
formação

Sessões de
trabalho/Works
hops, de curta
duração.

Espaço
TicDúvidas

.., do saber
Construção de
um
dicionário

Mini
de

conceitos
básicos

de

das aprendizagens e
dos resultados
escolares.
Melhorar a prática
pedagógica

sede uma acção de
formação sobre a
utilização do portátil
Magalhães.

Melhorar as
competências TIC dos
docentes
Melhorar a qualidade
das aprendizagens e
dos resultados
escolares.
Melhorar a gestão
administrativa e a
prática pedagógica

Ao longo do ano
lectivo com uma
frequência trimestral
pretende-se
proporcionar sessões
de trabalho sobre a
utilização do portátil
Magalhães.
Ao longo do ano
lectivo, pretende-se
proporcionar aos
docentes
interessados sessões
de
trabalho/workshops
sobre Word Excel,
PowerPoint ou outro
software com
interesse educativo.
Pretende-se proporcionar um espaço
mensal para tirar
dúvidas relacionadas
com os
recursos/ferramentas
TIC (Word, Excel,
PowerPoint,
Produção
Multimédia, …)

Conhecer
a
terminologia utilizada
nas TIC. Utilizar os
procedimentos
de
pesquisa racional e
metódica
de
informação na Internet.

Construção de um
mini dicionário de
conceitos básicos de
informática
e
respectiva publicação
na plataforma da
escola.

Melhorar as
competências TIC dos
docentes.
Melhorar a qualidade
das aprendizagens e
dos resultados
escolares.
Melhorar a gestão
administrativa e a
prática pedagógica

Comissão de
Formação do Pessoal
Docente e Não
Docente

Ao longo do ano lectivo.

Coordenador PTE
Equipa PTE

Ao longo do ano lectivo.

Coordenador PTE
Equipa PTE

Início em Outubro.
Termo em Junho.

Docente de TIC, Edite
Queijo

Equipa PTE
Docentes
voluntários que
possuam
competências TIC,
nesta área,
convidados pela
equipa PTE

Docentes

Equipa PTE
Docentes
voluntários que
possuam
competências TIC,
nesta área,
convidados pela
equipa PTE

No âmbito do
PTE

Docentes

Equipa PTE
Docentes
voluntários que
possuam
competências TIC,
nesta área,
convidados pela
equipa PTE

No âmbito do
PTE

Alunos do 9º ano

Computadores
com acesso à
Internet
Aplicações:
Microsoft Word e
Microsoft
Publisher.
Plataforma

A avaliação da
actividade será
efectuada
através
do
produto final

informática

Moodle.

Jornal Online

Promover
a
comunicação com a
comunidade envolvente
Divulgar as actividades
da escola
Interagir
com
elementos
da
comunidade

… da
comunicação

Publicação de notícias
e artigos de toda a
comunidade
educativa no jornal
online
do
agrupamento.

Ao longo do ano lectivo.

Coordenador PTE

Comunidade educativa

Equipa do Jornal
“O Berrão”

No âmbito do
PTE

Gimnodesportivo

Grelha de
avaliação

2º ciclo
Masculino

Torneio Interturmas

Actividade Interna

Futsal

Durante o 1º Período

Prof. Francisco Tomás
e João Silva

3º ciclo
Masculino
Ens. Secundário
Masculino

… do
3º Ciclo e Secundário
Feminino

desporto
Clube

escola

amiga

do

Promover a prática de
desporto

Desporto
escolar

Clube

escola

amiga da arte

Treinos
das
modalidades
inseridas no âmbito
do clube do Desporto
Escolar(Futsal,
Natação,
Badmington,
Atletismo,
e
Actividades Rítmicas
Expressivas).

Embelezar os espaços
interiores e exteriores
da escola

Ao longo do ano lectivo

Grupo de Educação
Física

Alunos
Pessoal docente e não
docente

Registo
de
evidências:
fotografias,
mostras, provas
desportivas…

Ao longo do ano lectivo

Professora Rosa Pais

Comunidade escolar

Tintas, pincéis e
outros materiais
adequados

Ao longo do ano lectivo

Professoras Eugénia,
e Ana Paula Bonifácio
e Assistente Social,
Dra. Marta

Comunidade escolar

Cenários, roupas
,…

… da cultura
Clube

escola

amiga do teatro

Promover o gosto pela
dramatização e o teatro

Encenar
teatro

peças

de

Registo
de
evidências:
exposições,
fotografias
Realização de
espectáculos

… da cultura

Clube

escola

amiga

da

Promover o gosto pela
música

Criação de um grupo
coral/musical

Ao longo do ano lectivo

Professora Zita Moura

Comunidade escolar

Realização de
espectáculos

Sensibilizar
a
comunidade educativa
para a necessidade de
termos uma escola mais
ecológica e sustentável
a nível energético
Desenvolver
as
competências
linguísticas
e
comunicacionais.
Reforçar o grau de
pertença
ao
agrupamento.
Conhecer e dar a
conhecer a realidade
escolar e concelhia.
Manter actualizada a
página
do
Agrupamento.

Participar
no
programa eco-escolas
e no programa Twist

Ao longo do ano lectivo

Professor
Mourão

Comunidade escolar

Realização
e
registo
de
trabalhos
no
exterior,
fotografias…

Pesquisar, registar e
seleccionar
informação e elaborar
o Jornal Escolar

Ao longo do ano lectivo

Professores
Agostinho e Leonida

Comunidade escolar

A actividade visa
dotar o agrupamento
de um instrumento
de
comunicação
eficaz e actualizado.
Actividades
promotoras
desenvolvimento do
cálculo mental e do
raciocínio
matemático.

Ao longo do ano lectivo

Direcção

Comunidade escolar

Humanos
materiais

e

Ao longo do ano lectivo

Professores
César,
Noémia e Manuela
Afonso

Alunos do 1º, 2º e 3º
CEB

Humanos
materiais

e

Criação de mais uma
turma no 5º e 7º anos
com o propósito de
criar
grupos
homogéneos
de
trabalho e, como tal,
centralizadores
da
actuação docente

Ao longo do ano lectivo

Direcção

Alunos do 5º e 7º ano

Docentes e alunos

música
Clube

escola

… do

amiga

do

ambiente

ambiente

… da

Jornal escolar

comunicação

Página Web
… da
comunicação

… do saber

PAM

Projecto
“Turma mais”
… do sucesso
educativo

Melhoria
dos
resultados na disciplina
de matemática.

Diminuir o insucesso
escolar.
Robustecer
as
aprendizagens.

Luís

Recursos
humanos
materiais

e

Avaliação
do
produto final.

Avaliação
do
produto e do
seu alcance no
contexto
do
agrupamento
Registo
de
evidências
e
ponderação em
reuniões
de
avaliação:
Monitorização
de resultados e
enquadramento
no grupo da
auto- avaliação
Registo
de
evidências
e
ponderação em
reuniões
de
avaliação:
Monitorização de
resultados
e
enquadramento
no grupo da AA.

… do saber

Actividades de
Enriquecimento
Curricular – 1º
CEB

Fomentar o princípio da
escola a tempo inteiro
como promotor do
acesso/sucesso escolar
a todos os alunos.

Ocupação Plena
de
tempos
escolares

Promover actividades
de ocupação dos alunos
em
situação
de
ausência do docente.

Auto
–
avaliação
do
Agrupamento

Ponderar as actuações
escolares.
Consciencializar
constrangimentos
e
virtudes na actuação.

Gabinete
educação
Sexual

Promover
o
conhecimento.
Orientar
comportamentos.
Reforço
da
responsabilidade
individual.
Gabinete do Psicólogo e
Assistente Social

… do sucesso
educativo

… da autoavaliação

… da

de

orientação

… da
orientação

… do sucesso

Serviço
Orientação
Psicologia

Apoio
educativo

educativo

... do
intecâmbio

Projecto
Comenius:
“Learning

de
e

Melhorar dos
resultados
escolares nas disciplinas
envolvidas.

Actividades de Ensino
de Inglês, Ensino da
Música,
AFDesportiva, Hora
do Conto ,Expressões
e Apoio ao Estudo.
Favorecer
alternativas
ocupacionais
(oficinas, salas de
estudo,
gabinetes,
actividades
desportivas)
em
contexto de ausência
docente

Ao longo do ano lectivo

Direcção
Câmara Municipal
Coordenadora AEC
Docentes do 1º CEB

Alunos do 1º CEB

Monitores
alunos

Ao longo do ano lectivo

Direcção

Alunos de todos os
níveis de ensino

Docentes e alunos

Análise documental e
auscultação
de
pormenores
da
actuação escolar com
recurso
a
questionários
Promoção
de
esclarecimentos em
pequeno grupo e
individuais.

Ao longo do ano lectivo

Professora Palmira e
equipa

Comunidade educativa

Equipa de autoavaliação,
recursos
materiais

Ao longo do ano lectivo

Professora
Alexandrina.
Psicólogo
Azevedo.
Assistente
Marta

Comunidade Educativa

Recursos
humanos
materiais.

e

Apoio e
aconselhamento aos
alunos

Ao longo do ano lectivo

Aulas de apoio
educativo aos alunos
dos
2º e 3º CEB no âmbito
da Língua
Portuguesa,
Matemática e Inglês
Aplicação de técnicas
de ensino e
aprendizagem

Ao longo do ano lectivo

Ao longo do ano lectivo

Pedro

e

Social

Pedro Azevedo.
Assistente
Social
Marta

Recursos humanos e
materiais.

Recursos
humanos
materiais.

e

Directores de turma.
Docentes das áreas
disciplinares. e
docente do 1º CEB.

Alunos do ensino básico

Recursos
humanos
materiais.

e

Agencia Nacional
PROALV
- Departamentos do

Alunos e professores

Recursos
materiais
humanos

e

Nível
frequência
satisfação

de
e

Registo
de
assiduidade
discente
e
ponderação no
seio
dos
Conselhos
de
Turma.
Envolvimento
da equipa de
auto-avaliação.
Produção
de
relatório final

Produção de um
relatório final e
memorandos
regulares para a
direcção

Produção de um
relatório final e
memorandos
regulares
Avaliação
em
Conselho
de
Turma

Produção
relatório

de

powered
by techniques”)
(Técnicas de
Aprendizagem)

…da
formação

... da saúde

PNEP
(Programa
Nacional do
Ensino do
Português)
Formação para
Novos
Programas de
Português para
o Ensino Básico
– 2º e 3º Ciclos
PES

resultantes da
partilha de
experiências entre os
docentes das
escolas envolvidas no
projecto.
Preparar a
operacionalização dos
novos textos
programáticos de
Língua Portuguesa.
Actualizar e aprofundar
os conhecimentos
científicos e
metodológicos dos
formandos.

Formação de
professores e
acompanhamento da
prática lectiva.

Agrupamento.
- BE/CRE

Ao longo do ano lectivo

Maria Edite Sousa

Professores 1º Ciclo

Maria do Céu Calvão
Palmira Guedes

Professores de Língua
Portuguesa dos 2º e 3º
Ciclos

Docentes

Relatório final
do formador.

Estes espaços/projectos dispõem de planificação anual de actividades específica, a divulgar oportunamente na página do Agrupamento à comunidade educativa.
... da cultura

...das
parcerias

BE/CRE

Câmara Municipal de Murça
Biblioteca Municipal
Residência de estudantes (protocolo PIT)
Oficina de mecânica (protocolo PIT)
Cabeleireiro (protocolo PIT)
Escola profissional
Comissão fabriqueira

