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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Comemoração do Ano Internacional da Química

Tipo de Atividade:

Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro

2

Calendarização:
Período:

De

02-11-2011

a

10-11-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Graça Alves Costa dos Santos Palhavã Nunes

Função:

Larisa Gorislava Calvo Lara Guerreiro

Função:

Isadora Dadilda Vitorino da Costa Girio

Função: Proponente

Carlos Alberto Marques Lopes

Função:

Grupos\Clubes Envolvidos
Clube de Físico-Química
510

Física e Química

Grupos\Clubes participantes
Bibliotecas Escolares

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Quinzenal

Local:
Bibioteca escolar

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Apresentação cronológica de painéis alusivos a cientistas e avanços nas áreas da Física e da Química
Designação sucinta dos objetivos:
Apresentação estática de painéis temáticos
Apoio direto de docentes aos visitantes
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Painéis temáticos
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Bibioteca escolar
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa
Sociedade Portuguesa de Química
Ciência@vante 2011
Avaliação:
Número de visitantes
Depoimentos recolhidos (Livro de Visitas)

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Elaboração e avaliação do PAA

Tipo de Atividade:

9

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-09-2011

a

16-09-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Gestão e Organização

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Animadoras Socioculturais
240 Educação Visual e Tecnológica
250 Educação Músical
110 1º Ciclo
300 Língua Portuguesa
550 Tecnologias de Informação e Comunicação
400 História
100 Jardim de Infância

910 Educação Especial

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

…

Duração:
Anual

Local:
Bibliotecas Escolares

Itinerário Previsto:
….
Descrição da Atividade:
Planificação das atividades a desenvolver nas BE em parceria ou não com as turmas
Designação sucinta dos objetivos:
Promover o gosto e a utilização da BE pela Comunidade Escolar;
Dar continuidade às atividades previstas no Plano de Ação das BE.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Professoras bibliotecárias;
RBE
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Professoras Bibliotecárias
Avaliação:
Relatório de avaliação.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Jornal Escolar

Tipo de Atividade:

10

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Produção de textos publicáveis

Professores e Acompanhantes
Todos

Função:

Grupos\Clubes Envolvidos
200

Português e Estudos Sociais/História

220

Inglês/Lingua Portuguesa

300

Língua Portuguesa

320

Francês

330

Inglês e Alemão

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
Escola sede

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Escrita de textos diversos, para integração no jornal do agrupamento
Designação sucinta dos objetivos:
Exprimir-se de uma forma correta, autónoma e criativa;
Divulgar aspetos da dinâmica de escola;
Aperfeiçoar a competência da escrita.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
a) Acesso a meios de documentação (câmara fotográfica, editor de texto)
b) Competência de escrita consolidada
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Bibioteca escolar
Outras entidades a definir
Avaliação:
Qualidade de textos produzidos
Adequação de cada edição aos objetivos previstos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Noël

Tipo de Atividade:

11

Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
António José Moreira Pereira Rosa

Função: Colaborador

Carla Margarida Rodrigues Morato Marques

Função: Colaborador

Serafina Venâncio Lains

Função: Colaborador

Rute Isabel Lopes Marques da Costa

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
320

Francês

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
1º Período

Local:
Esscola sede

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Exposição de trabalhos em lígua francesa - Contos /cartazes / cartões de Natal e votos de Bom Ano Novo
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer e divulgar as tradições natalícias francesas
Fomentar a comunicação em língua francesa
Estimular a criatividade
Decorar a sala de aula.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Cartolina
Marcadores
Expositores
Internet
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Qualidade dos trabalhos produzidos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Receção aos alunos do 1º ano

Tipo de Atividade:

20

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

14-09-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Apresentação e visita guiada à escola.

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 15

Duração:
Diária

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
- Apresentação e visita guiada à Escola;
- Informações sobre o funcionamento do ano lectivo aos alunos e encarregados de educação.
Designação sucinta dos objetivos:
Integração dos alunos no espaço escolar;
Envolvimento de todos na vida da Escola.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Alunos, Professores da Escola e Assistentes Operacionais
Folhetos informativos.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Pais/EE
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Avaliação:
Observação
Registo fotográfico.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Reunião de encarregados de educação

Tipo de Atividade:

21

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

21-09-2011

a

21-09-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Organização e funcionamento da Escola/turmas.

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 12

…

Turma 15
Turma 26

Duração:
Diária

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Reunião geral de encarregados de educação seguida de reunião de turma
Designação sucinta dos objetivos:
Reforçar a ligação com as famílias, criando condições de participação em actividades escolares.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Alunos, Professores da Escola e Assistentes Operacionais
Folhetos informativos, cartazes,
PowerPoint
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Encarregados de educação
Avaliação:
Observação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

22

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

16-12-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
- Reflexão sobre as regras de convivência social;Debate de assuntosReferentes ao quotidiano escolar;
- Elaboração de actas com o registo dos temas debatidos e as decisões tomadas;
- Definição de actividades decorrentes das necessidades sentidas
- Apresentação de produções.
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver o espírito crítico, a cooperação e a participação democrática;
Prevenção e gestão de conflitos;
Aquisição de regras de convivência e de preservação dos espaços comuns;
Respeitar a identidade de cada um;
Divulgar e valorizar as produções dos alunos.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Alunos, Professores da Escola e Assistentes Operacionais
Prof. Responsável da BE
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Cartazes realizados com os alunos a partir do levantamento de regras de convivência social.
Registos do balanço das turmas em relação ao seu funcionamento e ao cumprimento de regras.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Plano Nacional de Leitura

Tipo de Atividade:

40

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Leitura orientada de obras literárias

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
200

Português e Estudos Sociais/História

300

Língua Portuguesa

320

Francês

330

Inglês e Alemão

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
Escola sede

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Leitura orientada de obras propostas pelo Plano Nacional de Leitura e outras existentes na BE
Designação sucinta dos objetivos:
Estimular o prazer de ler;
Desenvolver a competência da leitura;
Criar um ambiente social favorável à leitura;
Desenvolver o espírito crítico e a descoberta de valores morais, sociais e culturais;
Aumentar os índices de literacia;
Desenvolver a criatividade.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
a) Acesso a obras consignadas no PNL
b) Disponibilidade de exemplares suficientes/turma
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
BE
Avaliação:
Registo das obras lidas integralmente
Interesse revelado em prosseguir a leitura
Dinâmicas desenvolvidas em complemento da leitura
Inquérito de satisfação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

RECEPÇÃO AOS NOVOS ALUNOS

Tipo de Atividade:

42

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

14-09-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

- UM DESDOBRÁVEL

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Não se aplica

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 27

…

Turma 28
Turma 29

Duração:
Diária

Local:
Eb1 nº 5

Itinerário Previsto:
não se aplica
Descrição da Atividade:
Receção aos novos alunos com a presença dos pais e encarregados de educação.
Dar a conhecer à comunidade educativa o funcionamento da escola e quem nela trabalha.
Visualização de uma animação na BE
Designação sucinta dos objetivos:
Integrar os novos na comunidade educativa.
Dar a conhecer à comunidade educativa o funcionamento da escola e quem nela trabalha.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
não houve custos
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Comunidade escolar; animadoras da biblioteca pública
Animadoras
Comunidade
Escolar
Animadoras
Comunidade
Comunidade escolar; animadoras da biblioteca pública
Avaliação:
Grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

COMEMORAÇÃO DO “DIA INTERNACIONAL DA MÚSICA”

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

43

Calendarização:
Período:

De

03-10-2011

a

31-10-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
Clube de Música e Belabatuke

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 16
Turma 17
Turma 18
Turma 19

Turma 20
Turma 21
Turma 24
Turma 25
Turma 27

Turma 28
Turma 29
Turma 33

Duração:
Diária

Local:
Eb1 nº 5

Itinerário Previsto:
EB 2 3\ S da Bela Vista - Eb1 nº 5
Descrição da Atividade:
Atuação da tuna da EB 2 3/S da Bela Vista na EB1 nº 5 para comemoração do dia mundial da musica
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Designação sucinta dos objetivos:
Promover a articulação vertical entre os vários ciclos.
Dinamizar actividades no âmbito da Expressão Musical.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Não implica custos
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
clube de musica e Belabatuke
Avaliação:
grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

COMEMORAÇÃO DO DIA DO BOCAGE “FERIADO MUNICIPAL”

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

44

De

23-09-2011

a

23-09-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Não se aplica

Função: Não se aplica

António João Aleixo Mira Borreicho

Função: Proponente

Ângela Carla Oliveira Bandarra

Função: Proponente

Carla Isabel Jesus Afonso

Função: Proponente

Sandra Isabel Costa Cabrita Damião

Função: Proponente

Ciria Sofia Adanjo Portela Geraldo

Função: Proponente

Sílvia Patricia Borges Martinez Marquez

Função: Proponente

Ana Maria Prado Raposo Rivotti

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Ofertas Educativas e Formativas

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 18
Turma 19
Turma 20
Turma 21
Turma 24
Turma 25
Turma 33

Duração:
Diária

Local:
Eb1 nº 5

Itinerário Previsto:
não se aplica
Descrição da Atividade:
Visualização de uma animação sobre o Bocage dinamizada pelo Museu do Trabalho
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Designação sucinta dos objetivos:
Partilhar saberes. Tomar conhecimento do património local e valorizá-lo.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
não implicou custo para a escola
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Museu do Trabalho
Avaliação:
Grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

PARTICIPAÇÃO NO PROJECTO DINAMIZADO PELA C. M. S. “SETÚBAL MAIS BONITA”

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

23-09-2011

a

01-10-2011

45

1º Período

Implica a alteração de horário:

embelezamento do espaço exterior

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
1º Período

Local:
Eb1 nº 5

Itinerário Previsto:
não se aplica
Descrição da Atividade:
Pintura de duas paredes exteriores do recinto escolar
Designação sucinta dos objetivos:
Envolver a comunidade educativa na preservação dos espaços escolares e ao mesmo tempo torná-los mais bonitos
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
não houve custos para a escola
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
CMS
Avaliação:
Grelha de avaliação
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor

Página 25 de 692

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

COMEMORAÇÃO DO “MÊS INTERNACIONAL DAS BE´S”/ “

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

46

Calendarização:
Período:

De

01-10-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Participação em projeto comum

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Bibliotecas Escolares

Grupos\Clubes participantes
Bibliotecas Escolares

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
1º Período

Local:
Eb1 nº 5

Itinerário Previsto:
não se aplica
Descrição da Atividade:
Elaboração de um conto com a participação de todas as turmas da escola para compilação de um livro do agrupamento
Designação sucinta dos objetivos:
Partilhar saberes.
Utilizar diferentes tipos de linguagem.
Cooperar com outros em projectos e trabalhos comuns.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Não implica custos
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
BE
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Avaliação:
Grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 0

Tipo de Atividade:

47

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

17-10-2011

a

17-10-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:
CONFECÃO DE UMA SALADA DE FRUTA POR NÚCLEO

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
EB1 nº 5

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Confeção de uma salada de frutas por núcleo
Designação sucinta dos objetivos:
Dinamizar actividades no âmbito da alimentação.
Promover e incentivar uma alimentação saudável
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
não houve custos para a escola
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
encarregados de educação e empresa Gertal
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Avaliação:
Grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

COMEMORAR O DIA DE S. MARTINHO

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

48

Calendarização:
Período:

De

11-11-2011

a

11-11-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

MAGUSTO TRADICIONAL

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 19

Todas

Turma 33
Turma 25
Turma 24

Duração:
Diária

Local:
EB1 nº5

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Realização de um magusto tradicional no pátio
Designação sucinta dos objetivos:
Promover momentos de convívio entre toda a comunidade escolar
Manter e preservar as tradições culturais
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Não implica custos para a escola
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Encarregados de educação e empresa Gertal
Avaliação:
Grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

0,00 €

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:
Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

COMEMORAR O NATAL

Tipo de Atividade:
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Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

16-12-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 19

Todas

Turma 24
Turma 25
Turma 33

Duração:
Diária

Local:
Eb1 nº 5

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Realização de várias animações alusivas à época festiva
Designação sucinta dos objetivos:
Promover momentos de convívio entre toda a comunidade educativa.
Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns.
Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Não se prevê que implique custos
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
comunidade educativa
Avaliação:
Grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

VISITA DE ESTUDO AO PAVILHÃO DE CONHECIMENTO EM LISBOA

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:
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De

24-11-2011

a

24-11-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Ofertas Educativas e Formativas

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Pavilhão do conhecimento

Itinerário Previsto:
Setúbal - Parque das Nações, Lisboa - Setúbal
Descrição da Atividade:
Exploração de vários materiais e visualização de 2 exposições
Designação sucinta dos objetivos:
Observar e participar em diferentes experiências.
Explorar diferentes materiais.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Custos por parte dios pais para pagamento dos autocarros que não são fornecidos pela CMS e JF
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
CMS, Junta de Freguesia, Pavilhão do Conhecimento
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Avaliação:
Grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

1.000,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

1.000,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Recepção aos novos alunos

Tipo de Atividade:

59

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

14-09-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

visita à escola

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 39
Turma 31

Duração:
Diária

Local:
Escola EB1 nº7 de Setúbal

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Apresentação de boas-vindas a toda a comunidade educativa pela coordenadora da escola.
Realização de um percurso pelos diferentes espaços da escola
Designação sucinta dos objetivos:
Saudar toda a comunidade educativa.
Receber os alunos de 1º ano.
Conhecer os espaçoescolares a partir da exploração de uma história a explorar durante a 1ª semana em sala de aula
Iniciar as actividades lectivas.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Caixa de papel, fotocópias, papel cenário, lápis de cor, cola ,tesoura, lanche oferecido pela escola.
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Professores das AEC, Assistentes Operacionais e cozinheiras, Encarregados de Educação dos alunos de 1ºano
Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/registo escrito ou reunião.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Setúbal mais Bonita-CMS

Tipo de Atividade:
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Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

23-09-2011

a

23-09-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Projeto da Câmara Municipal de Setúbal

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Escola EB1 Nº 7 de Setúbal

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Pintura de espaços exteriores da escola.
Designação sucinta dos objetivos:
•Embelezar o espaço exterior da escol;
•Comprometer os alunos no cuidado a ter como espaço escolar.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
…
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Câmara Municipal de Setúbal, Junta de Freguesia de S.Sebastião, Assistentes Operacionais, Docentes das AEC, E.E.
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Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/registo escrito ou reunião.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Dia Internacional da Música e do Idoso/Dia Nacional da Água

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:
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De

03-10-2011

a

03-10-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Acção de sensibilização.

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Escola /sala de aula

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Ouvir diversos registos musicais.
Tomar contato com instrumentos musicais.
Diálogo sobre a importância e poupança da água.
Contato com os avós.
Designação sucinta dos objetivos:
Sensibilizar os alunos para a importância da música.
Sensibilizar os alunos para a importância/poupança da água.
Promover o contacto com outras gerações.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
…
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Assistentes Operacionais, Docentes das AEC, familiares dos alunos.
Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/registo escrito ou reunião.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Dia 5 de Outubro/ Comemoração do 1 de Dezembro

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

62

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Acção de sensibilização

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
1º Período

Local:
Escola/sala de aula

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Diálogo sobre os dias comemorativos/feriados.
Visionamento de powerpoints sobre o tema.
Trabalhos variados(bandeira de Portugal, o Hino nacional,…).
Trabalhos de pesquisa.
Designação sucinta dos objetivos:
•Sensibilizar os alunos para o passado histórico do país.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
…
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Assistentes operacionais, Docentes das AEC, E.E.
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Avaliação:
Avaliação das actividades pelos diferentes intervenientes através de inquérito/ registo escrito ou reunião.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Dia da Alimentação /Dia da Fruta

Tipo de Atividade:

63

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

10-10-2011

a

17-10-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Trabalhos de pesquisa

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Semanal

Local:
escola/sala de aula/ Biblioteca Escolar

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Realização de trabalhos de pesquisa de frutos.
Apresentação dos trabalhos às outras turmas.
Exposição dos trabalhos realizados.
Designação sucinta dos objetivos:
Perceber a importância de uma alimentação saudável;
Reconhecer alimentos saudáveis e menossaudáveis.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
…
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Assistentes Operacionais, E.E. e familiares, docentes das AEC.
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Avaliação:
Avaliação das actividades pelos diferentes intervenientes através de inquérito/ registo escrito ou reunião.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Mês Internacional das Bibliotecas Escolares

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
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Calendarização:
Período:

De

03-10-2011

a

31-10-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Mensal

Local:
escola/sala de aula/B.E.

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Construção de histórias pelas turmas( contos em cadeia);
Elaboração de poesias/prosas sugeridos a partir de temas diversos;
Elaboração de histórias a partir de imagens sugeridas;
Dramatização de histórias/contos.
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer as regras de funcionamento da BE;
Valorizar o papel das bibliotecas escolares;
Reconhecer a sua importância;
Saber procurar informação.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
…
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Assistentes operacionais, Docentes das AEC, Docente Bibliotecária, familiares
Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/ registo escrito ou reunião.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Dia Internacional do Professor

Tipo de Atividade:

65

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

03-10-2011

a

07-10-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Ação de sensiblização

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Semanal

Local:
Escola/sala de aula

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Construção de um mural alusivo à imagem dos professores a partir das opiniões dos alunos e dos E.E.
Designação sucinta dos objetivos:
Valorizar o papel do professor na formação e evolução da sociedade.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Papel de cenários, tesoura, cola, etc
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Assistentes Operacionais, docentes das AEC e familiares.
Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/ registo escrito ou reunião.
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

São Martinho

Tipo de Atividade:

66

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

11-11-2011

a

11-11-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Concurso

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Escola/pátio

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Trabalhos diversos inerentes às várias áreas de estudo/Expressão Plástica
Concurso de bolos por turma (com frutos da época) - atividade de parceria com Familia.
Visita do assador de castanhas.
Designação sucinta dos objetivos:
Dar a conhecer a tradição do dia de S. Martinho.
Desenvolver práticas de integração no contexto grupo.
Saborear e reconhecer os frutos da época.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Frutos da época.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
E.E., Cozinheiras, Assistentes Operacionais, Docentes das AEC, vendedor de castanhas.
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Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/ registo escrito ou reunião.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Encerramento do 1ª Período Lectivo

Tipo de Atividade:

69

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

12-12-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Auditório da Escola Sede de Agrupamento

Itinerário Previsto:
EB1 Nº 7 de Setúbal - Escola sede de Agrupamento - EB1 Nº 7 de Setúbal
Descrição da Atividade:
Cinema no AVEOS – apresentação de um filme no auditório da escola sede
Designação sucinta dos objetivos:
Tomar contacto com actividades culturais e relacionadas com a quadra natalícia
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Auditório da AVEOS, filme.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Docentes das AEC, Assistentes Operacionais.
Avaliação:
Registo e análise do número de participantes. Preenchimento do relatório da visita de estudo.
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Exposição de Bolas de Natal 2011

Tipo de Atividade:

70

Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro

Calendarização:
Período:

De

02-12-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Mensal

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Enfeite de bolas de Natal, com variados materiais e ao gosto dos alunos.
Designação sucinta dos objetivos:
Promover o envolvimento da comunidade educativa e familiares.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
11 bolas grandes de esferovite, tesoura, papeis variados, colas, fitas, etc
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Docentes das AEC, Assistentes Operacionais, E.E.
Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/ registo escrito ou reunião.
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Recepção aos alunos de 1ºano

Tipo de Atividade:

71

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

16-09-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Jogos, Apadrinhamento, Pinturas…

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Receção aos novos alunos do 1º ano.
Designação sucinta dos objetivos:
Participar em actividades que promovam a integração e o convívio.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Professores.
A. O.
Enc. De Educação.
Materiais de expressão plástica.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
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Avaliação:
Registo do número de presenças de alunos e de Enc. de Educação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

“Setúbal mais bonita” – Projecto proposto pela Câmara

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra
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Calendarização:
Período:

De

23-09-2011

a

23-09-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Pinturas murais

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
EB1 Faralhão n.º 2

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Embelezamento da escola através de pinturas murais
Designação sucinta dos objetivos:
Participar em actividades de embelezamento do espaço escolar
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professores
- A. O.
- Enc. De Educação.
- Materiais de pintura
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Câmara Municipal
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Avaliação:
Concretização das actividades

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor

Página 59 de 692

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Comemoração do Dia de São de Martinho

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

76

Calendarização:
Período:

De

11-11-2011

a

11-11-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Atividades dramáticas, musicais e magusto

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
E.B.1 Faralhão n.º2

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
- Comemoração do dia de São Martinho com actividades de: Expressão Plástica, Expressão Dramática e Musical; e magusto
colectivo.
- Confecção de doces com frutos da época e o seu consumo pela comunidade educativa
Designação sucinta dos objetivos:
- Identificar as qualidades nutricionais de alguns frutos de Outono.
- Promover o convívio entre a comunidade educativa.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professores.
- A.O.
- Enc. de Educação.
- Materiais de expressão plástica.
- Frutos de Outono, utensílios de cozinha
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Enc. De Educação, Madrinha da escola
Avaliação:
- Trabalhos de exploração na sala de aula e colaboração da comunidade educativa

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Ida à Biblioteca Municipal ou vinda da B.M. à escola

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

78

Calendarização:
Período:

De

24-10-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
EB1/JI Faralhão; Biblioteca Municipal

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Assirtir à dramatização de um conto
Designação sucinta dos objetivos:
- Assistir a uma dramatização de uma história
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professores das tumas
- A.O.
- Animadoras da Biblioteca Municipal
- Adereços da Biblioteca Municipal
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Bibiloteca Municipal
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Avaliação:
- Trabalhos de exploração na sala de aula.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Receção aos alunos do 1º ano

Tipo de Atividade:

79

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

14-09-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
Diária

Local:
EB1 Nº 1 Faralhão

Itinerário Previsto:
escola
Descrição da Atividade:
Foi dado a conhecer o espaço e fomentou-se a interação entre toda a comunidade.
Designação sucinta dos objetivos:
- Integrar os novos alunos no ambiente escolar.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Docentes e assistentes operacionais
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
docentes, assistentes operacionais e alunos.
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Avaliação:
- Grau de participação dos alunos.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
12-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

"Exposição de Presépios"

Tipo de Atividade:

86

Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro

Calendarização:
Período:

De

05-12-2011

a

05-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Emanuel Joaquim Oliveira Feliz Santos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Mensal

Local:
Biblioteca

Itinerário Previsto:
Descrição da Atividade:
Exposição de presépios
Designação sucinta dos objetivos:
Fomentar a participação de alunos em actividades para além da sala de aula; fomentar a participação de encarregados de
educação na vida escolar dos seus educandos; desenvolver o conhecimento por competências específicas da vida cristã.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Espaço Biblioteca
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
-
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Avaliação:
Observação directa;
Relatório da atividade.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
11-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor

Página 67 de 692

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Ida ao teatro "T.I.L"

Tipo de Atividade:

91

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
Teatro Infantil de Lisboa

Itinerário Previsto:
Faralhão-Lisboa/ Lisboa-Faralhão
Descrição da Atividade:
……
Designação sucinta dos objetivos:
- Assistir a uma dramatização de teatro infantil.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Professores
- A.O.
- Actores.
- Adereços de teatro
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
……
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Avaliação:
- Trabalhos de exploração de sala de aula

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

700,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

700,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Recepção dos grupos de crianças do JI e alunos do 1º ano

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

93

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

14-09-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Encontro entre as crianças do Pré e 1º ano

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Grupo 56

Grupo 57
Turma 08

Duração:
1º Período

Local:
Jardim de Infância do Faralhão

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Encontro no espaço polivalente ;
Os grupos do JI vão conhecer o espaço da Escola.
Designação sucinta dos objetivos:
Promover uma boa adaptação e articulação entre ciclos.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras
Professoras
Assistentes Operacionais
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Produtos realizados pelas crianças

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Setúbal Mais Bonita

Tipo de Atividade:

97

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

23-09-2011

a

23-09-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Pintura mural

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Colaborador

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Colaborador

Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Colaborador

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Colaborador

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Colaborador

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 06
Turma 08
Turma 09
Turma 11
Grupo 56
Grupo 57

Duração:
1º Período

Local:
E.B.1/J.I Faralhão

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Pintura mural no âmbito do projecto
“Setúbal mais bonita”
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Designação sucinta dos objetivos:
Embelezar o espaço escolar
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras
Professoras
A.O.
Materiais diversos
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Câmara Municipal de Setúbal
Avaliação:
Trabalho produzido

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

“Na escola dos grandes…”

Tipo de Atividade:

98

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

28-10-2011

a

31-05-2012

1º Período

Implica a alteração de horário:

Projeto

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Proponente

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Proponente

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Proponente

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 06

Turma 06

Turma 08

Turma 11

Turma 09

Turma 08

Turma 11

Grupo 56
Grupo 57

Duração:
Anual

Local:
Escola e Jardim de Infância

Itinerário Previsto:
….
Descrição da Atividade:
Realização de actividades diversas sobre uma história, partilhadas pelo pré-escolar e a turma do 1º ano
Participação nas aulas das diferentes turmas do 1ºciclo, de pequenos grupos de crianças do JI
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Designação sucinta dos objetivos:
Sistematização das aprendizagens na área das expressões e comunicação, articulando com o 1º ano
Favorecer a transição para o 1º ciclo
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras
Professoras
A.O.
Materiais diversos
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Produtos realizados pelas crianças

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Halloween

Tipo de Atividade:

118

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

31-10-2011

a

31-10-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Halloween

Professores e Acompanhantes
Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Proponente

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Proponente

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Proponente

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 06

Turma 06

Turma 08

Turma 08

Turma 09

Turma 09

Turma 11

Turma 11

Duração:
1º Período

Local:
E.B.1 /J.I Faralhão - 1º Ciclo

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Elaboração de trabalhos alusivos ao Halloween
Lanche "Trick or Treat" com os Encarregados de Educação
Designação sucinta dos objetivos:
Reconhecer tradições de outros países
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Materiais de suporte a actividades de Expressão Plástica
Professores
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Encarregados de Educação
Avaliação:
Produções dos alunos/ registos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Realização da Festa do Magusto

Tipo de Atividade:

123

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

11-11-2011

a

11-11-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Realização da Festa do Magusto

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função:

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Grupo 56

Turma 06

Grupo 57

Turma 11

Turma 06

Turma 08

Turma 08

Turma 09

Turma 11

Grupo 56

Turma 09

Grupo 57

Duração:
1º Período

Local:
E.B.1/J.I Faralhão (Polivalente e pátio)

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Confeção dos cartuchos para colocar as castanhas
Apresentação de canções e quadras de São Martinho, pelas crianças do JI e alunos do 1º ciclo
Realização do Magusto
(apenas o 1º ciclo altera o horário)
Designação sucinta dos objetivos:
Vivenciar uma tradição da nossa cultura
Comemorar o S. Martinho
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras e Professoras do 1ºciclo
Assistentes Operacionais;
Encarregados de Educação/ Familiares;
Materiais necessários para assar as castanhas;
Materiais necessários para confeção dos cartuchos para colocar as castanhas.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Encarregados de Euducação
Avaliação:
Produtos realizados

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Visita Guiada ao Centro Histórico de Setúbal

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

124

Calendarização:
Período:

De

03-11-2011

a

03-11-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 09

Duração:
1º Período

Local:
Centro Histórico de Setúbal

Itinerário Previsto:
E.B.1/J.I. Faralhão - Centro Histórico de Setúbal - E.B.1/J.I. Faralhão
Descrição da Atividade:
Descoberta e conhecimento do passado do meio local através de vestígios do mesmo.
Designação sucinta dos objetivos:
Descobrir e conhecer o passado do meio local através de vestígios do mesmo
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Professora
Assistente Operacional
Autocarro, coletes e raquete
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Museu de trabalho Michael Giacometti
Avaliação:
Produções dos alunos
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Visita ao Castelo de S.Jorge

Tipo de Atividade:

125

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

07-12-2011

a

07-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Proponente

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 06

Turma 06

Turma 09

Turma 09

Duração:
1º Período

Local:
Castelo de São Jorge - Lisboa

Itinerário Previsto:
E.B.1/J.I Faralhão - Castelo de São Jorge (Lisboa) - E.B.1/J.I Faralhão
Descrição da Atividade:
Contacto com aspectos importantes da nossa história
Designação sucinta dos objetivos:
Contactar com aspectos importantes da nossa história
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Professoras do 3º e 4º ano
Professoras
Assistente operacional
Autocarro, coletes e raquetes
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Câmara Municipal de Setúbal (transporte)
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Avaliação:
Produtos dos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Assistir uma sessão de cinema e a um espectáculo musical

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra
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Calendarização:
Período:

De

14-12-2011

a

14-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo
Bibliotecas Escolares

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
1º Período

Local:
EB2,3/S Bela Vista

Itinerário Previsto:
EB1 nº1 Faralhão /EB2,3/S Bela Vista
Descrição da Atividade:
Os alunos virão assistir a um filme no auditório da escola sede e a um espetáculo musical proporcionado pela docente de
música Rosa Nunes.
Designação sucinta dos objetivos:
- Sensibilizar os alunos para as diferentes formas de expressão artística
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
DVD, auditório da escola sede.
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos ,professores e professora da BE
Avaliação:
Inquéritos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Convivio entre turmas

Tipo de Atividade:

132

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

16-12-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
1º Período

Local:
EB1Nº1 Faralhão

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Realizar-se-á uma festa convivio com jogos tradicionais e apresentação de trabalhos das crianças.
Designação sucinta dos objetivos:
Sociabilização entre turmas.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Material de desgaste.
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos, docentes e assistentes operacionais
Avaliação:
Grau de participação.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Decoração de uma árvore de Natal no exterior em conjunto

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:
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De

01-12-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Decoração de uma árvore de Natal

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Proponente

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Proponente

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Proponente

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

100

Jardim de Infância

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Grupo 56

Grupo 56

Grupo 57

Grupo 57

Turma 06

Turma 06

Turma 08

Turma 08

Turma 09

Turma 09

Turma 11

Turma 11

Duração:
1º Período

Local:
Pátio da E.B.1/J.I Faralhão

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Decoração de uma árvore de Natal no exterior em conjunto. (1º ciclo e Pré - escolar)
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Designação sucinta dos objetivos:
Vivenciar aspectos tradicionais da nossa cultura
Desenvolvimento no domínio da expressão plástica
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras e Professoras
Alunos do 1ºciclo e Crianças do JI
Educadoras,
Assistentes Operacionais
Materiais considerados de desperdício
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Produtos realizados

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Construção/decoração de uma cabaz de Outono
De um cabaz com produtos de Outono

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra
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Calendarização:
Período:

De

01-11-2011

a

11-11-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

Turmas Organizadoras
Grupo 56
Grupo 56

Duração:
1º Período

Local:
Não se aplica

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Construção/decoração de um cabaz com produtos de Outono, para rifar
Designação sucinta dos objetivos:
Angariar fundos para aquisição de diferentes materiais – tinteiros, leitor de CD e Data show; envolver as famílias
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Livros de rifas
Cesto
Produtos relacionados com o Outono
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Comunidade Escolar
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Avaliação:
Produções das crianças
Relatório

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Construção/decoração de uma cabaz de Natal
De um cabaz com produtos de Natal

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra
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Calendarização:
Período:

De

01-12-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Construção/decoração de uma cabaz de Natal

Professores e Acompanhantes
Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Colaborador

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Colaborador

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Colaborador

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

110

1º Ciclo

110

1º Ciclo

110

1º Ciclo

Turmas Organizadoras
Turma 06
Turma 08

Turma 09
Turma 11

Duração:
1º Período

Local:
Não se aplica

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Construção/decoração
De um cabaz com produtos de Natal, para rifar
Designação sucinta dos objetivos:
Angariar fundos para aquisição de diferentes materiais – tinteiros, leitor de CD e Data show; envolver as famílias
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Livros de rifas
Cesto
Produtos relacionados com o Natal
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Comunidade Educativa
Avaliação:
Produções das crianças
Relatório

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Festa de Natal
Festa de Natal conjunta – pré-escolar e 1º ciclo

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
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Calendarização:
Período:

De

16-12-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Proponente

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Proponente

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Proponente

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Grupo 56

Turma 06

Grupo 57

Turma 08

Turma 06

Turma 09

Turma 08

Turma 11

Turma 09

Grupo 56

Turma 11

Grupo 57

Duração:
1º Período

Local:
Polivalente da Escola

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Festa de Natal conjunta – Pré-Escolar e 1º ciclo
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Designação sucinta dos objetivos:
Comemorar o Natal
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras,
Professoras do 1º ciclo,
Assistentes Operacionais
Professores A.E.C
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Produtos realizados

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Quermesse de Natal

Tipo de Atividade:

138

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-12-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Quermesse de Natal

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Grupo 56

Grupo 56

Grupo 57

Grupo 57

Duração:
1º Período

Local:
Polivalente do Jardim de Infância

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Realização de uma quermesse de Natal com produtos realizados pelas crianças e famílias
Designação sucinta dos objetivos:
Angariar fundos para aquisição de diferentes materiais – tinteiros, leitor de CD e Data show; envolver as famílias
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras,
Assistentes Operacionais,
Famílias
Materiais de desperdício
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Comunidade Escolar
Avaliação:
Produções das crianças
Relatório

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Passeio pelo Faralhão

Tipo de Atividade:

144

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

27-10-2011

a

27-10-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Grupo 57

Grupo 56

Grupo 57

Grupo 57

Duração:
Diária

Local:
Faralhão

Itinerário Previsto:
Jardim de Infância - bairro - Jardim de infância
Descrição da Atividade:
Visita de estudo pelo bairro próximo ao jardim de infância
Designação sucinta dos objetivos:
Dar continuidade às relações estabelecidas com a comunidade
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Coletes e raquetes de apoio ao trajecto
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
….
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Avaliação:
Relatório
Produtos realizados pelas crianças

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Atividade de escrita criativa

Tipo de Atividade:

145

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

11-10-2011

a

11-10-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Escreve e… conta

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Semanal

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Inicio de um conto "Conto em cadeia" no âmbito da atividade de escrita criativa proposta pela BE
Designação sucinta dos objetivos:
Comemorar o Mês Internacional das Bibliotecas
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Computador, scanner
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Todas as turmas das escolas do Faralhão e Manteigadas
Avaliação:
Produções dos alunos/ registos
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Visita à Biblioteca municipal

Tipo de Atividade:

151

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

06-12-2011

a

06-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Ana Isa Valadares Madeira Moreira

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 26

Turma 26

Duração:
Diária

Local:
Biblioteca municipal de Setúbal

Itinerário Previsto:
Manteigadas-Setúbal-Manteigadas
Descrição da Atividade:
Assistir à dramatização de um conto de Natal
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver o gosto pela leitura;
Incentivar a produção escrita.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Técnicos da Biblioteca Municipal
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Técnicos da Biblioteca Municipal
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Avaliação:
Produções realizadas (livros de histórias, relatos…)

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

28,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

28,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Visita à Biblioteca municipal

Tipo de Atividade:

152

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

07-12-2011

a

07-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Céu Santos Maltez Santo

Função: Proponente

Isabel Cristina Marques Ventura

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 12

Turma 12

Turma 15

Turma 15

Duração:
Diária

Local:
Biblioteca municipal de Setúbal

Itinerário Previsto:
Manteigadas-Setúbal-Manteigadas
Descrição da Atividade:
Assistir à dramatização de um conto de Natal
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver o gosto pela leitura;
Incentivar a produção escrita.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Técnicos da Biblioteca Municipal
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Técnicos da biblioteca municipal de Setúbal
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Avaliação:
Produções realizadas (livros de histórias, relatos,…)

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

58,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

58,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Momentos Especiais - Banca de Natal

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

174

Calendarização:
Período:

De

07-12-2011

a

07-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Banca de venda de doces

Professores e Acompanhantes
Maria João Paulino Contumélias

Função:

Patrícia de Fátima Olival da Rosa

Função:

Grupos\Clubes Envolvidos
910

Educação Especial

Grupos\Clubes participantes
910 Educação Especial

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

5º A

5º A

6º B

6º B

7º A

7º A

7º C

7º C

7º F

7º F

8º A

8º A

Duração:
Diária

Local:
Hall junto à Papelaria

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Dinamização de uma Banca de Natal destinada à venda de doces confecionados pelos alunos com CEI, integrados nas
turmas indicadas.
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a participação ativa dos alunos com NEE na Comunidade Educativa;
Desenvolver a autonomia e o sentido de responsabilidade na realização de atividades da vida diária;
Potenciar o desenvolvimento das competências definidas nos CEI's de cada aluno.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
a) Produtos existentes no Gabinete de Educação Especial (oferta do Jumbo de Setúbal);
b) Ingredientes a solicitar pelos Encarregados de Educação;
c) Espaço e material de cozinha a disponibilizar pela escola.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Encarregados de Educação dos alunos em questão; Funcionárias da cozinha.
Avaliação:
Avaliação no final do período na grelha do PAA.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
15-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Pré- Olimpíadas da Matemática

Tipo de Atividade:

184

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-11-2011

a

11-11-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Actividade em sala de aula

Professores e Acompanhantes
Maria Manuela Maia O Venâncio

Função: Proponente

Julieta Jesus Silva Godinho Bexiga Martins

Função: Proponente

Raquel Alexandra da Cruz Amaro

Função: Colaborador

Celina Cavaco Grosso Paulino

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
230

Matemática

500

Matemática
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Todas
…
Todas
…

Duração:
Diária

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Resolucão de exercícios matemáticos
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver o raciocínio lógico e matemático;
Desenvolver o espírito crítico.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Questionário
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Associação de Professores de Matemáticos
Avaliação:
Relatório e acta de grupo de recrutamento

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Sessão de simulação de evacuação

Tipo de Atividade:

186

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

08-11-2011

a

08-11-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

simulação de situações de emergência

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Escola.

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Treino de competências para evacuação dos alunos em situação de emergência.
Designação sucinta dos objetivos:
Treinar as competências para evacuação dos alunos em situação de emergência.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
…
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Toda a comunidade educativa
Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/ registo escrito ou reunião.
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Palestra com o alpinista João Garcia

Tipo de Atividade:

204

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

03-11-2011

a

03-11-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Adília Afonso Rodrigues

Função: Colaborador

Carla Filipa Silva Soares

Função: Proponente

António Fernandes da Costa

Função:

Grupos\Clubes Envolvidos
420

Geografia

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

7º A
7º C

7º E
7º F

Duração:
Diária

Local:
Auditório

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Palestra com um convidado
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer as dificuldades de João Garcia na sua atividade
Comprender a importância da motivação, perseverança e capacidade de trabalho
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
auditório
projetor de video
computador
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Relatório da atividade
Participação dos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Concurso Rosa dos Ventos

Tipo de Atividade:

205

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-12-2011

a

15-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Competição

Professores e Acompanhantes
Maria Adília Afonso Rodrigues

Função: Colaborador

Carla Filipa Silva Soares

Função: Proponente

António Fernandes da Costa

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
420

Geografia

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

7º A
7º B

7º C
7º D
7º E
7º F

Duração:
Quinzenal

Local:
Escola sede

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Elaboração de Rosa dos Ventos utilizando materiais diversos
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer os diferentes rumos da rosa dos ventos
Saber orientar-se
Utilizar diferentes técnicas gráficas
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Bússolas
Instrumentos de desenho
Tintas
Pincéis
Papel
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Relatório da atividade
Trabalhos realizados pelos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

50,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

50,00 €
06-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Celebração do Haloween

Tipo de Atividade:

208

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

17-10-2011

a

31-10-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Elaboração de textos e artefatos

Professores e Acompanhantes
Amélia Maria Marques Martins

Função: Colaborador

Lídia Maria Almeida Reis Pereira

Função: Colaborador

Zulmira Maria Torres Silva F. Passeira

Função: Colaborador

Maria Benedita Caldeira Matos Fortuna Vida

Função: Colaborador

Alexandra Caladinho Chagas Narra

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
220

Inglês/Lingua Portuguesa

330

Inglês e Alemão

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Quinzenal

Local:
Escola sede

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Celebração do Haloween - elaboração de textos e trabalhos decorativos
Atividade de «Trick or Treat»
Designação sucinta dos objetivos:
Dar a conhecer as tradições dos países anglófonos
Sensibilizar/motivar para a participação nas atividades da escola
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Cartolinas, material para desenhar e pintar, tesoura e cola
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Relatório/Ficha de avaliação da atividade

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Corta - Mato

Tipo de Atividade:

211

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

17-11-2011

a

17-11-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Competição

Professores e Acompanhantes
Fernando Alberto Guerreiro Silva Santos

Função: Colaborador

Manuel José Lopes Pinto Barroso

Função: Colaborador

Emanuel Anadeto Santos Ribeiro

Função: Colaborador

Maria Isabel Lopes Assunção

Função: Colaborador

Rute Estrela Dias

Função: Colaborador

Jorge Manuel Marchante Lima

Função: Colaborador

Edgar Gonçalves Madureira

Função: Colaborador

Pedro Nuno Almeida Gomes Cristóvão Pinto

Função: Colaborador

Marta Sofia Fernandes Teodoro

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
620

Educação Física

Clube do Desporto Escolar
260

Educação Física

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

10º A

Todas

11º A

Duração:
Diária

Local:
Escola Sede

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Competição para apuramento para o Desporto Escolar
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a prática desportiva
Fomentar o espírito desportivo
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Baias, fitas, medalhas
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
C.M.S.
Avaliação:
Fichas de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor

Página 119 de 692

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita de estudo ao Museu de Arqueologia e Etnografia, Museu do Trabalho e
Centro Histórico

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

212

De

06-12-2011

a

06-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Ana Cristina Braz Roque Santos Nogueira

Função: Proponente

Mário Duarte Assunção

Função: Proponente

Ana Paula Gomes Martins

Função: Proponente

Alice Manuela Correia Cravo

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
200

Português e Estudos Sociais/História

Grupos\Clubes participantes
200 Português e Estudos Sociais/História
220 Inglês/Lingua Portuguesa

Turmas Participantes
5º C
5º F

5º A
5º D
5º I

Duração:
Diária

Local:
Setúbal: Museu de Arqueologia e Etnografia, Museu do Trabalho e Centro Histórico

Itinerário Previsto:
Escola- museu e centro histórico- escola
Descrição da Atividade:
Visita guiada ao museu e centro histórico
Designação sucinta dos objetivos:
Ampliar/consolidar conhecimentos sobre conteúdos estudados;
Proporcionar um enrequecimento cultural através do contato com o património local e nacional;
Sensibilizar os alunos para a preservação do património ;
Desenvolver o sentido de responsabilidade
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
a)autocarro dos TST;
b)Museu de Arqueologia e Etnografia de Setúbal
c) professores
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Técnica do Museu de Arqueologia e Etnografia de Setúbal
Avaliação:
Observação direta;
Guião da visita;
Relatório da atividade

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Torneio Interturmas de Basquetebol

Tipo de Atividade:

217

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

12-12-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Torneio Interturmas

Professores e Acompanhantes
Fernando Alberto Guerreiro Silva Santos

Função: Colaborador

Manuel José Lopes Pinto Barroso

Função: Colaborador

Emanuel Anadeto Santos Ribeiro

Função: Colaborador

Maria Isabel Lopes Assunção

Função: Colaborador

Rute Estrela Dias

Função: Acompanhante

Jorge Manuel Marchante Lima

Função: Colaborador

Edgar Gonçalves Madureira

Função: Colaborador

Pedro Nuno Almeida Gomes Cristóvão Pinto

Função: Colaborador

Marta Sofia Fernandes Teodoro

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Clube do Desporto Escolar

260

Educação Visual e Tecnológica

620

Educação Física

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

10º A

Todas

11º A

Duração:
Semanal

Local:
Recintos Desportivos exteriores/interiores da Escola Sede

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Torneio de Basquetebol
Designação sucinta dos objetivos:

Aplicação prática dos conteúdos da modalidade.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
…
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Relatórios;
Balanço das actividades;
Afixação dos resultados;
Afixação das classificações individuais e colectivas,
Inquéritos;
Actas

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Educação Postural

Tipo de Atividade:

223

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

25-11-2011

a

14-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Rastreio de postura

Professores e Acompanhantes
Não se aplica

Função:

Rita Mafalda Amaro Damas

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Educação para a Saúde

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

7º A
7º B
7º C
7º D
7º E

7º F
7º G
7º H

Duração:
1º Período

Local:
Escola Sede

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Atividade dinamizada por uma enfermeira da Saúde escolar onde se realizará um rastreio da postura aos alunos
Designação sucinta dos objetivos:
a) Educar para uma postura corporal correta.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
a) Sala
b) Projetor
c) Enfermeira
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Saúde escolar/ Centro de saúde
Avaliação:
Número de participantes e relatório final

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
10-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Visita ao Quartel dos Bombeiros

Tipo de Atividade:

224

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

09-12-2011

a

09-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Grupo 56
Grupo 57

Duração:
Diária

Local:
Quartel dos Bombeiros Municipais de Setúbal

Itinerário Previsto:
EB1/JI do Faralhão - Quartel dos Bombeiros - EB1/JI do Faralhão
Descrição da Atividade:
Visita às instalações e visionamento de filme sobre segurança
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver competências na Área da Formação Pessoal e Social/vivência democrática
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras, Assistentes Operacionais
Autocarro, raquetes e coletes
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Bombeiros Municipais
Câmara Municipal de Setúbal
Avaliação:
Produtos realizados pelas crianças

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Festa de Natal com as crianças e famílias

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

225

Calendarização:
Período:

De

15-12-2011

a

15-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Grupo 56
Grupo 57

Duração:
Diária

Local:
Cooperativa de Habitação do Faralhão
Polivalente do Jardim de Infância

Itinerário Previsto:
Jardim de Infância - Cooperativa de Habitação - Jardim de Infância
Descrição da Atividade:
Animação de uma história pelos grupos de crianças
Lanche convívio com as famílias e vinda do Pai Natal
Designação sucinta dos objetivos:
Vivenciar aspectos tradicionais da nossa cultura/envolver as famílias
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras, Assistentes Operacionais, Famílias, salão de festas da Cooperativa do Faralhão
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Cooperativa de Habitação do Faralhão e famílias
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Avaliação:
Produtos realizados pelas crianças

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Santiago's Feira

Tipo de Atividade:

234

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

12-12-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:
Feira de produtos executados pelos alunos/família

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Semanal

Local:
Biblioteca da escola sede

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Durante uma semana vai estar patente uma Feira do livro (novo e usado);
- Feira de objectos produzidos pelos alunos e família;
- Ateliê “Eu crio…”;
- Sessão de cinema;
- Feira de bugiganga;
- Autora Dina Barco - apresentação do livro "Diário de Sara, a Verde"
Designação sucinta dos objetivos:
Promover o gosto e o hábito de ler;
Desenvolver o interesse pela leitura;
Fomentar o contacto com o livro;
Promover o contacto com a autora Dina Barco;
Fomentar o convívio;
Estimular o prazer de oferecer.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Equipa da BE;
Associação de Pais;
Alunos;
Familiares;
Autora - Dina Barco;
Livraria "Ronda das Letras";
Livros novos e usados;
Filme;
Auditório BE da sede;
Materiais de desgaste e para recuperar;
Velharias.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Associação de Pais
Avaliação:
Registos dos índices de participação.
Avaliação da actividade.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

Assistir a animação na Ludoteca do Moinho

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

238

Calendarização:
Período:

De

22-11-2011

a

30-11-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Isabel Alexandra Machado Cunha

Função: Acompanhante

Ana Maria Braga Granado Reis

Função: Acompanhante

Liseta Conceição Pimenta Barbosa

Função: Acompanhante

Helena Maria Pacheco Ferreira Teixeira

Função: Acompanhante

Marisa Graça Neves Aniceto

Função: Acompanhante

Sandra Isabel Costa Cabrita Damião

Função: Acompanhante

Ciria Sofia Adanjo Portela Geraldo

Função: Acompanhante

Sílvia Patricia Borges Martinez Marquez

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 16

Todas

Turma 17
Turma 18
Turma 20
Turma 21
Turma 27
Turma 28
Turma 29

Duração:
Diária

Local:
Ludoteca do moinho

Itinerário Previsto:
Eb1 nº 5 - viso (ludoteca do moinho - Eb1 nº 5
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Descrição da Atividade:
Visualização da animação "O segredo do rio" e exploração do espaço e materiais
Designação sucinta dos objetivos:
Explorar oralmente uma história.
Tomar contacto com outros espaços lúdicos.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
autocarro da CMS
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
animadores da ludoteca e CMS
Avaliação:
grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

240,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

240,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

Festejar o carnaval

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

239

Calendarização:
Período:

De

17-02-2012

a

17-02-2012

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Turmas Organizadoras
Todas

Duração:
Diária

Local:
EB1 nº 5

Itinerário Previsto:
não se aplica
Descrição da Atividade:
Conjunto de atividades relacionadas com o carnaval
Designação sucinta dos objetivos:
Criar momentos de convívio e lazer entre toda a comunidade escolar.
Promover a melhoria das relações sociais e do clima de escola, combatendo a indisciplina e a violência.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
material de desgaste e reciclável
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Encarregados de educação, professores das AEC
Avaliação:
grelha de avaliação
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Natal na Escola

Tipo de Atividade:

261

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

12-12-2011

a

15-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rosa Cristina Lanca Moreira Nunes

Função: Proponente

Elsa Maria Félix Mobilha

Função: Proponente

Patrícia de Fátima Olival da Rosa

Função: Colaborador

António Carlos Carvalho Brazinha

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Animadoras Socioculturais
250

Educação Músical

910

Educação Especial

Grupos\Clubes participantes
Animadoras Socioculturais
250 Educação Músical
910 Educação Especial

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

5º A

Todas

5º E

6º A

Duração:
Semanal

Local:
Auditório da Escola Básica 2,3/S Bela Vista

Itinerário Previsto:
Escola Básica 2,3/S Bela Vista - auditório
Descrição da Atividade:
Espectáculo de Natal - "Uma espécie de… à procura de um pinheiro". Turmas dinamizadoras: 5ºA, 5ºE e 6º A. Público alvo:
Pré-escolar, 1º/2º/3º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento AVEOS
Designação sucinta dos objetivos:
- fomentar o gosto pela prática artístico-musical;
- fomentar o gosto pelas expressões artísticas;
- potenciar a divulgação das artes performativas;
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- contribuir para a formação de públicos;
- festejar o Natal na Escola;
- promover a articulação vertical;
- promover o envolvimento da comunidade educativa.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
a) Partituras;
b) Material áudio;
c) Instrumentos musicais diversos;
d) Objectos sonoros;
e)Estantes;
f) Computador portátil;
g) Tela e acessórios de Projecção;
h) Auditório.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Animadoras Culturais; Professora Patrícia Rosa
Avaliação:
Observação directa:
- Pontualidade
- Assiduidade
- Comportamento
- Interesse
- Participação
- Execução
Grelhas de observação referentes a:
- competências musicais;
- competências sociais.
Auto e hetero avaliação oral e escrita.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

0,00 €

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:
Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;
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g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

Reuniões na Instituição, na sede de Agrupamento e noutras escolas do
Agrupamento a designar

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

264

De

01-09-2011

a

13-09-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Reuniões

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Não se aplica

Não se aplica

Função:

Grupos\Clubes Envolvidos
Todos os Grupos

Grupos\Clubes participantes
Todos os Grupos

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
Escolas do Agrupamento

Itinerário Previsto:
Escolas do Agrupamento
Descrição da Atividade:
preparação do lançamento do ano letivo
Designação sucinta dos objetivos:
Promover uma articulação mais eficaz entre os vários ciclos, a nível vertical e horizontal
Promover a cultura de agrupamento
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Docentes do Agrupamento
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Todos os docentes
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Avaliação:
Atas

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
12-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

Reunião de Encarregados de Educação

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

265

Calendarização:
Período:

De

01-09-2011

a

30-09-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Reunião

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
E.B1/JI de setúbal

Itinerário Previsto:
escola
Descrição da Atividade:
Esclarecer os Enc. De Educação sobre as normas de funcionamento da Instituição
Informar sobre os critérios de avaliação / conteudos programáticos / aulas previstas
Sensibilizar os Enc de Ed. para o apoio e acompanhamento aos educandos
Promover as relações interpessoais
Dar a conhecer as competências que se pretendem desenvolver através da Educação Pré-escolar
Designação sucinta dos objetivos:
Fomentar o envolvimento / acompanhamento dos enc- de educação nas atividades escolares
Sensibilizar os enc. De educação para a importância do pré-escolar no percurso formativo dos seus educandos
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Camara Municipal de Setubal
Coordenadora de estabelecimento
Direção do Agrupamento
Desdobrável a entregar aos Enc. De educação
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Docentes do 1º ciclo e pré-escolar
Encarregados de Educação
Avaliação:
Atas

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
13-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

Receção aos alunos de pré-escolar e 1º ano

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

266

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

14-09-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Receção aos alunos

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
E.B1/ JI de Setubal

Itinerário Previsto:
Escola
Descrição da Atividade:
Acolher e integrar os novos alunos.
Reconhecer as instalações
Conviver e desenvolver atividades ludicas
Promover as relações interpessoais
Proporcionar aos alunos um ambiente agradavel de trabalho e brincadeira
Conhcer os colegas, professores e assistentes operacionais
Designação sucinta dos objetivos:
Motivar o aluno para a escola e para as aprendizagens, evidenciando-as como fator de valoriação pessoal, profissional e
social.
Melhorar o clima escolar em todas as componentes.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
A designar
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
A designar
Avaliação:
Grelha de registo

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
13-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

Projeto "Setúbal Mais Bonita"

Tipo de Atividade:

267

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

23-09-2011

a

23-09-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Sensibilização / participação no projeto

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
E.B. 1 / JI de Setubal

Itinerário Previsto:
Escola
Descrição da Atividade:
Promover as relações interpessoais;
Proporcionar aos alunos um ambiente agradável de trabalho e de brincadeira;
Interagir com outros parceiros tais como o Jumbo- entidade que nos apadrinha e a Câmara Municipal de Setúbal;
Proporcionar melhorias no espaço
Designação sucinta dos objetivos:
Melhorar o clima escolar em todas as componentes
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Patrocínio da entidade que nos apadrinha- Jumbo
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Comunidade Educativa
Avaliação:
Registo fotográfico e filme

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
13-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Visita ao Quartel dos Bombeiros

Tipo de Atividade:

269

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

12-12-2011

a

12-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Proponente

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Proponente

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Proponente

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 06

Turma 09
Turma 08
Turma 11

Duração:
1º Período

Local:
Quartel dos Bombeiros Sapadores de Setúbal

Itinerário Previsto:
E.B.1/J.I Faralhão - Quartel dos Bombeiros Sapadores de Setúbal -E.B.1/J.I Faralhão
Descrição da Atividade:
Visita às instalações, visionamento de um filme sobre segurança
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver competências na Área da Formação Pessoal e Social/vivência democrática
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Professoras
Assistentes Operacionais
Autocarro
Raquetas
Coletes
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Quartel dos Bombeiros Sapadores de Setúba
Câmara Municipal de Setúbal
Avaliação:
Relatório
Trabalhos Produzidos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Estreitar Laços

Tipo de Atividade:

271

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

26-10-2011

a

30-11-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:
Elaboração de uma árvore de Natal e boneco de neve

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Colaborador

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Colaborador

Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Colaborador

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Proponente

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Colaborador

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 08

Turma 08
Turma 09
Turma 11
Grupo 56
Grupo 57

Duração:
1º Período

Local:
Salas do Jardim de Infância e do 1º Ciclo da E.B.1/J.I Faralhão

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Construção de um boneco de neve e uma árvore de Natal e respetivos efeites, com materiais recicláveis para a Pediatria e
Onconlogia Pediatrica do Hospital de São Bernardo
Designação sucinta dos objetivos:
Sensibilizar os alunos para a existência de crianças, que não vão passar o Natal a casa, porque estão internadas com
problemas oncológicos e outros problemas de saúde
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Copos de plástico
Cartolinas
Pacotes de leite
Cola
Material de pintura
Material de escrita
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Hospital de São Bernardo - Setúbal
Avaliação:
Relatório
Grau de adesão dos alunos
Grau de satisfação das crianças internadas

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Simulacro de incêndio

Tipo de Atividade:

291

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

11-11-2011

a

11-11-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Atividade de simulação

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Colaborador

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
1º Período

Local:
EB1 nº 1 Faralhão

Itinerário Previsto:
Não se aplica.
Descrição da Atividade:
Simulação de um cenário de incêndio.
Designação sucinta dos objetivos:
Promover regras de segurança.
Preparar os alunos para uma situação de risco.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Não se aplica.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos, docentes, assistentes operacionais e proteção civil.
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Avaliação:
Não se aplica.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

S. Martinho

Tipo de Atividade:

292

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

11-11-2011

a

11-11-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Comemorar o S. Martinho

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
1º Período

Local:
EB1 nº 1 Faralhão

Itinerário Previsto:
Não se aplica.
Descrição da Atividade:
Realização de jogos Tradicionais, seguido de magusto.
Designação sucinta dos objetivos:
Promover o convivio entre turmas.
Preservar tradições.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Castanhas, carvão e assadores.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos, docentes e assistentes operacionais.
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Avaliação:
Inquéritos.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Conhecer a Biblioteca

Tipo de Atividade:

293

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

06-12-2011

a

06-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Dora Isabel Martins Ramos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
220

Inglês/Lingua Portuguesa

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

5º I

Duração:
Diária

Local:
Biblioteca Municipal de Setúbal

Itinerário Previsto:
Av. Bela Vista - Av. Luísa Tódi - Av. Bela Vista
Descrição da Atividade:
A turma desloca-se à Biblioteca Municipal, para visitar/conhecer as suas instalações e valências.
Designação sucinta dos objetivos:
Divulgar recursos culturais da cidade
Fomentar hábitos de leitura
Promover a autonomia
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Bilhete de viagem
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Biblioteca Municipal de Setúbal
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Avaliação:
Relatório da atividade
Trabalhos subsequentes realizados pelos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
18-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Ação de Sensibilização Higiene e Saúde Oral

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

297

Calendarização:
Período:

De

25-11-2011

a

02-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Colaborador

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Colaborador

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Colaborador

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 06

Turma 08
Turma 09
Turma 11

Duração:
1º Período

Local:
Salas do 1º Ciclo

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Ação de Sensibilização Higiene e Saúde Oral
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a higiene e a saude oral.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Higienista do centro de saúde de São Sebastião
Computador
Data-show
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Centro de Saúde São Sebastião
Avaliação:
Relatório
Trabalhos produzidos pelos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Educação alimentar

Tipo de Atividade:

320

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

07-11-2011

a

29-02-2012

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rita Mafalda Amaro Damas

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Educação para a Saúde

Grupos\Clubes participantes
Educação para a Saúde

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

…

Duração:
1º Período

Local:
Camara Municipal de Setúbal

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Reuniões de trabalho entre coordenadores de educação para a saúde de vários agrupamenbtos, enfermeiros, nutricionistas
e representantes da CMS
Designação sucinta dos objetivos:
Realização de um programa municipal de educação alimentar
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
…
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Camara Municipal de Setubal, Centro de Saúde
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Avaliação:
Implementação do programa nas escolas

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

visita ao mercado 2 de abril

Tipo de Atividade:

322

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

01-10-2011

a

31-10-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Todos os Grupos

Grupos\Clubes participantes
Todos os Grupos

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
1º Período

Local:
mercado 2 de abril

Itinerário Previsto:
escola - mercado 2 de abril - escola
Descrição da Atividade:
visitar o mercado "vizinho", conhecer mais um local de comércio e lazer, além de ponto de encontro
Designação sucinta dos objetivos:
- Dar a conhecer o espaço envolvente e o comércio tradicional
- Conhecer o meio ambiente próximo, profissões e serviços relacionados;
- Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável;
- Aquisição de normas de higiene e segurança alimentar.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Assistentes operacionais
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Docentes
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
comerciantes do mercado 2 de abril
Avaliação:
Registos realizados pelos alunos
Observação e registo da participação dos alunos na ATIVIDADE

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

visita à biblioteca municipal

Tipo de Atividade:

323

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

01-10-2011

a

31-10-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Não se aplica

Função:

Grupos\Clubes Envolvidos
Todos os Grupos

Grupos\Clubes participantes
Todos os Grupos

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
1º Período

Local:
biblioteca municipal

Itinerário Previsto:
escola - biblioteca municipal - escola
Descrição da Atividade:
visita à biblioteca municipal, aplicando regras de utilização, exploração e conhecimento do espaço público
Designação sucinta dos objetivos:
Dar a conhecer as tradições e os valores culturais da época
Valorizar o empenho dos alunos nas atividades relacionadas com a época
Promover o conhecimento da cidade e seus monumentos no âmbito do projecto Vamos conhecer Setúbal
Sensibilizar os alunos, para a importância do livro.
Desenvolver a comunicação oral e escrita;
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Autocarro ou bilhetes pré-comprados
Assistentes Operacionais
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
funcionários da Biblioteca municipal
Avaliação:
Observação e registo da participação dos alunos na ATIVIDADE
Registos realizados pelos alunos
VISITA COM ANIMAÇÃO EFECTUADA

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

visita ao museu do trabalho michel giacometti

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

324

Calendarização:
Período:

De

01-10-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Todos os Grupos

Grupos\Clubes participantes
Todos os Grupos

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
1º Período

Local:
museu do trabalho michel giacometti

Itinerário Previsto:
escola-museu-escola
Descrição da Atividade:
visita ao museu do trabalho, para conhecimento do espaço, tradições, valores culturais, usos e costumes
Designação sucinta dos objetivos:
oDar a conhecer as tradições e os valores culturais
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Assistentes Operacionais
Transporte
Autocarro ou bilhetes pré-comprados
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
funcionários do museu
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Avaliação:
Registo da visita com animação efectuada

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

mês das bibliotecas

Tipo de Atividade:

326

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-10-2011

a

31-10-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Mensal

Local:
EB1/Ji de Setúbal

Itinerário Previsto:
….
Descrição da Atividade:
diversas
Designação sucinta dos objetivos:
Dar a conhecer as regras, espaços determinados e funcionamento da BE.
Sensibilizar os alunos para a importância da Biblioteca
Promover a autonomia das crianças no espaço da BE
Criar o gosto pela leitura
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Coordenadora da BE
Professora destacada na Biblioteca escolar
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
diversos
Avaliação:
Trabalhos realizados pelos alunos
Registos realizados pelos alunos
Observação e registo da participação dos alunos na ATIVIDADE

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

dia da alimentação

Tipo de Atividade:

331

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

17-10-2011

a

21-10-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

diversas

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Semanal

Local:
EB1/JI de setúbal

Itinerário Previsto:
….
Descrição da Atividade:
elaboração de receitas pelas turmas
Designação sucinta dos objetivos:
Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável – livro de receitas a nível de escola (1 receita doce e 1 salgada
por turma- compilação das mesmas)
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Funcionários da cozinha
Docentes
Alunos
Professora destacada na BE
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
comunidade escolar
Avaliação:
Trabalhos realizados pelas crianças e pelos E.E.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

projeto "de pequenino…"

Tipo de Atividade:

332

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-10-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

diversas

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

100

Jardim de Infância

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
1º Período

Local:
EB1/JI de setúbal

Itinerário Previsto:
….
Descrição da Atividade:
diversas
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver a motricidade global
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Docentes do JI
Assistente Operacionais
Técnicos da CMS
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
técnicos da CMS
Avaliação:
grelhas de avaliação
observação direta

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

projeto "de pequenino…"-atelier de exp.motora

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

333

Calendarização:
Período:

De

01-10-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

diversas

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
1º Período

Local:
EB1/JI de setúbal

Itinerário Previsto:
….
Descrição da Atividade:
diversas
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver a motricidade global
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Docentes do JI
Assistente Operacionais
Técnicos da CMS
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
técnicos da CMS
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Avaliação:
Registos realizados pelos alunos
Observação e registo da participação dos alunos na ATIVIDADE
Observação e registo da participação dos alunos na ATIVIDADE

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Prevenção de consumos

Tipo de Atividade:

341

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

14-12-2011

a

14-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Teatro debate

Professores e Acompanhantes
Rita Mafalda Amaro Damas

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Educação para a Saúde

Grupos\Clubes participantes
Educação para a Saúde

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

9º A
9º B
9º C
9º D

Duração:
Diária

Local:
Auditório

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Os alunos assistem ao teatro "In dependências" e debatem o o tema com os atores
Designação sucinta dos objetivos:
Sensibilizar para o tema das dependências
Debater e trocar ideias sobre o tema
Alertar para a dependência de certas substâncias
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Auditório
Cenário
Atores
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Usina
Avaliação:
Relatório da atividade
Ata do grupo

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
26-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

dia de s.martinho

Tipo de Atividade:

344

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

11-11-2011

a

11-11-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
EB1/JI de setúbal

Itinerário Previsto:
….
Descrição da Atividade:
compra de castanhas a um vendedor que vem à escola
atividades inter-turmas
Designação sucinta dos objetivos:
Proporcionar aos alunos atividades lúdico-pedagógicas;
Comemorar o Dia de S. Martinho;
Desenvolver o espírito de convívio entre os alunos de diversas idades;
Dar a conhecer as tradições e os valores culturais da época
(através de debates coletivos, de visionamento de imagens, da dramatização da Lenda de São Martinho);
Valorizar o empenho dos alunos nas atividades relacionadas com a época;
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Vendedor ambulante de castanhas com carrinho
TIC

Assistentes Operacionais
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…..
Avaliação:
Registo fotográfico Observação e registo da participação dos alunos na ATIVIDADE
Registos realizados pelos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

música na pré

Tipo de Atividade:

345

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-10-2011

a

31-10-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Mensal

Local:
EB1/JI de setúbal

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
……
Designação sucinta dos objetivos:
Promover o convívio e as relações interpessoais;
Sensibilizar os alunos para a preservação dos valores e tradições culturais
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
….
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
….
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Avaliação:
….

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

festa de natal

Tipo de Atividade:

349

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

16-12-2011

a

16-12-2011

1º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
EB1/JI de setúbal

Itinerário Previsto:
…..
Descrição da Atividade:
diversas atuações das turmas no ginásio da escola
Designação sucinta dos objetivos:
Proporcionar aos alunos o contacto com diferentes formas de expressão;
Comemorar a época natalícia;
Desenvolver o espírito de fraternidade e de respeito pelo outro;
Encerrar as atividades lectivas do 1º Período;
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Material de desgaste
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TIC
Ginásio do estabelecimento de ensino ou polivalente da escola-sede
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Trabalhos realizados pelos alunos

Registos vários

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Semana das Ciências

Tipo de Atividade:

1

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

19-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Semana multidisciplinar

Professores e Acompanhantes
Maria Isabel Silvestre Sousa Mendes

Função: Proponente

Maria Graça Alves Costa dos Santos Palhavã Nunes

Função: Colaborador

Larisa Gorislava Calvo Lara Guerreiro

Função: Colaborador

Isadora Dadilda Vitorino da Costa Girio

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Clube de Físico-Química
Oficina de Matemática
510

Física e Química

500

Matemática

230

Matemática

520

Ciências Naturais

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Semanal

Local:
Escola sede

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Experiências laboratoriais; Exposição de trabalhos; Conferência sobre astronomia; Filmes temáticos; Visitas de estudo
Palestra sobre Paleontologia; Árvore ecológica
(…)
Designação sucinta dos objetivos:
Sensibilizar os alunos para a importância das Ciências e das suas atividades práticas.
Relacionar os conteúdos das aprendizagens com as suas aplicações tecnológicas.
Estimular o gosto pela ciência e pelo trabalho experimental.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
a) Material de exposição ( placares; posters do Ano Internacional da Química).
b) Material que consta do inventário das disciplinas de Ciências Físico-Químicas
c) Videoprojetor
d) Computador com Internet
e) Professores de Ciências Físico-Químicas do 3º ciclo.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Biblioteca Escolar; Museu da Lorinhâ; Universidade …
Avaliação:
Relatório de avaliação da atividade
Número de participantes
Qualidade dos trabalhos
Relatório de avaliação da atividade

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Ida ao teatro «Auto da Barca do Inferno»

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

3

Calendarização:
Período:

De

26-01-2012

a

26-01-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Cristina Carvalho Figueira

Função: Proponente

António José Moreira Pereira Rosa

Função: Proponente

Sandra Sofia Alves Pereira Serra

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
300

Língua Portuguesa

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

9º A
9º B

9º C
9º D
CEF 3

Duração:
Diária

Local:
Lisboa

Itinerário Previsto:
Setúbal- Lisboa-Setúbal
Descrição da Atividade:
As turmas assistem à representação teatral da peça «Auto da Barca do Inferno»
Designação sucinta dos objetivos:
1. Fomentar o interesse por diferentes manifestações culturais
2. Visualizar a representação de obra estudada ao longo do ano
3. Aprofundar o conhecimento da obra dramática
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
a) Apoio dos agregados familiares, financiando o transporte e o bilhete de ingresso
b) Guião da visita de estudo
- Custos por definir Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Companhia teatral …
Avaliação:
Ficha de observação e de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Ida ao teatro «Ulisses»

Tipo de Atividade:

4

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

26-01-2012

a

26-01-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Amélia Maria Marques Martins

Função: Colaborador

Ana Paula Gomes Martins

Função: Proponente

Marisa de Fátima Crespo Repolho

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
200

Português e Estudos Sociais/História

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

6º B
6º C

6º E
6º F
6º H
6º I

Duração:
Diária

Local:
Colégio S. João de Brito (Lumiar)

Itinerário Previsto:
Setúbal - Lisboa (Lumiar) - Setúbal
Descrição da Atividade:
As turmas assistem à representação teatral da peça «Ullisses»
Em aberto, a hipótese de deslocação ao Museu da Farmácia ou à baixa pombalina
Designação sucinta dos objetivos:
1. Ampliar/Consolidar conhecimentos sobre conteúdos estudados, através da utilização de estratégias e materiais
pedagógicos diversificados;
2. Proporcionar um enriquecimento cultural através da participação direta em espetáculo teatral, em espaço próprio;
3. Proporcionar contactos com o mundo fora da escola;
4. Desenvolver o sentido de responsabilidade.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Autocarro (aluguer)
Lanche
Guião
- custos/aluno por definir Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Companhia teatral Cultural Kids
Avaliação:
Ficha de autoavaliação
Ficha de heteroavaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Semana das Línguas

Tipo de Atividade:

5

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

27-02-2012

a

02-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Promoção da aprendizagem de idiomas

Professores e Acompanhantes
Lídia Maria Almeida Reis Pereira

Função: Colaborador

Zulmira Maria Torres Silva F. Passeira

Função: Colaborador

Maria Cristina Carvalho Figueira

Função: Colaborador

Maria Benedita Caldeira Matos Fortuna Vida

Função: Colaborador

Adélia Joana Santos Pineu O'brien

Função: Colaborador

Alexandra Maria Ramos Bola

Função: Colaborador

António José Moreira Pereira Rosa

Função: Colaborador

Aldina Pereira Silva

Função: Colaborador

Sandra Sofia Alves Pereira Serra

Função: Colaborador

Sandra Humberta da Costa Pincha Santos

Função: Colaborador

Serafina Venâncio Lains

Função: Colaborador

Alexandra Caladinho Chagas Narra

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
200

Português e Estudos Sociais/História

300

Língua Portuguesa

320

Francês

330

Inglês e Alemão

220

Inglês/Lingua Portuguesa

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Semanal

Local:
Escola sede

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Série de atividades:
Exposição de trabalhos/documentação
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Concurso «Caça ao Erro ortográfico»
Olimpíadas do Ditado
Roda de leituras
Encontro com escritor convidado
Passagem de filmes (em LP, IN e FR)
Designação sucinta dos objetivos:
1. Valorizar a aprendizagem de idiomas;
2. Divulgar aspectos culturais dos respectivos países;
3. Expor trabalhos temáticos (multimédia)
4. Reforçar consciência de cidadania europeia.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Videoprojetor
Fichas de registo
Expositores
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Por definir
Avaliação:
Ficha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Comemoração do “Mês Internacional das Bibliotecas Escolares”/”Dia das BE"

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

17

De

01-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Todos os Grupos

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Mensal

Local:
BE's

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Apresentação do espaço e sua funcionalidade/ Bibliopaper;
•Distribuição do Guia de utilizador;
• Construção de marcadores de estante;
• Lançamento dos concursos:
“Logotipo da BE” e “Caça ao Tesouro” (escola sede);
•Dar continuidade à actividade de escrita criativa “Escreve… e Conta IV” com o fim de construir um livro - “Contos em
Cadeia…”, a partir da apresentação dos anteriores e visualização de vídeos do youtube sobre “Ano Internacional das
Florestas” - mote a integrar o conto ;
•Dinamização dos contos: ”Desculpa…por acaso és uma bruxa? e “Eu Próprio” pelas animadoras da BM;
•Participação na “IV Feira do GTBECS”
Designação sucinta dos objetivos:
Promover o gosto pela frequência da BE;
Formar utilizadores;
Sensibilizar os alunos para os comportamentos e atitudes a assumir na BE;
Incentivar o gosto pelos livros e pela leitura;
Estimular o hábito da leitura/escrita;
Fomentar a partilha de saberes;
Promover nos alunos o respeito pelo trabalho dos outros;
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Estimular a consulta da página Web AVEOS e blogues.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Equipa BE;
Equipa responsável pela pág. Web AVEOS;
Animadoras Biblioteca Municipal;
Prof’s AEC;
Alunos;
Internet – Youtube
Impressora
Guilhotina
Plastificadora
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Professores e alunos
Avaliação:
Registo dos contactos com os colegas, entre equipa…
Avaliação das actividades.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Semana da Leitura / Mês da Leitura

Tipo de Atividade:

19

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
220 Inglês/Lingua Portuguesa
Clube de Música e Belabatuke
910 Educação Especial
Expressões / EVT / EV / Ateliê de Artes
320 Francês

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Mensal

Local:
Bibliotecas e escolas do AVEOS

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Durante o mês de Março vão decorrer diversas atividades nas escolas e BE no âmbito da animação do livro e da leitura,
incluindo leituras noutras línguas.
Designação sucinta dos objetivos:
Estimular o gosto por ler;
Desenvolver a competência da leitura;
Contactar com diferentes perspectivas e abordagens da leitura;
Proporcionar o contacto dos alunos com contos em língua estrangeira;
Reforçar os laços entre a comunidade educativa.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Associação de Pais;
Direção do AVEOS;
Professores;
Profª Inglês - Lídia Pereira;
Profª Mª José Cruz;
Prof/Pintor Helder Oliveira;
Epis;
Centro Cultural Africano;
Alunos;
Familiares;
Animador Cultural - António J. Serafim;
Autores: Dina Barco, Mª Teresa Gonzalez, Rita Vilela;
Rádio escolar
Rádio local
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Associação de Pais, Epis, Centro Cultural Africano, Direção, autores (Dina Barco, Mª Teresa Gonzalez, Rita Vilela), animador
cultural - António Serafim e outros convidados.
Avaliação:
Relatório com avaliação das atividades.

Custos Internos:

550,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

550,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor

Página 194 de 692

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Realização de ateliers sobre experiências

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

23

Calendarização:
Período:

De

23-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Sessão experimental

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Realização de ateliers sobre experiências
Designação sucinta dos objetivos:
- Desenvolver o conhecimento científico.
-Sensibilizar os alunos para a prática das ciências experimentais
- Descobrir características de diferentes materiais.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Alunos, Prof’s da Escola
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
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Avaliação:
Produções realizadas

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

0,00 €

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:
Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Investigação Matemática

Tipo de Atividade:

32

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

09-03-2012

a

09-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

A partir do quotidiano das turmas/escola

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Apresentação de trabalhos inter-turmas.
Designação sucinta dos objetivos:
- Promover um aprofundamento do conhecimento matemático.
- Desenvolver uma atitude positiva dos alunos em relação à matemática.
-Apresentação e valorização das produções dos alunos realizadas em sala de aula.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Alunos, Prof’s da Escola
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
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Avaliação:
Produções realizadas

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Encontros com…II

Tipo de Atividade:

51

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

23-04-2012

a

27-04-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Leitura e Literacia

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Semanal

Local:
Bibliotecas Escolares

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Comemoração
(2 em 1)
“Dia do Livro Infantil” e
“Dia Mundial do Livro e do Autor”:
- Realização de sessões para contato/troca de impressões com um autor e animador de conto.
Apresentação de filme “Como se faz um livro” e “Como se faz um livro Pop-up”.
Designação sucinta dos objetivos:
Incutir nos alunos o respeito pelo livro;
Promover hábitos de leitura;
Desenvolver a criatividade;
Proporcionar aos alunos o contacto com autores e/ou ilustradores, animador de conto;
Levar os alunos a pensar nos direitos de Autor.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Professores
Profª Ana Paula Martins;
Alunos
Familiares
Autores (Teresa Marques, Fátima Afonso, Helder Oliveira, António Brazinha)
Internet
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Profªs Bibliotecárias
Professores
Prof’s, AEC’s e ANC
Avaliação:
Relatório de atividade.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Comemoração 25 de Abril

Tipo de Atividade:

56

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

24-04-2012

a

26-04-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

9º A
9º B
9º C

9º D

Duração:
Diária

Local:
BE da escola sede.

Itinerário Previsto:
Não se aplica.
Descrição da Atividade:
Comemoração
do 25 de Abril:
- Encontro sobre “O dia 25 de Abril de 1974”;
- Exposição com trabalhos produzidos pelos alunos do AVEOS.
Designação sucinta dos objetivos:
Estimular o gosto pela História de Portugal.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Equipa BE;
Diretor;
Profª Gertrudes Risso;
Presidente da Junta de Freguesia S. Sebastião;
Presidente da CMS;
Psicóloga Isabel Silva;
Presidente da Associação de Pais -Isabel Quadros.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Convidados
Avaliação:
Avaliação da atividade

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Centro Histórico de Setúbal

Tipo de Atividade:

81

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

22-02-2012

a

22-02-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Cristina Maria Monteiro Mercedes dos Santos

Função: Proponente

Ana Rute Bartolomeu Figueiredo

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
400

História

Grupos\Clubes participantes
400 História

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

8º A

8º A

8º B

8º B

8º C

8º C

8º D

8º D

8º E

8º E

8º F

8º F

Duração:
Diária

Local:
Centro Histórico de Setúbal

Itinerário Previsto:
Escola - Centro Histórico de Setúbal
Descrição da Atividade:
Visita guiada pela técnica do Museu de Arqueologia e Etnografia aos monumentos quinhentistas
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer o património quinhentista;
Desenvolver o respeito pelo património histórico;
Desenvolver o gosto pela história local.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
a)autocarro dos TST
b) Museu de Arqueologia e Etnografia de Setúbal
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Técnica do Museu
Avaliação:
Ficha de trabalho;
Relatório da visita de estudo.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

1,50 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

1,50 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita a Lisboa Pombalina

Tipo de Atividade:

82

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

06-03-2012

a

06-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Adília Afonso Rodrigues

Função: Proponente

Cristina Maria Monteiro Mercedes dos Santos

Função: Proponente

Carla Filipa Silva Soares

Função: Proponente

Ana Rute Bartolomeu Figueiredo

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
400

História

420

Geografia

Grupos\Clubes participantes
400 História
420 Geografia

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

8º A

8º A

8º B

8º B

8º C

8º C

8º D

8º E

8º E

8º F

8º F

Duração:
Diária

Local:
Lisboa

Itinerário Previsto:
Escola - Ponte 25 de Abril - Baixa Pombalina
Baixa Bpombalina- ponte 25 de Abril -escola
Descrição da Atividade:
Análise dos diferentes tipos de plantas presentes na cidade de Lisboa e observação do traçado e monumentos recosntruídos
após o terramoto de 1755.
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Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver o sentido de observação;
Análisar de plantas de cidades e/ou plantas funcionais construídas, para relacionar as diferentes formas de usos e de
ocupações do solo com situações de conflito que dai possam emergir;
Observar a implementação dos diferentes tipos de plantas presentes na cidade de Lisboa, marcos de diferentes épocas e
necessidades de ocupação funcional e cultural;
Observação dos monumentos construidos no período Pombalino;
Análise do traçado do período pombalino ;
Desenvolver atitudes de cooperação e companheirismo.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
guião
autocarro
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
preenchimento de um guião
relatório da atividade

Custos Internos:

770,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

770,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Objetivos do Milénio

Tipo de Atividade:

85

Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro

Calendarização:
Período:

De

13-02-2012

a

17-02-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Adília Afonso Rodrigues

Função: Colaborador

Carla Filipa Silva Soares

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
420

Geografia

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

9º A
9º B
9º C

9º D

…

Duração:
Semanal

Local:
Escola sede

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Elaboração de trabalhos relativos aos Objetivos do Milénio
Designação sucinta dos objetivos:
Relacionar o nível de desenvolvimento com as condições de vida e bem-estar da população
Problematizar medidas que permitam atenuar as desigualdades no desenvolvimento
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Painéis para fixar os trabalhos
Material didático diverso
Computador
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Relatório da atividade
Participação dos alunos com trabalhos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

50,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

50,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita de estudo a Mafra

Tipo de Atividade:

87

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

15-03-2012

a

15-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Emanuel Joaquim Oliveira Feliz Santos

Função: Proponente

Elma Milisa Ascenção Afonso

Função: Acompanhante

Marisa de Fátima Crespo Repolho

Função: Acompanhante

Marisa de Fátima Inverno Valadas

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
Convento e Tapada de Mafra

Itinerário Previsto:
Setúbal (escola), Mafra e regresso a Setúbal (escola)
Descrição da Atividade:
Vista de estudo ao Convento de Mafra e Tapada
Designação sucinta dos objetivos:
Melhor compreensão do fenómeno religioso; respeito por regras; conhecimento de novas realidades.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Autocarro
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Avaliação:
Observação direta e relatório da atividade.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
11-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Pavilhão do Conhecimento

Tipo de Atividade:

99

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

07-03-2012

a

07-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Isabel Silvestre Sousa Mendes

Função: Acompanhante

Liliane Patricia Mestre Ramos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Turmas Organizadoras
11º A

Duração:

Local:

Itinerário Previsto:
Descrição da Atividade:
Designação sucinta dos objetivos:
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):

Avaliação:

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

0,00 €

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:
Aprovado em Conselho Pedagógico em:
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De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Pavilhão do Conhecimento

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

101

Calendarização:
Período:

De

08-03-2012

a

08-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Isabel Silvestre Sousa Mendes

Função: Proponente

Liliane Patricia Mestre Ramos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
410

Filosofia

520

Ciências Naturais

Turmas Organizadoras
11º A

Duração:
Diária

Local:
Lisboa

Itinerário Previsto:
Escola - Ponte Vasco da Gama - Parque das Nações (vice-versa)
Descrição da Atividade:
Exploração de alguns fenómenos da ciência
Designação sucinta dos objetivos:
Explorar alguns fenómenos da ciência: magia ou leis da natureza?
Problematizar: senso comum versus racionalidade cientifica.
Articulação com o programa de Filosofia (Unidade IV - 2.1 Conhecimento vulgar e conhecimento cientifico
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Autocarro
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Técnicos Pav. Conhecimento
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Avaliação:
Ficha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

140,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

140,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Semana da Ciência- realização de experiências e visitas de estudo

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:
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De

03-01-2012

a

29-02-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Semanal

Local:
Escola e Museus

escola e museus
Itinerário Previsto:
Faralhão-Lisboa/Lisboa -Faralhão
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Descrição da Atividade:
Realização de experiências e visitas a exposições
Designação sucinta dos objetivos:
- Realizar e partilhar experiências no âmbito das Ciências Experimentais
- Participar em visita de estudo ao Museu da Ciência Viva e ao Museu da Electricidade
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professores.
- A.O.
- Material e exposições de ciências experimentais
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Museu da Eletricidade e Museu da Ciência Viva
Avaliação:
- Trabalhos de exploração na sala de aula

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Trabalhos de EX. Plástica e Desfile de Carnaval

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

104

Calendarização:
Período:

De

01-02-2012

a

17-02-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:
Elaboração e apresentação de trabalhos de Carnaval

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Quinzenal

Local:
escola e localidade

Itinerário Previsto:
ruas principais da localidade
Descrição da Atividade:
Realização de trabalhos de Ex.Plástica e desfile
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a criatividade.
- Promover as tradições da época carnavalesca.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professores.
- A.O.
- Enc. de Educação
- Materiais de expressão plástica
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Junta de Freguesia de Sado e Enc. De Ed.
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Avaliação:
- Participação dos alunos e colaboração dos Enc. de Educação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Assistir a uma dramatização na ludoteca

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra
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Calendarização:
Período:

De

03-01-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Sofia Alexandra Martins Raposo

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 04

Turma 04

Duração:
Diária

Local:
Ludoteca " O Moinho"

Itinerário Previsto:
Faralhão-Setúbal/Setúbal-Faralhão
Descrição da Atividade:
Assistir a dramatização de uma história
Designação sucinta dos objetivos:
- Participar em actividades que promovam a expressão dramática
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Professor da turma
- A.O.
- Funcionários da Ludoteca
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Ludoteca
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Avaliação:
Trabalhos de exploração de sala de aula

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Semana da Leitura

Tipo de Atividade:
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Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Quinzenal

Local:
escola

Itinerário Previsto:
….
Descrição da Atividade:
Exploração de histórias" Pic-nic de livros"; troca de livros;participação dos Enc. De Ed.
Designação sucinta dos objetivos:
- Promover e desenvolver hábitos de leitura
- Divulgar o património oral
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professores das turmas e da B.E.
- A.O.
- Outros elementos da comunidade educativa
- Livros.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Enc. De Ed.
Página 221 de 692

Avaliação:
Trabalhos de exploração de sala de aula

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Visita de estudo ao Planetário e Palácio da Ajuda

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
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Calendarização:
Período:

De

03-01-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
Planetário e Palácio da Ajuda

Itinerário Previsto:
Faralhão-Lisboa/ Lisboa-Faralhão
Descrição da Atividade:
Visitas de Estudo
Designação sucinta dos objetivos:
Adquirir conhecimentos sobre o sistema solar e o universo
- Conhecer o património e a história do palácio
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professor
- A.O.
- Funcionários das instituições
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Museu e Palácio
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Avaliação:
- Registos de interesse na visita

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Viagem de comboio e visionamento de filme

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra
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Calendarização:
Período:

De

23-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Viagem de comboio e visionamento de filme

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
Seixal-Forum Rio Sul

Itinerário Previsto:
Faralhão-Seixal/Seixal-Faralhão
Descrição da Atividade:
Viagem de comboio e visionamento de um filme
Designação sucinta dos objetivos:
- Utilizar diferentes tipos de meios de transporte
- Sensibilizar os alunos para as diferentes formas de expressão artística
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professores
- A.O.
- Meios de transporte
- Sala de cinema
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
….
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Avaliação:
Trabalhos de exploração na sala de aula

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Desfile de Carnaval

Tipo de Atividade:
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Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

17-02-2012

a

17-02-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
2º Período

Local:
Faralhão

Itinerário Previsto:
Ruas do Faralhão
Descrição da Atividade:
Desfile com as escolas do 1ºciclo e Jardim de Infância do Faralhão, pelas principais ruas do Faralhão.
Designação sucinta dos objetivos:
Sociabilização entre alunos.
Vivenciar tradições.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Material de desgaste.
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos ,Docentes e assistenyes operacionais.
Avaliação:
Grau de participação dos alunos.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor

Página 228 de 692

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Trabalhos relativos ao Dia de Reis

Tipo de Atividade:

139

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

06-01-2012

a

06-01-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Realização de trabalhos relativos ao Dia de Reis

Professores e Acompanhantes
Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Proponente

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Proponente

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Proponente

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 06

Turma 06

Turma 08

Turma 08

Turma 09

Turma 09

Turma 11

Turma 11

Duração:
2º Período

Local:
E.B.1/J.I Faralhão

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Realização de trabalhos relativos ao Dia de Reis
Designação sucinta dos objetivos:
Reforçar aspectos tradicionais da nossa cultura
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Professoras
Assistentes Operacionais
Diferentes materiais de suporte às actividades
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Produções dos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor

Página 230 de 692

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Dia do Pai

Tipo de Atividade:

142

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

14-03-2012

a

19-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Dia do Pai

Professores e Acompanhantes
Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Proponente

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Proponente

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Proponente

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 06

Turma 06

Turma 08

Turma 08

Turma 09

Turma 09

Turma 11

Turma 11

Duração:
2º Período

Local:
Salas de aula

Itinerário Previsto:
não se aplica
Descrição da Atividade:
Comemoração do Dia do Pai
Designação sucinta dos objetivos:
Comemorar o Dia do Pai
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Página 231 de 692

Recursos Necessários (por alíneas):
Professoras
Alunos do 1º ciclo,
Materiais de apoio
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
não se aplica
Avaliação:
Produções realizadas pelos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Visita guiada ao Centro Histórico

Tipo de Atividade:

149

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

16-03-2012

a

16-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Ana Isa Valadares Madeira Moreira

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 26

Turma 26

Duração:
Diária

Local:
Centro histórico de Setúbal

Itinerário Previsto:
Manteigadas-Setúbal-Manteigadas
Descrição da Atividade:
Conhecer o Patrimánio histórico local
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer e valorizar o património Histórico, etnográfico e cultural local;
Observar, questionar e recolher informação ampliando conhecimentos.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Técnicos das diferentes instituições intervenientes.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Museu de trabalho Michael Giacometti
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Avaliação:
Produções realizadas (relatos, outros textos, dramatizações, cartazes,
PowerPoint…)

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

28,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

28,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Visita guiada à lota e ao mercado municipal

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

150

Calendarização:
Período:

De

16-03-2012

a

16-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Céu Santos Maltez Santo

Função: Proponente

Isabel Cristina Marques Ventura

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 12

Turma 12

Turma 15

Turma 15

Duração:
Diária

Local:
Lota e mercado municipal de Setúbal

Itinerário Previsto:
Manteigadas-Setúbal-Manteigadas
Descrição da Atividade:
Conhecer algumas das atividades económicas da região
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer e valorizar o património Histórico, etnográfico e cultural local;
Observar, questionar e recolher informação ampliando conhecimentos.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Técnicos das diferentes instituições intervenientes.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Museu do Trabalho Michael Giacometti
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Avaliação:
Produções realizadas (relatos, outros textos, dramatizações, cartazes, PowerPoint…)

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

58,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

58,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Ida ao Teatro

Tipo de Atividade:

161

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

18-01-2012

a

18-01-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Proponente

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Proponente

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Proponente

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Grupo 56

Grupo 56

Grupo 57

Grupo 57

Turma 06

Turma 06

Turma 08

Turma 08

Turma 09

Turma 09

Turma 11

Turma 11

Duração:
2º Período

Local:
Teatro infantil de Lisboa

Itinerário Previsto:
E.B.1/J.I. Faralhão-Teatro infantil de Lisboa-E.B.1/J.I. Faralhão
Descrição da Atividade:
Assistir a um espectáculo pelo Grupo do Teatro Infantil de Lisboa -TILDesignação sucinta dos objetivos:
Promover o desenvolvimento na área da expressão e comunicação
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras,
Professoras,
Assistentes Operacionais
Autocarro,
Coletes e raquetes
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Grupo do Teatro Infantil de Lisboa
Avaliação:
Produtos realizados
Relatório

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Desfile de Carnaval

164

Desfile de Carnaval
Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

17-02-2012

a

17-02-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Proponente

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Proponente

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Proponente

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 06

Grupo 56

Turma 08

Grupo 57

Turma 09

Turma 06

Turma 11

Turma 08

Grupo 56

Turma 11

Grupo 57

Turma 09

Duração:
2º Período

Local:
Ruas do Faralhão

Itinerário Previsto:
E.B.1/J.I Faralhão - Ruas do Faralhão - E.B.1/J.I. Faralhão
Descrição da Atividade:
Desfile de Carnaval das Escolas: E.B.1/J.I. Faralhão ( pré escolar e 1ºciclo, E.B.1 Faralhão Nº1 e E.B.1 Faralhão Nº2
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Designação sucinta dos objetivos:
Vivenciar uma tradição/envolver a Comunidade
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras Professoras
Assitentes Operacionais
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
G.N.R
Junta de Freguesia do Sado
Avaliação:
Grau de participação dos alunos.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor

Página 240 de 692

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Dia da mãe

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

166

Calendarização:
Período:

De

01-05-2012

a

04-05-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Proponente

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Proponente

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Proponente

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Turmas Organizadoras
Turma 06
Turma 08
Turma 09

Turma 11

Duração:
3º Período

Local:
Salas de aula

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Elaboração de um cartão alusivo ao dia da mãe
Designação sucinta dos objetivos:
Reconhecer a importância da família / comemorar o dia da mãe
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Material de apoio
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Produções realizadas pelos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Cantar as Janeiras
Cantar as Janeiras

Tipo de Atividade:

168

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

06-01-2012

a

06-01-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Cantar as Janeiras

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Proponente

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Proponente

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Proponente

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 06

Grupo 56

Turma 08

Grupo 57

Turma 11
Turma 09

Duração:
2º Período

Local:
Polivalente

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Cantar as Janeiras ao Pré Escolar
Designação sucinta dos objetivos:
Vivenciar uma tradição cultural
Festejar os Reis Magos
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Professoras
Assistentes Operacionais
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Produtos realizados pelas crianças

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Visita à Ludoteca “O Moinho”

Tipo de Atividade:

172

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

01-02-2012

a

29-02-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Grupo 57
Grupo 56

Duração:
2º Período

Local:
Visita à Ludoteca “O Moinho”

Itinerário Previsto:
E.B.1/J.I. Faralhão - Visita à Ludoteca “O Moinho” - E.B.1/J.I. Faralhão
Descrição da Atividade:
Visita à Ludoteca “O Moinho”
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer outro espaço educativo
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras
Assistentes Operacionais
Autocarro da Junta de Freguesia
Coletes e raquetes
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Ludoteca “O Moinho”
Junta de Freguesia de São Sebastião
Avaliação:
Produtos realizados pelas crianças
Relatório

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Semana da Leitura

Tipo de Atividade:

173

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-03-2012

a

30-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Semana da Leitura

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Proponente

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Proponente

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Proponente

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Grupo 56

Grupo 56

Grupo 57

Grupo 57

Turma 06

Turma 06

Turma 08

Turma 08

Turma 09

Turma 09

Turma 11

Turma 11

Duração:
2º Período

Local:
Polivalente e salas de aula do pré-escolar

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Leituras com almofada
Apresentação da história trabalhada pelo pré e 1º ano
Vinda de familiares à sala contar histórias
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Vinda dos alunos do 1º ciclo ao JI contar histórias e das educadoras às turmas do 1º ciclo
Designação sucinta dos objetivos:
Comemorar a Semana da Leitura
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras,
Professoras
Assistentes Operacionais
Famílias
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Encarregados de Educação/Famílias
Avaliação:
Produtos realizados pelas crianças

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Momentos Especiais - Banca de Páscoa

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

175

Calendarização:
Período:

De

15-03-2012

a

15-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Banca de venda de doces

Professores e Acompanhantes
Maria João Paulino Contumélias

Função: Proponente

Patrícia de Fátima Olival da Rosa

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
910

Educação Especial

Grupos\Clubes participantes
910 Educação Especial

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

5º A
6º B
7º A

7º C
7º F
8º A

Duração:
Diária

Local:
Hall junto à Papelaria

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Dinamização de uma Banca de Páscoa destinada à venda de doces confecionados pelos alunos com CEI, integrados nas
turmas indicadas.
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a participação ativa dos alunos com NEE na Comunidade Educativa;
Desenvolver a autonomia e o sentido de responsabilidade na realização de atividades da vida diária;
Potenciar o desenvolvimento das competências definidas nos CEI's de cada aluno.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
a) Ingredientes a solicitar pelos Encarregados de Educação;
b) Espaço e material de cozinha a disponibilizar pela escola.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Encarregados de Educação dos alunos em questão; Funcionárias da cozinha.
Avaliação:
Avaliação no final do período na grelha do PAA.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
15-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Árvore Ecológica

Tipo de Atividade:

179

Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro

Calendarização:
Período:

De

19-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rita Mafalda Amaro Damas

Função: Proponente

Julieta Jesus Silva Godinho Bexiga Martins

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
230

Ciências da Natureza

520

Ciências Naturais

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Semanal

Local:
Escola 2,3 / S Bela Vista

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Contrução de uma árvore com mensagens ecológicas
Designação sucinta dos objetivos:
Sensibilizar os alunos para a proteção do meio ambiente
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
a) materiais reciclados
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Relatório e actas de grupos de recrutamento
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Olimpíadas do ambiente

Tipo de Atividade:

180

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

23-02-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Julieta Jesus Silva Godinho Bexiga Martins

Função: Proponente

Amílcar Augusto Sousa Caetano

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
230

Ciências da Natureza

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Resolução de um questionário sobre o tema Ambiente
Designação sucinta dos objetivos:
Reconhecer as Ciências da Natureza
Como ramo de estudo de Ciências aliciantes.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Questionário
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Ministério da educação
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Avaliação:
Relatório
Ata do grupo de recrutamento
Resultados do questionário

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Semana das Ciências

Tipo de Atividade:

182

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

19-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rita Mafalda Amaro Damas

Função: Proponente

Maria Graça Alves Costa dos Santos Palhavã Nunes

Função: Proponente

Maria Manuela Maia O Venâncio

Função: Proponente

Julieta Jesus Silva Godinho Bexiga Martins

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
230

Ciências da Natureza

500

Matemática

520

Ciências Naturais

510

Física e Química

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

…

Duração:
Semanal

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Semana das Ciências
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver hábitos de exposição aos outros do trabalho desenvolvido.
Sensibilizar os alunos para a importância das Ciências e das suas actividades práticas.
Relacionar os conteúdos das aprendizagens com as suas aplicações tecnológicas.
Estimular o gosto pela Ciência e pelo trabalho experimental.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Material de Laboratório
Auditório
Filmes
Jogos temáticos
Computadores
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Relatório da Actividade
Ata dos grupos de recrutamento

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor

Página 256 de 692

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Dia de Reis
“Dia de Reis”

Tipo de Atividade:

188

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

06-01-2012

a

06-01-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:
Atividade de expressão plástica e confeção de bolo

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Escola e bairro Santos Nicolau

Itinerário Previsto:
EB1 Nº7 de Setúbal - ruas do bairro Santos Nicolau -EB1 Nº7 de Setúbal
Descrição da Atividade:
Cantar as Janeiras no bairro em parceria com as AEC;
Elaboração de elementos relacionados com o Dia de Reis (coroas);
Confeção de bolos reis.
Designação sucinta dos objetivos:
Reconhecer a importância do património cultural e tradicional.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Massa de pão, frutos secos.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Docentes das turmas, docentes das AEC, Assistentes operacionais.
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Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/registo escrito ou reunião.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

“Dia Escolar da Não Violência e da Paz”

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

190

Calendarização:
Período:

De

23-01-2012

a

27-01-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Atividade

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Semanal

Local:
escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Elaboração de faixas alusivas ao tema, a partir da exploração da cor e atribuição de 1 cor a cada turma
Designação sucinta dos objetivos:
Valorizar a paz.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Pano cru, tintas de tecido, sacos de plástico, papel autocolante, etc
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Docentes das AEC.
Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/registo escrito ou reunião.
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor

Página 260 de 692

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Comemoração do “Carnaval"

Tipo de Atividade:

191

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

13-02-2012

a

17-02-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Concurso de máscaras

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Semanal

Local:
escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Enfeite de esfregonas, a partir da exploração da cor e atribuição de 1 cor a cada turma
Eleição de máscaras – tema livre;

Entrega de diplomas a todas as turmas;

Designação sucinta dos objetivos:
Saber brincar com alegria;
Despertar o gosto estético e imaginativo;

Valorizar e dar continuidade a tradições populares;

Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
11 esfregonas, material de desgaste, tintas, papel autocolante, colas, etc
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Docentes das AEC, Encarregados de Educação, Assistentes Operacionais.
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Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/registo escrito ou reunião.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Semana da Leitura

Tipo de Atividade:

192

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

27-02-2012

a

02-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Atividades

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Semanal

Local:
Escola e Biblioteca Escolar

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Desenvolver actividades relacionadas com o Plano Nacional de Leitura em conexão com o Ensino Experimental das Ciências
e o Novo Programa da Matemática.
Designação sucinta dos objetivos:
Promover aptidões que desenvolvam o gosto pela leitura;
Fomentar o prazer de ler e comunicar;
Enriquecer o vocabulário;
Desenvolver o gosto pelo maravilhoso;
Partilhar conhecimentos e experiências.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Material de desgaste, fotocopiadora, datashow, computadores da escola.
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Docentes das AEC, docente bibliotecária, Assistentes operacionais, Encarregados de Educação.
Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/registo escrito ou reunião.
Criar mecanismos de avaliação para medir o interesse pela leitura após o início da actividade (questionários, registos…).

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Dia do Pai

Tipo de Atividade:

193

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

19-03-2012

a

19-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

atividades

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Exploração e construção de mensagens para os pais;
Construção de uma lembrança para oferecer.
Designação sucinta dos objetivos:
Reconhecer o papel fundamental do pai e da família;
Valorizar sentimentos e valores.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Papel, tintas, colas, cartolinas,material de desgaste.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Docentes das AEC.
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Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/registo escrito ou reunião.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Festa da Primavera

Tipo de Atividade:

194

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

23-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Convívio, jogos

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Caça ao ovo; jogos e atividades ao ar livre; Lanche convívio; Pinturas alusivas ao tema;Jogos e actividades na Natureza;
Actividade dinamizada pela CMS- presença do Engº Coelho – Palestra sobre as espécies vegetais da Serra Arrábida.
Designação sucinta dos objetivos:
Reconhecer a importância da natureza;
Reconhecer a importância da água;
Reconhecer os problemas da poluição, reconhecendo a importância da reciclagem e dos cuidados a ter com o ambiente.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Ovos de chocolate, tintas, papel, bolas, cordas,…
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Docentes da AEC, Assistentes operacionais, Câmara Municipal de Setúbal.
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Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/registo escrito ou reunião.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Comemoração do 25 de Abril

Tipo de Atividade:

195

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

24-04-2012

a

24-04-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Ação de sensibilização

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 32
Turma 35
Turma 36
Turma 40

Duração:
Diária

Local:
escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Atividade com a URAP;
Pesquisa e realização de trabalhos nas turmas.
Designação sucinta dos objetivos:
Sensibilizar os alunos para o período antes e depois do 25 de Abril;
Alertar os alunos para a perspectiva histórica do ensino antes e depois do 25 de Abril.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
…
Página 269 de 692

Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
URAP
Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/registo escrito ou reunião.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Palestra por uma representante de uma ONG

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

206

Calendarização:
Período:

De

15-02-2012

a

15-02-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Adília Afonso Rodrigues

Função: Proponente

Carla Filipa Silva Soares

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
420

Geografia

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

9º A
9º B
9º C

9º D

Duração:
Diária

Local:
Escola sede

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Palestra
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer áreas de intervenção das ONG
Desenvolver competências de participação cívica
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Auditório
Projetor de video
computador
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
ONG
Avaliação:
Participação dos alunos
Relatório da atividade

Custos Internos:

50,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

50,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Peddy-papper - comemoração do dia da Europa

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

207

Calendarização:
Período:

De

09-05-2012

a

09-05-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Competição

Professores e Acompanhantes
Maria Adília Afonso Rodrigues

Função: Colaborador

Carla Filipa Silva Soares

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
420

Geografia

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

7º A
7º B
7º C

7º D
7º E
7º F
7º G
…

Duração:
Diária

Local:
Escola sede

Itinerário Previsto:
Nas instalações da escola
Descrição da Atividade:
Os alunos realizam atividades de acordo com o guião
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver atividade com base em conhecimentos geográficos
Aplicar os conhecimentos sobre países da União Europeia
Motivar o gosto pela disciplina
Fomentar o espírito de equipa
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Papel
Mesas
Cadeiras
Instrumentos para a realização de atividade física
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
….
Avaliação:
Relatório da atividade
Participação dos alunos

Custos Internos:

20,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

20,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Celebração do Dia dos Namorados/St Valentine's dayL/e jour de la Saint Valentin

Tipo de Atividade:

Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro

Calendarização:
Período:

De

01-02-2012

a

14-02-2012

209

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Lídia Maria Almeida Reis Pereira

Função: Colaborador

Zulmira Maria Torres Silva F. Passeira

Função:

Maria Benedita Caldeira Matos Fortuna Vida

Função: Colaborador

Dora Isabel Martins Ramos

Função: Colaborador

Adélia Joana Santos Pineu O'brien

Função: Colaborador

António José Moreira Pereira Rosa

Função: Colaborador

Carla Margarida Rodrigues Morato Marques

Função: Colaborador

Sandra Humberta da Costa Pincha Santos

Função: Colaborador

Serafina Venâncio Lains

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
320

Francês

220

Inglês/Lingua Portuguesa

330

Inglês e Alemão

300

Língua Portuguesa

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Quinzenal

Local:
Escola sede

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Produção e declamação de textos alusivos à efeméride
Designação sucinta dos objetivos:
Assinalar a efeméride
Divulgar manifestações de afeto
Realizar discurso centrado no «eu» e no «outro»
Promover o conhecimento de idiomas
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Material de escrita
Expositores
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Qualidade dos trabalhos produzidos e expostos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Exposição sobre 25 de Abril

Tipo de Atividade:

210

Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro

Calendarização:
Período:

De

16-04-2012

a

27-04-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Gertrudes Boanova Marcelino Risso

Função: Proponente

Ana Rute Bartolomeu Figueiredo

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
400

História

Grupos\Clubes participantes
400 História

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

9º A
9º B
9º C

9º D

Duração:
Quinzenal

Local:
Biblioteca

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Pesquisa e exposição de biografias sobre intervenientes na Revolução de Abril;
Trabalhos de grupo sobre o regime anterior e as mudanças operadas após 25 de Abril
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer momentos relevantes do passado recente
Conhecer principios do Estado Novo
Destacar o papel das Forças Armadas na Revolução de Abril
Conhecer as alterações inerentes à mudança de regime político
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
a)Acesso a internet
b)Cartolinas
c)Videoprojetor
d)Instalações de rádio
e)computador
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
BE
Avaliação:
Ficha de autoavaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Torneio Interturmas de Voleibol

Tipo de Atividade:

219

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

27-02-2012

a

02-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Torneio Interturmas

Professores e Acompanhantes
Fernando Alberto Guerreiro Silva Santos

Função: Colaborador

Manuel José Lopes Pinto Barroso

Função: Colaborador

Emanuel Anadeto Santos Ribeiro

Função: Colaborador

Maria Isabel Lopes Assunção

Função: Colaborador

Rute Estrela Dias

Função: Colaborador

Jorge Manuel Marchante Lima

Função: Colaborador

Edgar Gonçalves Madureira

Função: Colaborador

Pedro Nuno Almeida Gomes Cristóvão Pinto

Função: Colaborador

Marta Sofia Fernandes Teodoro

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Clube do Desporto Escolar

260

Educação Visual e Tecnológica

620

Educação Física

Grupos\Clubes participantes
Clube do Desporto Escolar
260 Educação Visual e Tecnológica
620 Educação Física

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Semanal

Local:
Recintos Desportivos exteriores/interioores da Escola Sede

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Torneio Interturmas de Voleibol
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Designação sucinta dos objetivos:
Aplicação prática dos conteúdos da Modalidade.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
…
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Relatórios;
Balanço das actividades;
Afixação dos resultados;
Afixação das classificações individuais e colectivas,
Inquéritos;
Actas

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Torneio Interturmas de Andebol

Tipo de Atividade:

220

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

19-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Torneio Interturmas

Professores e Acompanhantes
Fernando Alberto Guerreiro Silva Santos

Função: Colaborador

Manuel José Lopes Pinto Barroso

Função: Colaborador

Emanuel Anadeto Santos Ribeiro

Função: Colaborador

Maria Isabel Lopes Assunção

Função: Colaborador

Rute Estrela Dias

Função: Colaborador

Jorge Manuel Marchante Lima

Função: Colaborador

Edgar Gonçalves Madureira

Função: Colaborador

Pedro Nuno Almeida Gomes Cristóvão Pinto

Função: Colaborador

Marta Sofia Fernandes Teodoro

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Clube do Desporto Escolar

260

Educação Visual e Tecnológica

620

Educação Física

Grupos\Clubes participantes
Clube do Desporto Escolar
260 Educação Visual e Tecnológica
620 Educação Física

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

…

Duração:
Semanal

Local:
Recintos Desportivos Exteriores/Interiores da Escola Sede.

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Torneio Interturmas de Andebol
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Designação sucinta dos objetivos:
Aplicação prática dos conteúdos da Modalidade.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
…
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Relatórios;
Balanço das actividades;
Afixação dos resultados;
Afixação das classificações individuais e colectivas,
Inquéritos;
Actas

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Confecção de bolo-rei
Cantar as Janeiras ao
Cantar as Janeiras

Tipo de Atividade:

226

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

06-01-2012

a

06-01-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Grupo 56
Grupo 57

Duração:
Diária

Local:
Jardim de Infância

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
confeccionar um bolo rei com a participação de todas as crianças
Designação sucinta dos objetivos:
Vivenciar uma tradição cultural
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras, Assistentes Operacionais, ingredientes para a confecção do bolo
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
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Avaliação:
Produtos realizados pelas crianças

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Cantar as Janeiras ao
Cantar as janeiras ao Faralhão

Tipo de Atividade:

227

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

06-01-2012

a

06-01-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Grupo 56
Grupo 57

Duração:
Diária

Local:
Ruas do Faralhão

Itinerário Previsto:
Jardim de Infância - bairro próximo ao jardim de infância - jardim de infância
Descrição da Atividade:
Os dois grupos de crianças vão cantar as janeiras à comunidade próxima ao jardim de infância (serviços, comércio local)
Designação sucinta dos objetivos:
Festejar o dia de Reis/vivenciar uma tradição cultural
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras, Assistentes Operacionais
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
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Avaliação:
Produtos realizados pelas crianças

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

A hora do Conto

Tipo de Atividade:

228

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

17-03-2012

a

30-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Grupo 56
Grupo 57

Duração:
Diária

Local:
Biblioteca Municipal de Setúbal

Itinerário Previsto:
EB1/JI do Faralhão - Biblioteca - EB1/JI do Faralhão
Descrição da Atividade:
Participação das crianças na animação de uma história no espaço da Bibliotca
Designação sucinta dos objetivos:
Promover desenvolvimento na área da expressão e comunicação
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras
Assistentes Operacionais
Bilhetes de autocarro
Coletes e raquetes
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Biblioteca Municipal de Setúbal
Avaliação:
Produtos realizados pelas crianças
Relatório

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Jogo dos furinhos

Tipo de Atividade:

230

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

05-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Construção de um sistema de furos/rifas

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Grupo 56
Grupo 57

Duração:
Mensal

Local:
Jardim de Infância

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Construir com as crianças um sistema de furos com rifas e respectivos prémios
Designação sucinta dos objetivos:
Angariar fundos para aquisição de diferentes materiais
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras, Assistentes Operacionais
Ovos de chocolate
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Famílias
Avaliação:
Relatório

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Comemoração "Dia Internet Segura"

Tipo de Atividade:

236

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

08-02-2012

a

08-02-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
550 Tecnologias de Informação e Comunicação

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

…

Duração:
2º Período

Local:
Escolas

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Alertar os alunos do 4º ano e da escola sede para os perigos na utilização da Internet.
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver e optimizar o acesso à informação;
Alertar para o devido acesso à Internet;
Limitar os riscos associados à utilização da Internet;
Promover a utilização do site SeguraNet: http://www.seguranet.pt/semana/2011/recursos.html;
Fomentar a partilha de conhecimentos entre alunos de diferentes ciclos.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Professores
Computador
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Internet
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Professor Leonel Silva - PTE
Avaliação:
Registos dos índices de participação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

Mês da leitura, matemática e ciência, dia da árvore, da floresta e da poesia

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

240

De

01-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Mensal

Local:
Eb1 nº 5

Itinerário Previsto:
não se aplica
Descrição da Atividade:
atividades relacionadas com as áreas envolvidas (jogos, visualização de powerpoints, experiências, desafios matemáticos e
exploração de materiais, leitura de livros variados, entre outras)
Designação sucinta dos objetivos:
Divulgar diferentes materiais;
Partilhar saberes;
Desenvolver o gosto pela leitura;
Desenvolver o gosto pela matemática;
Promover actividades lúdicas que desenvolvem o gosto pela leitura e pela matemática.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
materiais existentes na escola

Página 293 de 692

Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Encarregados de Educação, professores das AEC, professora bibliotecária e CMS
Avaliação:
grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

Comemorar a Páscoa

Tipo de Atividade:

241

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

23-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
Clube de Música e Belabatuke

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Eb1 nº 5

Itinerário Previsto:
não se aplica
Descrição da Atividade:
Conjunto de atividades relacionadas com a Páscoa e provável atuação da tuna "Belabatuke"
Designação sucinta dos objetivos:
Criar momentos de convívio e lazer entre toda a comunidade escolar.
Promover a melhoria das relações sociais e do clima de escola, combatendo a indisciplina e a violência.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
material de desgaste
ovos de chocolate
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Encarregados de educação, professores das AEC e tuna
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Avaliação:
grelha de avaliação

Custos Internos:

200,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

200,00 €
23-03-2012

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

Visita à Biblioteca Municipal

Tipo de Atividade:

242

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

01-02-2012

a

29-02-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Isabel Alexandra Machado Cunha

Função: Acompanhante

Ana Maria Braga Granado Reis

Função: Acompanhante

Liseta Conceição Pimenta Barbosa

Função: Acompanhante

Helena Maria Pacheco Ferreira Teixeira

Função: Acompanhante

Marisa Graça Neves Aniceto

Função: Acompanhante

Sandra Isabel Costa Cabrita Damião

Função: Acompanhante

Ciria Sofia Adanjo Portela Geraldo

Função: Acompanhante

Sílvia Patricia Borges Martinez Marquez

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 16
Turma 17
Turma 18
Turma 20
Turma 21
Turma 27
Turma 28
Turma 29

Duração:
Diária

Local:
Biblioteca Municipal

Itinerário Previsto:
Eb1 nº 5 - Biblioteca Pública (Av. Luisa Todi) - Eb1 nº 5
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Descrição da Atividade:
Assistir a uma animação
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a diversificação das ofertas educativas com vista ao sucesso educativo dos alunos.
Incentivar o interesse e o gosto pela leitura, familiarizando o aluno com o livro e a leitura.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
autocarros da CMs e da Junta
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Biblioteca Publica, CMS e Junta de Freguesia de S. Sebastião
Avaliação:
grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

Ludoteca do Moinho

Tipo de Atividade:

243

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

11-01-2012

a

11-01-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Carla Isabel Jesus Afonso

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 25

Duração:
Diária

Local:
Ludoteca do moinho

Itinerário Previsto:
Eb1 nº 5 - Viso - Eb1 nº 5
Descrição da Atividade:
Assistir a uma animação
Designação sucinta dos objetivos:
Explorar oralmente uma história.
Tomar contacto com outros espaços lúdicos.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
autocarro da CMS
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
CMS, Encarregados de Educação, animadoras da ludoteca
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Avaliação:
grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

30,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

30,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

Museu do Trabalho

Tipo de Atividade:

244

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

09-01-2012

a

31-01-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
António João Aleixo Mira Borreicho

Função: Acompanhante

Ângela Carla Oliveira Bandarra

Função: Acompanhante

Sílvia Patricia Borges Martinez Marquez

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 18
Turma 19

Turma 24

Duração:
Diária

Local:
Museu do Trabalho

Itinerário Previsto:
Eb1 nº 5 - Museu do Trabalho, Eb1 nº 5
Descrição da Atividade:
Participar em atividades desenvolvidas no museu no âmbito da indústria conserveira e da mercearia
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a diversificação das ofertas educativas com vista ao sucesso educativo dos alunos
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
autocarro
Página 301 de 692

Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Museu do Trabalho, CMS e Junta
Avaliação:
grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

Museu da criança

Tipo de Atividade:

245

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

09-03-2012

a

09-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Isabel Alexandra Machado Cunha

Função: Acompanhante

Ana Maria Braga Granado Reis

Função: Acompanhante

Helena Maria Pacheco Ferreira Teixeira

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 27
Turma 28

Turma 29

Duração:
Diária

Local:
Museu da Criança - Lisboa

Itinerário Previsto:
Eb1 nº 5 - Jardim Zoológico (Museu da Criança) - Eb1 nº 5
Descrição da Atividade:
Visita de estudo guiada a uma exposição no Museu da criança
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a diversificação das ofertas educativas com vista ao sucesso educativo dos alunos
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
autocarros
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
CMS, Junta de freguesia e Encarregados de Educação
Avaliação:
grelha de avalilação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

560,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

560,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita de Estudo à Banda Militar e Grupo de Intervençaõ Cinotécnico

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

262

De

13-03-2012

a

13-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rosa Cristina Lanca Moreira Nunes

Função: Proponente

Elsa Maria Félix Mobilha

Função: Proponente

António Carlos Carvalho Brazinha

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
250

Educação Músical

Grupos\Clubes participantes
250 Educação Músical

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

6º A

6º A

6º A

6º D

6º D

6º I

6º G

6º G

6º I

Duração:
Diária

Local:
Banda da GNR - Calçada da Ajuda, 231, 1349-016 - Lisboa
Cinotécnico - Rotunda da Escola Prática -

Itinerário Previsto:
Setúbal - Lisboa - Queluz
Descrição da Atividade:
Visita de Estudo à Banda da GNR, e ao grupo de Intervenção Cinotécnico
Designação sucinta dos objetivos:
Proporcionar vivências e contactos diversificados;
Proporcionar um contacto próximo com os instrumentos musicais e respectivos músicos;
Facilitar a compreensão de conteúdos inerentes à disciplina de Educação Musical.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Autocarro;
professores acompanhadores
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
GNR
Avaliação:
observação directa
Reflexão oral e escrita

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

0,00 €

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:
Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Ida ao teatro

Tipo de Atividade:

278

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

14-03-2012

a

14-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
Diária

Local:
Centro da Nossa Senhora da Anunciada

Itinerário Previsto:
EB1 nº1 Faralhão/ Centro da Nossa Senhora da Anunciada- Setúbal
Descrição da Atividade:
Assistir a uma peça de teatro.
Designação sucinta dos objetivos:
Motivar os alunos para outras foemas de arte.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Autocarro.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos, docentes ,assistentes operacionais e a equipa do Animateatro.
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Avaliação:
Registo de opiniões. Apresentações individuais.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Caça ao tesouro

Tipo de Atividade:

279

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

23-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
2º Período

Local:
EB1 nº 1 Faralhão

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Os alunos em grupo irão percorrer um determinado itinerário, mediante um mapa de orientação. Tem como objetivo
encontrar Algo escondido seguindo as pistas.
Designação sucinta dos objetivos:
Saber orientar-se por um mapa.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Material de desgaste.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos, docentes e assistentes operacionais
Página 309 de 692

Avaliação:
Inquéritos,
Troca de impressões com os alunos.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Atividades no âmbito da semana da leitura

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

280

Calendarização:
Período:

De

01-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
2º Período

Local:
EB1 nº 1 Faralhão

Itinerário Previsto:
Não se aplica.
Descrição da Atividade:
Atividades baseadas na leitura escrita e na dinamização de histórias.
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver actividades de leitura e escrita no âmbito do Plano Nacional de Leitura
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Livros e material de desgaste.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos, docentes, assistentes operacionais e encarregados de educação.
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Avaliação:
Registo de observação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Comemorar o dia da Criança

Tipo de Atividade:

281

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-06-2012

a

01-06-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
2º Período

Local:
EB1 nº 1 Faralhão

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Realização de jogos tradicionais e ateliers
Designação sucinta dos objetivos:
Comemorar o dia da Criança
-Promover o conhecimento dos direitos da criança
-Proporcionar o convívio entre crianças
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Material Reciclável e de educação fisica.
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos, docentes e assistentes operacionais.
Avaliação:
Inquéritos.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Visita do Jardim de Infância do Faralhão

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

282

Calendarização:
Período:

De

26-04-2012

a

27-04-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
2º Período

Local:
EB1 nº1 Faralhão

Itinerário Previsto:
não se aplica
Descrição da Atividade:
Receção aos futuros alunos do 1º ano.
Designação sucinta dos objetivos:
Integrar os novos alunos.
Dar a conhecer o espaço.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Não se aplica.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos,docentes e assistentes operacionais.
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Avaliação:
Não se aplica.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Torneio de futebol

Tipo de Atividade:

285

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

03-01-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
2º Período

Local:
Eb1nº1 Faralhão

Itinerário Previsto:
EB1 nº1 Faralhão /EB1nº2 Faralhão
Descrição da Atividade:
Realização de desafios de futebol entre as rurmas do Faralhão.
Designação sucinta dos objetivos:
Promover o convivio entre escolas.
Promover hábitos saudáveis.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Campo e bola.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos, docentes e assistentes operacionais.
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Avaliação:
Inquéritos.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Concurso The Easter Egg Hunt

Tipo de Atividade:

295

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

19-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Benedita Caldeira Matos Fortuna Vida

Função: Colaborador

Adélia Joana Santos Pineu O'brien

Função: Colaborador

Alexandra Caladinho Chagas Narra

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
220

Inglês/Lingua Portuguesa

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

5º A
5º B
5º C
5º D

5º E
5º F
5º H
5º I
5º J

5º L
5º L
6º A
6º B
6º C

6º D
6º E
6º F
6º G
6º H

6º I
6º J
Página 319 de 692

Duração:
Diária

Local:
Escola sede

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Concurso: frases criativas
Designação sucinta dos objetivos:
Promover uma atitude de abertura e tolerância face às línguas e culturas estrangeiras;
Explorar a diversidade linguística e cultural.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Materiais de escrita
Expositores
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Ficha de avaliação final

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.
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O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita ao Centro histórico de Setúbal

Tipo de Atividade:

302

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

03-01-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Adília Afonso Rodrigues

Função: Proponente

Maria Isabel Silvestre Sousa Mendes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Ofertas Educativas e Formativas

Grupos\Clubes participantes
Ofertas Educativas e Formativas

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

CEF 1

Duração:
3º Período

Local:
Centro cidade Setúbal

Itinerário Previsto:
Escola - Centro da cidade - Escola
Descrição da Atividade:
Visita guiada ao centro histórico de Setúbal
Designação sucinta dos objetivos:
Compreender o significado da identidade cultural;
Caracterizar os principais elementos do património construído.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Recursos humanos
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
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Avaliação:
Relatório de avaliação da atividade

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
04-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita estudo aos Museus da Presidência da República e das Telecomunicações: Casa
do Futuro

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

03-01-2012

a

23-03-2012

303

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Não se aplica

Função: Não se aplica

Maria Adília Afonso Rodrigues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Ofertas Educativas e Formativas
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Ofertas Educativas e Formativas

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

8º F

…

Duração:
2º Período

Local:
Museu da Presidência e das Telecomunicações: Casa do Futuro

Itinerário Previsto:
Setúbal - Lisboa - Setúbal
Descrição da Atividade:
Visita guiada aos museus
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer o papel e a ação da Presidência da República na sociedade portuguesa
Conhecer a vida e obra dos vários Presidentes da República
Conhecer os avanços tecnológicos que permitem aumentar o conforto e a segurança na habitação
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Autocarro
Guião
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Relatório de avaliação da atividade

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
04-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita à Assembleia da República

Tipo de Atividade:

304

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

03-01-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Gertrudes Boanova Marcelino Risso

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Ofertas Educativas e Formativas

Grupos\Clubes participantes
Ofertas Educativas e Formativas

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

CEF 3
CEF 4

Duração:
2º Período

Local:
Assembleia da República

Itinerário Previsto:
Setúbal - Lisboa - Setúbal
Descrição da Atividade:
Visita guiada à Assembleia da República
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer as regras de funcionamento da Assembleia da República;
Reconhecer a importância de um dos órgãos de soberania;
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Autocarro da Junta de Freguesia
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
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Avaliação:
Relatório de avaliação da atividade

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
04-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita de Estudo à ATEC

Tipo de Atividade:

305

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

01-03-2012

a

30-04-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Isabel Silvestre Sousa Mendes

Função: Acompanhante

Zulmira Maria Torres Silva F. Passeira

Função: Acompanhante

Maria Cristina Ferreira de Andrade

Função: Proponente

Jorge Manuel Santos Serpa

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Ofertas Educativas e Formativas

Grupos\Clubes participantes
Ofertas Educativas e Formativas

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

CEF 1

CEF 2
CEF 3
CEF 4

Duração:
2º Período

Local:
ATEC - Palmela

Itinerário Previsto:
Setúbal - Palmela - Setúbal
Descrição da Atividade:
Visita guiada às instalações da ATEC
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer diversos percursos qualificantes;
Contactar com o mundo do trabalho;
Sensibilizar para a importância do prosseguimento de estudos de nível secundário.

Página 328 de 692

Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Autocarro da ATEC
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Relatório de avaliação da atividade

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
04-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Encontro
"Pertubação de hiperatividade e deficit de atenção: novos desafios"

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

307

De

11-01-2012

a

11-01-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

…

Duração:
Diária

Local:
Auditório da BE da escola sede.

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Abordagem do tema " "Pertubação de hiperatividade e deficit de atenção: novos desafios" pela psicóloga Mª João Ferro.
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a integração de alunos disruptivos;
Favorecer a relação pedagógica e o relacionamento entre pares;
Promover o sucesso escolar.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Psicóloga - Mª João Ferro;
Computador;
Vídeo-projetor.
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Registos dos índices de participação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Concurso de Tangram

Tipo de Atividade:

308

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

12-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Concurso

Professores e Acompanhantes
Maria Manuela Maia O Venâncio

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
500

Matemática

Grupos\Clubes participantes
500 Matemática

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

8º A
8º B
8º C
8º D

8º E
8º F

Duração:
Anual

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Concurso de construção de tangram
Designação sucinta dos objetivos:
Incentivar e desenvolver o gosto pela matemática.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Material didático
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Trabalhos efetuados pelos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Articulação com outro agrupamento (treino para os jogos matemáticos)

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

309

De

02-02-2012

a

24-02-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Manuela Maia O Venâncio

Função: Proponente

Isabel Alexandra Ramos do Rosário Bento

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
500

Matemática

Grupos\Clubes participantes
500 Matemática

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Lisboa - Parque das Nações

Itinerário Previsto:
Escola / Lisboa - Lisboa / Escola
Descrição da Atividade:
Treino para participação no campeonato dos jogos matemáticos
Designação sucinta dos objetivos:
Permitir o confronto com outros colegas, avaliar as suas potencialidades;
Favorecer o desenvolvi-mento da auto-confiança estimular aptidões específicas.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Autocarro
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Escola 2,3/S do Parque das Nações
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Avaliação:
Relatório e acta de grupo de recrutamento

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

600,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

600,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

VIII Campeonato dos jogos matemáticos

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

311

Calendarização:
Período:

De

09-03-2012

a

09-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Campeonato

Professores e Acompanhantes
Maria Manuela Maia O Venâncio

Função: Proponente

Patrícia Susana Santos Nanette Ferreira D. Carrega

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
500

Matemática

Grupos\Clubes participantes
230 Matemática
500 Matemática

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
A designar

Itinerário Previsto:
A designar
Descrição da Atividade:
Participação no campeonato dos jogos matemáticos.
Designação sucinta dos objetivos:
Atrair os alunos que têm “medo” da disciplina de Matemática, permitindo que estes descubram o lado lúdico da disciplina.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Autocarro
Jogos matemáticos
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
A designar
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Avaliação:
Relatório e acta de grupo de recrutamento

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

500,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

500,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

5ª Campeonatos de jogos concelhios de Matemática

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

312

Calendarização:
Período:

De

02-02-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

campeonato

Professores e Acompanhantes
Maria Manuela Maia O Venâncio

Função: Acompanhante

Amílcar Augusto Sousa Caetano

Função: Proponente

Elma Milisa Ascenção Afonso

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
230

Matemática

500

Matemática

Grupos\Clubes participantes
500 Matemática
230 Matemática

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
2º Período

Local:
A definir

Itinerário Previsto:
A definir
Descrição da Atividade:
Participação nos jogos matemáticos do concelho
Designação sucinta dos objetivos:
Incentivar o gosto pela matemática;
Desenvolver nos jovens as vocações precoces nesta área do saber;
Articular entre os ciclos;
Fomentar atitudes positivas face à matemática;
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Jogos matemáticos
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
A definir
Avaliação:
Relatório e acta de grupo de recrutamento

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Educação Alimentar

Tipo de Atividade:

319

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

20-03-2012

a

20-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rita Mafalda Amaro Damas

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Educação para a Saúde

Grupos\Clubes participantes
Educação para a Saúde

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

…

Duração:
Diária

Local:
Auditório

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Realização de um colóquio/palestra, dinamizado por uma Diétista convidada, para pais e encarregados de educação
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a educação alimentar
Sensibilizar para a necessidade dos alunos tomarem o pequeno almoço
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Auditório
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Diétista convidada
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Avaliação:
Número de pais presentes; Relatório da atividade

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
28-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Crackers

Tipo de Atividade:

321

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

12-03-2012

a

16-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Benedita Caldeira Matos Fortuna Vida

Função:

Dora Isabel Martins Ramos

Função:

Adélia Joana Santos Pineu O'brien

Função:

Mónica Sofia Pires Deus

Função:

Maria Eugénia Lopes da Silveira Rosa

Função:

Grupos\Clubes Envolvidos
220

Inglês/Lingua Portuguesa

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

5º A
5º B
5º C
5º D
5º E

5º F
5º G
5º I
5º J
5º L

6º A
6º B
6º C
6º D
6º E
6º F
6º G
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6º H
6º I
6º J

Duração:
Semanal

Local:
Escola sede

Itinerário Previsto:
Nâo se aplica
Descrição da Atividade:
Os alunos preparam/embrulham doces, para repartir na turma.
Designação sucinta dos objetivos:
Fomentar a partilhas de «bens»
Estimular o sentido estético
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Fitas decorativas
Papel de embrulho
Doces
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Agregados familiares
Avaliação:
Nível de satisfação observado (Observação directa)

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
18-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;
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g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita de estudo ao Planetário

Tipo de Atividade:

334

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

01-03-2012

a

16-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Graça Alves Costa dos Santos Palhavã Nunes

Função: Proponente

Isadora Dadilda Vitorino da Costa Girio

Função:

Grupos\Clubes Envolvidos
510

Física e Química

Grupos\Clubes participantes
510 Física e Química

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

7º A
7º B
7º C

7º D
7º E
7º F
7º G
7º H

Duração:
Diária

Local:
Planetário da Gulbenkian

Itinerário Previsto:
Escola- Lisboa / Lisboa - Escola
Descrição da Atividade:
Observação do universo
Designação sucinta dos objetivos:
Relacionar a teoria com a prática
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Autocarro
Guião da Visita de Estudo
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Gulbenkian
Avaliação:
Relatório da atividade
Ata do grupo de recrutamento

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

1.500,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

1.500,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita de Estudo ao Museu da Ciência da Escola Politécnica e casa do Futuro

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

335

De

13-02-2012

a

16-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Graça Alves Costa dos Santos Palhavã Nunes

Função: Proponente

Larisa Gorislava Calvo Lara Guerreiro

Função: Acompanhante

Isadora Dadilda Vitorino da Costa Girio

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
510

Física e Química

Grupos\Clubes participantes
510 Física e Química

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

9º A
9º B

9º C
9º D

Duração:
Diária

Local:
Museu da ciência e Casa do futuro

Itinerário Previsto:
Escola - Lisboa / Lisboa - Escola
Descrição da Atividade:
Visita guiada ao museu da Ciência
Desenvolvimento de actividades na Casa do futuro
Designação sucinta dos objetivos:
Relacionar a teoria com a prática
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
autocarro
Guião da visita de estudo
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Técnicos da Museu da Ciência e da casa do futuro
Avaliação:
Relatório da atividade
Ata do grupo de recrutamento

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

1.000,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

1.000,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

semana das Ciências - Palestra de Astronomia

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

337

Calendarização:
Período:

De

19-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Graça Alves Costa dos Santos Palhavã Nunes

Função: Colaborador

Larisa Gorislava Calvo Lara Guerreiro

Função: Colaborador

Isadora Dadilda Vitorino da Costa Girio

Função: Proponente

Carlos Alberto Marques Lopes

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
510

Física e Química

Grupos\Clubes participantes
510 Física e Química

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

7º A

7º B
7º C
7º D
7º E
7º F

7º G
7º H

Duração:
Diária

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Palestra dinamizada pela Drª Rosa Duran
Designação sucinta dos objetivos:
Compreender a importância da astronomia no conhecimento do universo
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Auditório
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Drª Rosa Duran
Avaliação:
Relatório da atividade
Ata de grupo de recrutamento

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Semana das Ciências - Observação nocturna

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

338

Calendarização:
Período:

De

19-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Graça Alves Costa dos Santos Palhavã Nunes

Função: Colaborador

Larisa Gorislava Calvo Lara Guerreiro

Função: Colaborador

Isadora Dadilda Vitorino da Costa Girio

Função: Proponente

Carlos Alberto Marques Lopes

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
510

Física e Química

Grupos\Clubes participantes
510 Física e Química

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Observação nocturna de corpos celestes
Designação sucinta dos objetivos:
Observação de corpos celestes
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Telescópio
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Drª Rosa Duran - "Núcleo"
Avaliação:
Relatório da atividade
Número de participantes
ata de grupo de recrutamento

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Semana das Ciências

Tipo de Atividade:

339

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

19-03-2012

a

23-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rita Mafalda Amaro Damas

Função:

Isadora Dadilda Vitorino da Costa Girio

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
510

Física e Química

520

Ciências Naturais

Grupos\Clubes participantes
510 Física e Química
520 Ciências Naturais

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

7º A

7º B
7º C
7º D
7º E
7º F

7º G
7º H

Duração:
Diária

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Palestra sobre os dinossauros em Portugal, dinamizada pelo Dr. Otávio Mateus
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer a vida dos dinossauros
Conher a presença dos dinossauros em território português
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Auditório
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Dr. Otávio Mateus - Museu da Lorinhã
Avaliação:
Relatório da atividade
Ata de grupo de recrutamento

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Prevenção de Consumos

Tipo de Atividade:

342

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-02-2012

a

30-03-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Unidade móvel do IPJ

Professores e Acompanhantes
Rita Mafalda Amaro Damas

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Educação para a Saúde

Grupos\Clubes participantes
Educação para a Saúde

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
2º Período

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Técnicos do IPJ/ IDT deslocam-se há escola numa carrinha e no pátio, de forma informal, sensibilizam e esclarecem os
alunos sobre questões relacionadas com os consumos de substâncias.
Designação sucinta dos objetivos:
Incentivar comportamentos responsáveis e adequados
Alertar para os comportamentos de risco e suas consequências
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Carrinha/ Unidade Móvel
Técnicos do IPJ
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
IPJ/ IDT
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Avaliação:
Relatório da atividade
Ata de grupo

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

0,00 €

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:
Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

comemoração do dia de reis

Tipo de Atividade:

351

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

06-01-2012

a

06-01-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
EB1/JI de setúbal

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
construção de coroas, entoação de canções, confeção do bolo rei
Designação sucinta dos objetivos:
Comemorar o dia de Reis;
Conhecer a histórica dos Reis Magos;
Preservar a tradição associada a esta época;
Promover o convívio e as relações interpessoais;
Promover tradições culturais;
Sensibilizar os alunos para a preservação dos valores e tradições culturais.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Material de desgaste
Ingredientes culinários
Utensílios de cozinha
Livros
TIC
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
comuninade escolar
Avaliação:
Trabalhos realizados pelos alunos
Registos vários

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor

Página 358 de 692

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

visita à estufa fria e estufa quente

Tipo de Atividade:

354

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

02-01-2012

a

15-06-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
2º Período

Local:
estufa fria e estufa quente

Itinerário Previsto:
escola - estufa fria e estufa quente - escola
Descrição da Atividade:
visita de estudo para consolidação de aprendizagens
Designação sucinta dos objetivos:
Fomentar o gosto pela Natureza;
Conhecer diferentes variedades de plantas;
Reconhecer diferentes habitats - adaptação das plantas ao meio envolvente.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Transporte a designar
Parcerias: CMS
Junta de Freguesia de São Sebastião
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
CMS, JF
Avaliação:
Registos vários

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

visita à ludoteca "moinho"

Tipo de Atividade:

355

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

02-01-2012

a

15-06-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
2º Período

Local:
ludoteca "moinho"

Itinerário Previsto:
escola - ludoteca "moinho" - escola
Descrição da Atividade:
visita de estudo para consolidação de aprendizagens
Designação sucinta dos objetivos:
Proporcionar aos alunos o contacto com diferentes formas de expressão;
Participar nas áreas expressivas e desenvolver o sentido dramático, artístico e estético.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Transporte a designar ou bilhetes pré-comprados
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
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Avaliação:
Registos vários

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

semana da matemática

Tipo de Atividade:

356

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

02-01-2012

a

31-01-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Mensal

Local:
EB1/Ji de setúbal

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
problemas para casa, desafios matemáticos entre turmas, dinamização de cd rooms didáticos
Designação sucinta dos objetivos:
Identificar elementos constitutivos das situações problemáticas
Desenvolver a memória
Agilizar o raciocínio
Criar o gosto pelo desafio
Articular entre os ciclos - intercâmbio de situações problemáticas
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Página 363 de 692

Recursos Necessários (por alíneas):
* Material relacionado com a matemática
•Material de desgaste
TIC
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Trabalhos realizados pelos alunos
Registos vários

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

atelier de expressão motora - projeto "de pequenino…"

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

357

Calendarização:
Período:

De

02-01-2012

a

15-06-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
2º Período

Local:
EB1/Ji de setúbal

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
diversas
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver a motricidade global
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Docentes do JI
Alunos
Assistentes Operacionais
Técnicos da CMS
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
CMS
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Avaliação:
Observação, supervisão e registo da participação dos alunos na ATIVIDADE

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

desporto escolar - projeto "de pequenino…"

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

358

Calendarização:
Período:

De

02-01-2012

a

15-06-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
2º Período

Local:
EB1/Ji de setúbal

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
diversas
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver a motricidade global
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Docentes da EB1
Alunos
Assistentes Operacionais
Técnicos da CMS
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
CMS
Avaliação:
Observação, supervisão e registo da participação dos alunos na ATIVIDADE

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

visita à esquadra da polícia

Tipo de Atividade:

359

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

02-01-2012

a

15-06-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função:

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
2º Período

Local:
esquadra da polícia local

Itinerário Previsto:
escola - esquadra - escola
Descrição da Atividade:
visita de estudo para consolidação de aprendizagens
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer as forças de segurança e desenvolver o respeito mútuo por diferentes profissões e funções de certos serviços na
comunidade.
Dar a conhecer as forças policiais e o trabalho efectivo dos agentes de segurança
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Docentes
Agentes
Alunos
Assistentes operacionais
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
agentes da esquadra da polícia
Avaliação:
Observação e registo da participação dos alunos na ATIVIDADE

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

visita ao quartel dos bombeiros voluntários

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

360

Calendarização:
Período:

De

02-01-2012

a

15-06-2012

2º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
2º Período

Local:
quartel dos bombeiros voluntários

Itinerário Previsto:
escola - quartel dos bombeiros - escola
Descrição da Atividade:
visita ao quartel para consolidação de aprendizagens
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer as forças de segurança/paz e desenvolver o respeito mútuo por diferentes profissões e funções de certos
serviços na comunidade.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Docentes
Agentes
Alunos
Assistentes operacionais
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
bombeiros voluntários
Avaliação:
Observação e registo da participação dos alunos na ATIVIDADE

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

La planète en danger

Tipo de Atividade:

41

Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro

Calendarização:
Período:

De

01-04-2012

a

15-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
António José Moreira Pereira Rosa

Função: Colaborador

Carla Margarida Rodrigues Morato Marques

Função: Colaborador

Serafina Venâncio Lains

Função:

Rute Isabel Lopes Marques da Costa

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
320

Francês

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

9º A
9º B
9º C

9º D

Duração:
3º Período

Local:
Escola sede

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Temática ambiental/Pesquisa, elaboração e exposição dos trabalhos mais relevantes em língua francesa
Designação sucinta dos objetivos:
Sensibilizar para problemas ambientais à escala global
Articular conteúdos temáticos transversais
Promover utilização e divulgação da língua francesa
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
a) Acesso à internet
b) Capacidade de impressão
c) Expositores
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
BE
Avaliação:
Ficha de avaliação
Qualidade dos materiais expostos/produzidos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Jogos Tradicionais

Tipo de Atividade:

77

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

23-04-2012

a

15-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Atividade físico-motoras

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
EB1 Faralhão n.º2

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Realização de atividades físico-motoras
Designação sucinta dos objetivos:
- Participar em actividades desportivas de modo a desenvolver competências físico-motoras
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professores
- A.O.
- Professores de Ed. Física da Câmara
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Câmara Municipal
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Avaliação:
- Interesse na participação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Projectos, Parcerias e Actividades Livres e de Abertura À comunidade educativa

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

80

De

07-05-2012

a

15-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Comemoração do “Dia Internacional da Família”

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Serviço de Psicologia e Orientação

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

…

Duração:
Semanal

Local:
Bibliotecas Escolares

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Na semana de 7 a 11 de maio
– Encontro para pais/enc. de Educação sobre “Importância da LEITURA”;
Dia 15 de maio
- Animador cultural “António Jorge Serafim”
Designação sucinta dos objetivos:
Reforçar a ligação Escola/Família/Escola;
Promover o sucesso escolar – gosto pela leitura.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Profªs bibliotecárias
Associação de Pais
Pais/enc. de educação
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Psicóloga
Direção
Coord. de Estab/Cood. Docentes
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Profªs Bibliotecárias; Associação de Pais; Psicóloga; Direção
Cood. Estab/Coord. Docentes
Profªs Bibliotecárias
Associação de Pais
Psicóloga
Direção
Cood. Estab/Coord. Docentes
Profªs Bibliotecárias
Associação de Pais
Psicóloga
Direção

Associação de Pais; Cood. Estab/Coord. Docentes; Psicóloga; Direção
Avaliação:
Registos dos índices de participação.

Custos Internos:

350,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

350,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita Assembleia da República

Tipo de Atividade:

83

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

25-05-2012

a

25-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Gertrudes Boanova Marcelino Risso

Função: Proponente

Ana Rute Bartolomeu Figueiredo

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
400

História

Grupos\Clubes participantes
400 História

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

9º A

9º A

9º B

9º B

9º C

9º C

9º D

9º D

Duração:
Diária

Local:
Assembleia da República

Itinerário Previsto:
Escola - Ponte 25 de Abril- assembleia da República;
Assembleia da República - ponte 25 de Abril- escola
Descrição da Atividade:
Visita guiada á assembleia da República, explicação sobre a fundação do palácio e suas funções e funcionamento da
assembleia da República.
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer a importância de um dos orgãos de soberania;
Reconhecer a importância da separação de poderes;
Conhecer o funcionamento da Assembleia da República;
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
a) autocarro
b) guião
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
técnica dos serviços culturais da Assembleia da Reública
Avaliação:
Relatório da visita
Preenchimento do guião

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

700,00 €

Total:

700,00 €

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:
Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Semana do Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Tipo de Atividade:

Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro

84

Calendarização:
Período:

De

07-05-2012

a

11-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Adília Afonso Rodrigues

Função: Proponente

Gertrudes Boanova Marcelino Risso

Função: Proponente

Rosália Felisberto Santos

Função: Proponente

Emanuel Joaquim Oliveira Feliz Santos

Função: Proponente

Liliane Patricia Mestre Ramos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
200

Português e Estudos Sociais/História

290

Educação Moral e Religiosa Católica

400

História

420

Geografia

410

Filosofia

Grupos\Clubes participantes
200 Português e Estudos Sociais/História
290 Educação Moral e Religiosa Católica
400 História
420 Geografia
410 Filosofia

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Semanal

Local:
escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Exposição sobre trabalhos realizados ao longo do ano nas diversas disciplinas que integram o Departamento;
Visionamento de filmes sobre a Antiguidade Clássica; Expansão; Regime Nazi;
visionamento do filme Planeta Terra diferente ocupação do espaço ( geografia)
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Exposição sobre produtos do novo mundo
Peddy paper sobre a União Europeia
Palestra proferida por um elemento de uma ONG
Designação sucinta dos objetivos:
Dar a conhecer os trabalhos produzidos pelos alunos nas diversas disciplinas que integram o departamento;
Conhecer os objetivos de uma Organização Não Governamental;
Mostrar diversos períodos da história através do visionamento de filmes;
Dar a conhecer os novos produtos fruto do comércio transaltântico;
Desenvolver o gosto pelo estudo/escola
Aperceber-se da diferente ocupação do espaço
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
a)cartolinas
b) computador
c) projetor
d) auditório
e) material de desgaste
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Guião dos filmes
Avaliação registada pelos visitantes da exposição

Custos Internos:

50,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

50,00 €
20-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.
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O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita de estudo à Arrábida

Tipo de Atividade:

88

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

26-04-2012

a

26-04-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Emanuel Joaquim Oliveira Feliz Santos

Função: Proponente

Carla Filipa Silva Soares

Função: Acompanhante

Isadora Dadilda Vitorino da Costa Girio

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
Serra da Arrábida

Itinerário Previsto:
Setúbal, Arrábida e regresso a Setúbal.
Descrição da Atividade:
Caminhada na Serra da Arrábida
Designação sucinta dos objetivos:
Respeito pela maravilha da criação; fomentar o espírito de grupo; fomentar o respeito por regras.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Autocarro
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
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Avaliação:
Observação direta e relatório da atividade.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
11-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita de estudo de final de ano de EMRC

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

89

Calendarização:
Período:

De

06-06-2012

a

06-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Emanuel Joaquim Oliveira Feliz Santos

Função: Proponente

Elma Milisa Ascenção Afonso

Função: Acompanhante

Marisa de Fátima Crespo Repolho

Função: Acompanhante

Marisa de Fátima Inverno Valadas

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
A definir

Itinerário Previsto:
A definir
Descrição da Atividade:
A definir
Designação sucinta dos objetivos:
Combater o absentismo; promover práticas saudáveis; promover o "viver com os outros"; foemntar a responsabilidade.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
autocarro
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Avaliação:
Observação direta e relatório de atividades

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
12-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor

Página 387 de 692

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visionamento de powerpoint sobre a romanização

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

100

Calendarização:
Período:

De

30-05-2012

a

30-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Cristina Maria Monteiro Mercedes dos Santos

Função: Proponente

Ana Rute Bartolomeu Figueiredo

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
400

História

Grupos\Clubes participantes
400 História

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

7º A

7º A

7º B

7º B

7º C

7º C

7º D

7º D

7º E

7º E

7º E

7º F

7º F

7º G

7º G

7º H

7º H

Duração:
Diária

Local:
escola Básica 2º e 3º Ciclos

Itinerário Previsto:
….
Descrição da Atividade:
…..
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer aspetos da romanização naPenínsula de Setúbal;
Desenvolver o gosto pela história local;
Incentivar o gosto pela descoberta
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Auditório
Projetor
Computador
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
técnica doMuseu de Arqueologia e Etnografia de Setúbal
Avaliação:
Ficha de trabalho

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Semana da Matemática

Tipo de Atividade:

110

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

10-04-2012

a

15-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:
Desenvolvimento de atividades no âmbito da matemát

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
3º Período

Local:
escola

Itinerário Previsto:
….
Descrição da Atividade:
Realização de atividades no âmbito da matemática
Designação sucinta dos objetivos:
- Realizar e partilhar exercícios matemáticos.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Professores.
- A.O.
- Recursos matemáticos
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…..
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Avaliação:
- Trabalhos de exploração na sala de aula

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Semana da Segurança e Ed. Rodoviária

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra
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Calendarização:
Período:

De

10-04-2012

a

30-04-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Participação em atividades de prevenção rodoviária
Designação sucinta dos objetivos:
Participar em actividades promovam a segurança e a educação rodoviária
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professores.
- A.O.
- Agentes da G.N.R. e da P.S.P.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Câmara Municipal, GNR e PSP
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Avaliação:
Concretização das actividades

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

"Sala Junior"

Tipo de Atividade:

112

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-05-2012

a

31-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Ivone Maria Branco Batista Rodrigues

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 05

Turma 05

Duração:
Diária

Local:
Sede de AVEOS

Itinerário Previsto:
Faralhão-Setúbal (vice-versa)
Descrição da Atividade:
Participar em atividade lúdicas e de conhecimento da sede de AVEOS
Designação sucinta dos objetivos:
- Participar em actividades que proporcionem o conhecimento da escola sede (2º ciclo)
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professores
- A.O.
- Animadores
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Animadores e docentes de 2ºciclo
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Avaliação:
- Hetero e auto-avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Torneio de Futebol

Tipo de Atividade:

113

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

10-04-2012

a

15-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Encontro inter-turmas de futebol

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Mensal

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Torneio de futebol inter-turmas do meio rural
Designação sucinta dos objetivos:
- Participar em actividades desportivas
- Promover o convívio/relações sociais entre alunos do meio rural
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professores
- A.O.
- Campo de jogos e material desportivo
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Docente AEC e docentes de todas as turmas do meio rural
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Avaliação:
- Participação e empenho dos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Visita de estudo à quinta pedagógica de S. Paulo

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

114

Calendarização:
Período:

De

01-06-2012

a

01-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
Quinta Pedagógica de São de Pedagógica de São Paulo

Itinerário Previsto:
Faralhão-Setúbal (vice-versa)
Descrição da Atividade:
Conhecer as tradições agrícolas da quinta pedagógica
Designação sucinta dos objetivos:
- Conhecer as tradições agrícolas de um quinta
- Promover hábitos de preservação da natureza
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professores.
- A.O.
- Funcionários da quinta
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
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Avaliação:
- Trabalhos de exploração na sala de aula

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Ida piscina de Manteigadas

Tipo de Atividade:

115

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

04-06-2012

a

15-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Atividade lúdica e desportiva

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
Piscina Municipal de Manteigadas

Itinerário Previsto:
Faralhão-Manteigadas
Descrição da Atividade:
Atividades lúdicas e desportivas na piscina
Designação sucinta dos objetivos:
Explorar as potencialidades desportivas e lúdicas da piscina
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professores
- A.O.
- Funcionários da piscina
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
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Avaliação:
- Participação dos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Visita de estudo à quinta "The camp"

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

116

Calendarização:
Período:

De

14-06-2012

a

14-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
"The Camp"- Pegões

Itinerário Previsto:
Faralhão-Pegões (vice-versa)
Descrição da Atividade:
Atividades de conhecimento da fauna, flora e rurais da quinta.
Designação sucinta dos objetivos:
- Participar em actividades lúdico-pedagógicas existentes no espaço
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professores
- A.O.
- Funcionários da instituição
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
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Avaliação:
-Partipação dos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Conclusão do AEC day

Tipo de Atividade:

117

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

15-06-2012

a

15-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:
Apresentação de trabalhos desenvolvidos no aec day

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
escola

Itinerário Previsto:
….
Descrição da Atividade:
Apresentação de todos os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano
Designação sucinta dos objetivos:
- Apresentar trabalhos no âmbito das expressões realizados ao longo do ano sobre as temáticas abordadas
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professores
- A.O.
- Enc. de Educ.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Docentes titulares e das AEC
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Avaliação:
Trabalhos concretizados

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Ida à praia

Tipo de Atividade:

147

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

13-06-2012

a

14-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Grupo 56

Grupo 56

Grupo 57

Grupo 57

Duração:
Semanal

Local:
Praia da Figueirinha

Itinerário Previsto:
E.B1/J.I Faralhão - Praia da Figueirinha - E.B1/J.I Faralhão
Descrição da Atividade:
Ida à praia
Designação sucinta dos objetivos:
Proporcionar a vivência de um dia de praia
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras
Assistentes Operacionais
Autocarro
Coletes
Raquetes
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Junta de fraguesia de São Sebastião
Avaliação:
Relatório

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Participação no projecto Sala Júnior

Tipo de Atividade:

153

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

10-05-2012

a

10-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Atividade de integração no 2º ciclo

Professores e Acompanhantes
Maria Céu Santos Maltez Santo

Função: Acompanhante

Ana Isa Valadares Madeira Moreira

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 15

Turma 15

Turma 26

Turma 26

Duração:
Diária

Local:
E.B.2,3 da Bela -Vista

Itinerário Previsto:
E.B1 das Manteigadas - E.B 2,3 da Bela-Vista
Descrição da Atividade:
Participar em atividades de integração no 2º ciclo
Designação sucinta dos objetivos:
Articulação entre o 1º e 2ºciclos
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
E.B2/3 da Bela Vista (alguns Professores)
Professora da turma
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Professores do 2º ciclo
Avaliação:
Questionários
Produções realizadas

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

155

Dia Mundial da Criança
Ida à praia
Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-06-2012

a

01-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Momento de convívio entre os alunos

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
Praia da Figueirinha

Itinerário Previsto:
Manteigadas- Figeuirinha- Manteigadas
Descrição da Atividade:
Momento de convívio, realização de jogos e construções na areia
Designação sucinta dos objetivos:
Convívio inter-turmas
Contactar directamente com o ambiente natural.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Alunos, Professores da Escola e Assistentes Operacionais
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Professores, alunos e assistentes operacionais
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Avaliação:
Registo fotográfico
Produções escritas e ilustrações.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Visita de Estudo ao Jardim Zoológico

Tipo de Atividade:

156

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

25-05-2012

a

25-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
Lisboa

Itinerário Previsto:
Manteigadas-Lisboa-Manteigadas
Descrição da Atividade:
Conhecer diferentes espécies de animais
Designação sucinta dos objetivos:
- Contactar com diferentes espécies animais
( domésticos e selvagens)
- Desenvolver o conhecimento e o respeito pelos animais
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Registo fotográfico
Produções escritas e ilustrações.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Professores, alunos e assistentes operacionais
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Avaliação:
Registo fotográfico
Produções escritas e ilustrações.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

450,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

450,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor

Página 413 de 692

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Visita de Estudo à Quinta Pedagógica de São Paulo

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
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Calendarização:
Período:

De

13-04-2012

a

13-04-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
Setúbal

Itinerário Previsto:
Manteigadas-Setúbal-Manteigadas
Descrição da Atividade:
Conhecer a vida na quinta
Designação sucinta dos objetivos:
- Conhecer os seres vivos no ambiente natural.
- Sensibilizar para a protecção da Natureza.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Alunos, Professores da Escola e Assistentes Operacionais
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Técnicos da Quinta Pedagógica
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Avaliação:
Observação directa.
Preenchimento de questionários.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Desfile da marcha da EB1/JI do Faralhão

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

165

Calendarização:
Período:

De

13-06-2012

a

13-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Desfile da marcha da EB1/JI do Faralhão

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Proponente

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Proponente

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Proponente

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 08

Grupo 56

Grupo 56

Grupo 57

Grupo 57

Turma 08

Turma 06

Turma 09

Turma 09

Turma 06

Turma 11

Turma 11

Duração:
Anual

Local:
Ruas do Faralhão

Itinerário Previsto:
E.B.1/J.I. Faralhão - Ruas do Faralhão - E.B.1/J.I. Faralhão
Descrição da Atividade:
Desfile da marcha da EB1/JI do Faralhão (pré - escolar e 1º Ciclo) com a Escola Faralhão Nº1
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Designação sucinta dos objetivos:
Comemorar os Santos Populares
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras
Professoras
Famílias
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
G.N.R.
Junta de Freguesia do Sado
Avaliação:
Grau de participação dos alunos.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Arraial do Agrupamento

Tipo de Atividade:

170

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

15-06-2012

a

15-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Não se aplica

Função:

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância

110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 06
Turma 08
Turma 11

Turma 09
Grupo 56
Grupo 57

Duração:
3º Período

Local:
E.B. 2,3/S Bela Vista

Itinerário Previsto:
E.B.1/J.I Faralhão -E.B. 2,3/S Bela Vista-E.B.1/J.I Faralhão
Descrição da Atividade:
Participação dos alunos da E.B.1/J.I Faralhão no Arraial do Agrupamento
Designação sucinta dos objetivos:
Marcar o encerramento das actividades do ano lectivo
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras
Professoras,
Assistentes Operacionais
Autocarro,
Coletes e raquetes
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Empresa trasportadora
Famílias
Avaliação:
Grau de participação dos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Dia da Criança

Tipo de Atividade:

171

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-06-2012

a

01-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Proponente

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Proponente

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Proponente

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Proponente

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Grupo 56
Grupo 57
Turma 06
Turma 08
Turma 09
Turma 11

Duração:
3º Período

Local:
E.B1/J.I. Faralhão

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Realização de ateliers de expressão em conjunto pelo pré-escolar e 1ºciclo
Designação sucinta dos objetivos:
Comemorar o Dia Mundial da Criança
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras
Professoras
Assistentes Operacionais
Materiais diversos
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Produtos realizados pelas crianças

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Momentos Especiais

Tipo de Atividade:

176

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-06-2012

a

01-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Ida ao cinema

Professores e Acompanhantes
Maria João Paulino Contumélias

Função:

Patrícia de Fátima Olival da Rosa

Função:

Grupos\Clubes Envolvidos
910

Educação Especial

Grupos\Clubes participantes
910 Educação Especial

Turmas Organizadoras
5º A
6º B
7º A

7º C
7º F
8º A

Duração:
Diária

Local:
Cinema Jumbo de Setúbal

Itinerário Previsto:
Escola - Jumbo / Jumbo - Escola
Descrição da Atividade:
Ida ao cinema com as receitas provenientes das bancas de venda realizadas.
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a participação dos alunos com NEE (CEI) em atividades de lazer e culturais.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
Página 422 de 692

Recursos Necessários (por alíneas):
a) Transporte público urbano;
b) Receitas efetuadas nas bancas de venda.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica.
Avaliação:
Avaliação no final do período na grelha do PAA.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
15-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Museu da água e Jogos de orientação

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

177

Calendarização:
Período:

De

07-05-2012

a

18-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Julieta Jesus Silva Godinho Bexiga Martins

Função: Proponente

Elma Milisa Ascenção Afonso

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
230

Ciências da Natureza

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

5º A
5º B
5º C

5º D
5º E
5º F
5º G
5º H

5º J

Duração:
Diária

Local:
Lisboa - Museu da Água

Itinerário Previsto:
Escola - Lisboa / Lisboa - Escola
Descrição da Atividade:
Visita guiada ao Museu da água e Parque da Serafina
Designação sucinta dos objetivos:
Sensibilizar os alunos para a zoologia, antropologia , mineralogia e paleontologia
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
a) autocarro
b) guião da visita de estudo
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Museu da água
Avaliação:
Relatório e acta do grupo de recrutamento

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

1.000,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

1.000,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita de Estudo ao BadoKa Parque

Tipo de Atividade:

181

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

16-04-2012

a

27-04-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Elma Milisa Ascenção Afonso

Função: Proponente

Marisa de Fátima Inverno Valadas

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
230

Ciências da Natureza

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

6º A
6º B
6º C

6º D
6º E
6º F
6º G
6º H

6º I

Duração:
Diária

Local:
Badoka Parque

Itinerário Previsto:
Escola - Santiago do Cacém / Santiogo do cacém - Escola
Descrição da Atividade:
Visita de estudo ao parque temático, para observação de animais no seu ambiente e respectivo ecossistema
Designação sucinta dos objetivos:
Sencibilizar os alunos para a zoologia, botânica, materiais terrestres ecossistemas e preservação da natureza
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Autocarro
Guião da visita de estudo
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Relatório da actividade
Ata do grupo de recrutamento

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

1.500,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

1.500,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Sessão de simulação de evacuação

Tipo de Atividade:

187

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

08-05-2012

a

08-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Simulação de evacuação

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Treino de competências para evacuação dos alunos em situação de emergência
Designação sucinta dos objetivos:
Treino de competências para evacuação dos alunos em situação de emergência
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
…
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
toda a comunidade educativa
Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/ registo escrito ou reunião.
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Sala Junior

Tipo de Atividade:

196

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

01-05-2012

a

31-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Não se aplica

Função: Não se aplica

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 32
Turma 35
Turma 36
Turma 40

Duração:
Diária

Local:
Escola sede de agrupamento.

Itinerário Previsto:
Escola nº7 de Setúbal - escola sede do agrupamento - escola nº7 de Setúbal.
Descrição da Atividade:
Apresentação da escola sede aos alunos de 4ºano.
Designação sucinta dos objetivos:
Tomar conhecimento do funcionamento da escola 2,3 e secundária da Bela Vista.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
…
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Docentes de 2ºciclo, assistentes operacionais.
Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/registo escrito ou reunião. Preenchimento de
relatório da visita de estudo.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Comemoração do “Dia da Mãe” /Dia Internacional da Família

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

198

De

15-05-2012

a

15-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

atividades de sala de aula e convívio familiar

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Realização de pequenos textos alusivos ao dia da familia;Piquenique em família; Jogo de futebol para os pais;Quermesse
familiar.
Designação sucinta dos objetivos:
Reconhecer a importância e o papel fundamental da mãe e da família.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Materiais diversos ( a definir).
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Docentes das AEC, assistentes operacionais, encarregados de educação(familiares).
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Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/registo escrito ou reunião.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Educação para a saúde

Tipo de Atividade:

199

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-05-2012

a

31-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Ação de sensibilização

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Mensal

Local:
escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Sensibilizar toda a comunidade educativa para os cuidados a ter com o sol.
Designação sucinta dos objetivos:
Sensibilizar toda a comunidade educativa para os cuidados a ter com o sol
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Materiais diversos.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Centro de saúde, Assistentes operacionais.
Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/registo escrito ou reunião.
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Comemoração do Dia Mundial da Criança.

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

200

Calendarização:
Período:

De

01-06-2012

a

01-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Ateliers

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Tróia

Itinerário Previsto:
Escola nº7 de Setúbal - Troia - Escola nº7 de Setúbal
Descrição da Atividade:
Um dia na Praia em Troia – Piquenique Divertido.
Ateliers temáticos e jogos nos jardins em parceria com AEC.
Designação sucinta dos objetivos:
Colocar os alunos face à aprendizagem direta e real, estimulando o seu interesse pelo mundo que o rodeia.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Bilhetes de barco para Troia
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Docentes das AEC, assistentes operacionais.
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Avaliação:
Avaliação da atividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/registo escrito ou reunião.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Semana da Criança

Tipo de Atividade:

201

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

04-06-2012

a

08-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Semanal

Local:
Telepizza

Itinerário Previsto:
Escola EB1 nº7 de Setúbal - Telepizza - Escola EB1 nº7 de Setúbal
Descrição da Atividade:
Visita à telepizza, confeção de pizzas.
Designação sucinta dos objetivos:
Colocar os alunos face à aprendizagem direta e real, estimulando o seu interesse pelo mundo que o rodeia
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Bilhete de autocarro.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Telepizza, assistentes operacionais, docentes das AEC.
Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/registo escrito ou reunião.
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Semana da praia

Tipo de Atividade:

202

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

11-06-2012

a

13-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Semanal

Local:
Troia

Itinerário Previsto:
EB1 Nº 7 de Setúbal - Troia - EB1 Nº 7 de Setúbal
Descrição da Atividade:
Utilizar transportes fluviais e convívio na praia.
Designação sucinta dos objetivos:
Experienciar diferentes vivências;
Reconhecer regras de segurança na praia.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Transporte.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Docentes das AEC, assistentes operacionais, Encarregados de Educação.
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Avaliação:
Avaliação da atividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/registo escrito ou reunião.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Torneio Interturmas de Futebol

Tipo de Atividade:

221

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

04-06-2012

a

14-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Torneio Interturmas

Professores e Acompanhantes
Fernando Alberto Guerreiro Silva Santos

Função: Colaborador

Manuel José Lopes Pinto Barroso

Função: Colaborador

Emanuel Anadeto Santos Ribeiro

Função: Colaborador

Maria Isabel Lopes Assunção

Função: Colaborador

Rute Estrela Dias

Função: Colaborador

Jorge Manuel Marchante Lima

Função: Colaborador

Edgar Gonçalves Madureira

Função: Colaborador

Pedro Nuno Almeida Gomes Cristóvão Pinto

Função: Colaborador

Marta Sofia Fernandes Teodoro

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Clube do Desporto Escolar

260

Educação Visual e Tecnológica

620

Educação Física

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Semanal

Local:
Recintos Desportivos interiores/exteriores da Escola Sede

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Torneio Interturmas de Futebol
Designação sucinta dos objetivos:
Aplicação prática dos conteúdos da Modalidade

Página 442 de 692

Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
…
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
…
Avaliação:
Relatórios;
Balanço das actividades;
Afixação dos resultados;
Afixação das classificações individuais e colectivas,
Inquéritos;
Actas

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Visita à baixa da cidade

Tipo de Atividade:

231

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

18-04-2012

a

18-04-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Grupo 56
Grupo 57

Duração:
Diária

Local:
Baixa da cidade

Itinerário Previsto:
EB1/JI do Faralhão - baixa de Setúbal - EB1/JI do Faralhão
Descrição da Atividade:
Visita a locais característicos da cidade
Designação sucinta dos objetivos:
Dar a conhecer aspectos e figuras que caracterizam a cidade
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras, Assistentes Operacionais
Bilhetes pré comprados para o autocarro, coletes e raquetes
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
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Avaliação:
Produtos realizados
Relatório

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Visita às escolas de 1º ciclo

Tipo de Atividade:

232

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

26-04-2012

a

27-04-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Grupo 56
Grupo 57

Duração:
Diária

Local:
EB1 nº 1 do Faralhão e EB1 nº2 do Faralhão

Itinerário Previsto:
EB1/JI do Faralhão - EB1 nº1 - EB1/JI do Faralhão
EB1/JI do Faralhão - EB1 nº2 - EB1/JI do Faralhão
Descrição da Atividade:
As crianças vão conhecer as turmas das duas escolas e respectivos professores
Designação sucinta dos objetivos:
Continuidade educativa/preparar a transição para o 1º ciclo
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Coletes, raquetas
Educadoras, Assistentes Operacionais e professoras
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Professores do 1ºciclo
Avaliação:
Produtos realizados pelas crianças;
Relatório

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Semana das Artes

Tipo de Atividade:

233

Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro

Calendarização:
Período:

De

28-05-2012

a

06-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Francisca Maria Vasquez Braz Sousa

Função: Colaborador

Maria Cristina Machado Real Caldeira

Função: Colaborador

Hélder António Viana Oliveira

Função:

Lenea Cristina Chainho Mateus Gonçalves

Função: Proponente

Maria Helena Nunes Belard Silvano

Função: Colaborador

Margarida Sofia da Silva Rosa

Função: Colaborador

Ana Catarina Guerreiro Godinho Rolita de Sousa

Função: Colaborador

Mario Vilhena Ramalho Nunes

Função: Colaborador

Rui Sales

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
240

Educação Visual e Tecnológica

600

Educação Visual

Grupos\Clubes participantes
Expressões / EVT / EV / Ateliê de Artes

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Quinzenal

Local:
Escola sede

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Mostra de trabalhos artisticos realizados pelos alunos ao longo do ano lectivo
Designação sucinta dos objetivos:
Articular as actividades artisticas ( expressões plásticas e musicais)
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Trabalhos dos alunos
Painéis para exposições
Cartolinas
Cola
Materiais de fixação
Papel de cenário
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
EVT , EV e AA
Avaliação:
Ficha de avaliação da actividade

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

Semana da Segurança e Educação Rodoviária

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

246

Calendarização:
Período:

De

10-04-2012

a

30-04-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Semanal

Local:
Eb1 nº 5

Itinerário Previsto:
não se aplica
Descrição da Atividade:
Conjunto de atividades relacionadas com o tema
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a diversificação das ofertas educativas com vista ao sucesso educativo dos alunos.
Promover a melhoria das relações sociais e do clima de escola, combatendo a indisciplina e a violência.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
não se aplica
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
PSP
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Avaliação:
grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor

Página 451 de 692

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

Feira ecológica de flores e legumes

Tipo de Atividade:

247

Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro

Calendarização:
Período:

De

10-04-2012

a

30-04-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

…

Duração:
Mensal

Local:
Eb1 nº 5

Itinerário Previsto:
não se aplica
Descrição da Atividade:
desenvolvimento de atividades relacionadas com a horta pedagógica e jardim
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver atitudes, valores e comportamentos na preservação, respeito e defesa do Ambiente.
Promover o gosto pela pintura. Criar o gosto pelo cuidado das plantas.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
vasos, flores, sementes, adubo, plantas
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
comunidade escolar
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Avaliação:
grelha de avaliação

Custos Internos:

150,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

150,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

Visita ao centro histórico

Tipo de Atividade:

248

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

10-04-2012

a

30-04-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Não se aplica

Função: Acompanhante

António João Aleixo Mira Borreicho

Função: Acompanhante

Ângela Carla Oliveira Bandarra

Função: Acompanhante

Carla Isabel Jesus Afonso

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 19

Turma 24
Turma 25
Turma 33

Duração:
Diária

Local:
Centro Histórico de Setúbal

Itinerário Previsto:
Eb1 nº 5 - Centro histórico - Eb1 nº 5
Descrição da Atividade:
Visita guiada ao centro histórico
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a diversificação das ofertas educativas com vista ao sucesso educativo dos alunos
Conhecer o passado histórico da localidade
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
autocarros
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Museu do Trabalho, CMS e Junta
Avaliação:
grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

Visita de estudo ao Planetário

Tipo de Atividade:

249

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

19-04-2012

a

24-04-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Não se aplica

Função: Acompanhante

António João Aleixo Mira Borreicho

Função: Acompanhante

Ângela Carla Oliveira Bandarra

Função: Acompanhante

Carla Isabel Jesus Afonso

Função: Acompanhante

Sandra Isabel Costa Cabrita Damião

Função: Acompanhante

Ciria Sofia Adanjo Portela Geraldo

Função: Acompanhante

Sílvia Patricia Borges Martinez Marquez

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 19
Turma 24
Turma 25
Turma 18
Turma 20
Turma 21
Turma 33

Duração:
Diária

Local:
Planetário

Itinerário Previsto:
Eb1 nº 5 - Lisboa (Planetário) - Eb1 nº 5
Descrição da Atividade:
Visualização do espaço e vivenciar uma viagem ao universo
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Designação sucinta dos objetivos:
Promover a diversificação das ofertas educativas com vista ao sucesso educativo dos alunos
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
autocarros
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
CMS, junta de freguesia e Encarregados de Educação
Avaliação:
grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

280,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

280,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

Dia Mundial da criança

Tipo de Atividade:

250

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-06-2012

a

01-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Parque verde da Bela Vista

Itinerário Previsto:
Eb1 nº 5 - Parque verde - Eb1 nº 5
Descrição da Atividade:
Desenvolvimento de atividades lúdico- educativas
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a melhoria das relações sociais e do clima de escola, combatendo a indisciplina e a violência
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
bens alimentares e material de desgaste
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Encarregados de Educação, comunidade escolar
Avaliação:
grelha de avaliação
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

Autarquia ao vivo

Tipo de Atividade:

251

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

04-06-2012

a

08-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Não se aplica

Função: Acompanhante

António João Aleixo Mira Borreicho

Função: Acompanhante

Ângela Carla Oliveira Bandarra

Função: Acompanhante

Carla Isabel Jesus Afonso

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 19

Turma 24
Turma 25
Turma 33

Duração:
Diária

Local:
Junta de freguesia

Itinerário Previsto:
Eb1 nº 5 - Junta de Freguesia de S. Sebastião - Eb1 nº5
Descrição da Atividade:
Encontro com o presidente da Junta e realização de uma atividade de "Assembleia de junta"
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a diversificação das ofertas educativas com vista ao sucesso educativo dos alunos.
Tomar contacto com o trabalho desenvolvido numa Junta de Freguesia.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
não se aplica
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Junta de freguesia
Avaliação:
grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

Quinta Pedagógica de S. Paulo

Tipo de Atividade:

252

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

02-05-2012

a

31-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Quinta Pedagógica de S. Paulo - Setúbal

Itinerário Previsto:
Eb1 nº 5 - S. Paulo - Eb1 nº 5
Descrição da Atividade:
Realização de atividades relacionadas com os animais e plantas
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a diversificação das ofertas educativas com vista ao sucesso educativo dos alunos.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
autocarros
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
CMS e Junta de freguesia
Avaliação:
grelha de avaliação
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

Praia

Tipo de Atividade:

253

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

13-06-2012

a

14-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

contato com a natureza

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Praia da Figueirinha

Itinerário Previsto:
Eb1 nº 5 - Praia da Figueirinha - Eb1 nº 5
Descrição da Atividade:
Contato dos alunos com a natureza e desenvolvimento de atividades ao ar livre
Designação sucinta dos objetivos:
Partilhar momentos de bem - estar e de lazer. Aplicar conhecimentos adquiridos em sala de aula.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
autocarros
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
CMS, Junta de freguesia e Encarregados de educação
Avaliação:
grelha de avaliação
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

1.600,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

1.600,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor

Página 465 de 692

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Semana da Música/ Semana das Artes

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra
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Calendarização:
Período:

De

01-06-2012

a

06-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rosa Cristina Lanca Moreira Nunes

Função: Proponente

Elsa Maria Félix Mobilha

Função: Proponente

António Carlos Carvalho Brazinha

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Clube de Música e Belabatuke
250

Educação Músical

Grupos\Clubes participantes
250 Educação Músical
Clube de Música e Belabatuke

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Semanal

Local:
Escolas do Agrupamento

Itinerário Previsto:
Escolas Básica 2,3/S Bela Vista/ Escolas do Agrupamento
Descrição da Atividade:
Actividades de animação Musical
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver as capacidades do domínio da precisão técnico-artística;
Apresentar espectáculos musicais de âmbitos diferenciados;
Participar como intérprete, autor e produtor, em recitais e concertos, com diferentes pressupostos comunicacionais e
estéticos e para públicos diferenciados;
Compreende como se utiliza e articula os diferentes conceitos, códigos e convenções e técnicas artísticas constituintes das
diferentes culturas musicais;
Articulação vertical.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
a) Partituras;
b) Material áudio;
c) Instrumentos musicais diversos;
d) Espaço amplo (sala e/ou pátio principal de entrada) para apresentações;
e) Computador portátil;
f)Tela e acessórios de Projecção
g)Auditório.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Animadoras socioculturais, Professora Patrícia Rosa
Avaliação:
Observação directa:
- Pontualidade
- Assiduidade
- Comportamento
- Interesse
- Participação
- Execução
Grelhas de observação referentes a:
- competências musicais;
- competências sociais.
Auto e hetero avaliação oral e escrita.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

0,00 €

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:
Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.
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O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Visita à Quinta Pedagógica de S.Paulo

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

272

Calendarização:
Período:

De

01-11-2011

a

31-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Proponente

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Proponente

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Proponente

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

100

Jardim de Infância

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo
100 Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 06
Turma 08
Turma 09
Turma 11
Grupo 56
Grupo 57

Duração:
3º Período

Local:
Quinta Pedagógica de S.Paulo

Itinerário Previsto:
E.B.1/J.I Faralhão - Quinta Pedagógica de S.Paulo - E.B.1/J.I Faralhão
Descrição da Atividade:
Visita à quinta pedagógica de S.Paulo, no âmbito da Educação Ambiental
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Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer animais da quinta, a confecção e transformação de produtos alimentares
Sensibilizar para a preservação do ambiente
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Professoras
Assistentes Operacionais
Autocarro
Coletes
Raquetes
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Quinta Pedagógica de S.Paulo
Junta de Fraguesia de São Sebastião
Avaliação:
Produtos realizados pelas crianças
Relatório

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Festa de finalistas

Tipo de Atividade:

273

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

03-07-2012

a

03-07-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Grupo 56
Grupo 57

Duração:
3º Período

Local:
Polivante

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Encerramento das actividades lectivas
Designação sucinta dos objetivos:
Encerramento das actividades lectivas
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras
Assistentes Operacionais
Famílias
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Comunidade Escolar
Avaliação:
Produtos realizados pelas crianças

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

274

Visita à escola sede
Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

01-05-2012

a

31-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Grupo 57
Grupo 56

Duração:
3º Período

Local:
E.B2,3/S Bela Vista

Itinerário Previsto:
E.B.1/J.I Faralhão - E.B2,3/S Bela Vista - E.B.1/J.I Faralhão
Descrição da Atividade:
Visita à escola Sede
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer outro espaço escolar
Sensibilizar os alunos que pertencem a um grupo de outra faixa etária
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras
Assistentes Operacionais
Raquetes e coletes
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Empresa transportadora
Avaliação:
Produtos realizados pelas crianças
Relatório

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Torneio de Futebol

Tipo de Atividade:

275

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-06-2012

a

15-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Torneio de Futebol

Professores e Acompanhantes
Não se aplica

Função:

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 06

…

Turma 08
Turma 09
Turma 11

Duração:
3º Período

Local:
Pátio da E.B.1 Faralhão Nº2

Itinerário Previsto:
E.B.1/J.I Faralhão - E.B.1 Faralhão Nº2 - E.B.1/J.I Faralhão
Descrição da Atividade:
Torneio de Futebol Inter-turmas da E.B.1/J.I Faralhão, da E.B.1 Faralhão Nº2 e E.B.1 Faralhão Nº1
Designação sucinta dos objetivos:
- Conhecer e aplica as regras da modalidade
-Ganhar gosto pela prática de Desporto
- Conhecer outro espaço escolar
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Bola de futebol
Coletes
Raquetes
Coletes para deferenciar as equipas
Assistentes Operacionais
Professoras
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Professor de A.F.D Pedro Ramos
Avaliação:
Grau de adesão dos alunos
Relatório

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Ludoteca

Tipo de Atividade:

287

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

18-04-2012

a

20-04-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
3º Período

Local:
Moinho - Casal das Figueiras

Itinerário Previsto:
EB1 nº 1 Faralhão/ Moinho - Casal das Figueiras
Descrição da Atividade:
Assistir a uma dramatização.
Designação sucinta dos objetivos:
Valorizar a dimensão artistica.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
autocarro
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos, docentes e equipa do moinho do Casal das Figueiras.
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Avaliação:
Inquéritos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Ida à praia

Tipo de Atividade:

288

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

13-06-2012

a

13-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
3º Período

Local:
Praia de Albarquel

Itinerário Previsto:
EB1 nº1 Faralhão/Praia de Albarquel
Descrição da Atividade:
Visita à praia
Designação sucinta dos objetivos:
Proporcionar o convívio entre crianças.
Descobrir o meio que os rodeia.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
autocarro.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos, docentes e assistentes operacionais.
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Avaliação:
Inquéritos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Marchas Populares

Tipo de Atividade:

289

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

11-06-2012

a

15-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
3º Período

Local:
Cooperativa de Habitação do Faralhão

Itinerário Previsto:
EB1 nº 1 Faralhão /Cooperativa do Faralhão
Descrição da Atividade:
Desfile pela rua principal do Faralhão com apresentação da marcha na cooperativa.
Designação sucinta dos objetivos:
Proporcionar o convivo com as crianças das escolas Faralhão
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Material de desgaste.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos, Docentes e assistentes operacionais.
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Avaliação:
Inquéritos.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Projecto "Sala Júnior"

Tipo de Atividade:

290

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

23-05-2012

a

23-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Atividade de integração no 2º ciclo

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 02

Turma 02

Duração:
3º Período

Local:
EB2,3/Bela Vista

Itinerário Previsto:
EB1nº 1 Faralhão /EB2,3 Bela Vista
Descrição da Atividade:
Visita à escola sede para integração no 2º ciclo
Designação sucinta dos objetivos:
Integrar os alunos no 2º ciclo.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Autocarro
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos, Docentes e assistentes operacionais.
Avaliação:
Inquéritos.
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita ao Centro de Emprego e IEFP

Tipo de Atividade:

298

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

10-04-2012

a

08-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Adília Afonso Rodrigues

Função: Proponente

Maria Isabel Silvestre Sousa Mendes

Função: Proponente

Maria Cristina Ferreira de Andrade

Função: Proponente

Jorge Manuel Santos Serpa

Função: Acompanhante

Natacha Lucas Vaz

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Ofertas Educativas e Formativas
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Ofertas Educativas e Formativas

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

CEF 2

…

CEF 3

…

CEF 4

Duração:
3º Período

Local:
Centro de Emprego e IEFP

Itinerário Previsto:
Escola - IEFP -Escola
Descrição da Atividade:
Visita guiada às instalações do Centro Emprego; Contacto com diversos percursos qualificantes e respetivas saídas
profissionais.
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer a oferta de Cursos de Aprendizagem;
Conhecer as Instalações do Instituto de Formação Profissional;
Identificar e consultar fontes diversificadas de oferta de emprego;
Sensibilizar para uma procura activa de emprego.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
(….)
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
IEFP
Avaliação:
Relatório de avaliação da atividade

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
04-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita à Fundação Escola Profissional de Setúbal

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

299

Calendarização:
Período:

De

02-04-2012

a

30-04-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Adília Afonso Rodrigues

Função: Acompanhante

Maria Isabel Silvestre Sousa Mendes

Função: Acompanhante

Maria Graça Alves Costa dos Santos Palhavã Nunes

Função: Acompanhante

Maria Cristina Ferreira de Andrade

Função: Proponente

Jorge Manuel Santos Serpa

Função: Acompanhante

Carla Margarida Rodrigues Morato Marques

Função: Acompanhante

Natacha Lucas Vaz

Função: Acompanhante

Carla Filipa Silva Soares

Função: Acompanhante

Paulo Miguel Batalha Narra

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Ofertas Educativas e Formativas

Grupos\Clubes participantes
Ofertas Educativas e Formativas

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

9º A
9º B
9º C
9º D
CEF 2
CEF 3
CEF 4

Duração:
2º Período

Local:
Fundação Escola Profissional de Setúbal

Itinerário Previsto:
Escola - Fundação - Escola
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Descrição da Atividade:
Visita guiada à Fundação e contacto com diversos percursos qualificantes
Designação sucinta dos objetivos:
Visitar a “Mostra de Cursos”;
Conhecer a oferta de percursos qualificantes;
Identificar e consultar fontes diversificadas de oferta de emprego;
Sensibilizar para uma procura activa de emprego;
Sensibilizar para a importância do prosseguimento de estudos de nível secundário.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Recursos humanos
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Fundação Escola Profissional de Setúbal
Avaliação:
Relatório de avaliação da atividade

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
04-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

II Semana das Ofertas Educativas

Tipo de Atividade:

300

Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro

Calendarização:
Período:

De

10-04-2012

a

31-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Zulmira Maria Torres Silva F. Passeira

Função: Proponente

Maria Cristina Ferreira de Andrade

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Ofertas Educativas e Formativas

Grupos\Clubes participantes
Ofertas Educativas e Formativas

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

CEF 1
CEF 1B
CEF 3

CEF 2
CEF 4
6º I
5º L
7º H

8º F

Duração:
3º Período

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Esposição de trabalhos das turmas das Ofertas Educativas
Desfile de Moda - CEF 3
Designação sucinta dos objetivos:
Dar a conhecer as ofertas educativas e formativas da Escola 2,3/Sec Bela Vista;
Transmitir uma imagem dinâmica da escola;
Promover o auto conceito dos alunos envolvidos;
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Promover a articulação entre ciclos.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Recursos humanos
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Relatório de avaliação da atividade

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
04-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita aos Bombeiros Sapadores de Setúbal

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

301

Calendarização:
Período:

De

03-01-2012

a

23-03-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Isabel Silvestre Sousa Mendes

Função: Proponente

Julieta Jesus Silva Godinho Bexiga Martins

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Ofertas Educativas e Formativas

Grupos\Clubes participantes
Ofertas Educativas e Formativas

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

CEF 1B
CEF 1

Duração:
2º Período

Local:
Bombeiros Sapadores de Setúbal

Itinerário Previsto:
Escola - Bombeiros - Escola
Descrição da Atividade:
Visita guiada às instalações
Designação sucinta dos objetivos:
Identificar perigos;
Conhecer medidas de controlo de riscos;
Conhecer a organização do Plano de emergência;
Identificar sinalização de emergência.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Recursos Humanos
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Relatório de avaliação da atividade

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
04-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Oficina de Costura

Tipo de Atividade:

306

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

10-04-2012

a

25-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Oficina

Professores e Acompanhantes
Paula Maria Freitas Costa Nunes

Função: Colaborador

Ana Maria Carranquinha Lopes Silva

Função: Colaborador

Maria Cristina Ferreira de Andrade

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Ofertas Educativas e Formativas

Grupos\Clubes participantes
Ofertas Educativas e Formativas

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

CEF 3

…

Duração:
3º Período

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Criação de oficina de costura
Designação sucinta dos objetivos:
Sensibilizar para o curso de educação e formação;
Promover a prática simulada;
Desenvolver o auto conceito.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Material de desgaste
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Relatório de avaliação da atividade

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
04-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita de estudo - Minas do Lousal

Tipo de Atividade:

314

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

30-04-2012

a

30-04-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Isabel Silvestre Sousa Mendes

Função: Proponente

Mónica Sofia Ribeiro de Jesus Romão

Função: Proponente

Dulce João da Silva Figueiredo

Função: Proponente

Maria José Pimenta Pires

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
520

Ciências Naturais

Grupos\Clubes participantes
520 Ciências Naturais

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

7º A

7º B
7º C
7º D
7º E
7º F

7º G
7º H

Duração:
Diária

Local:
Minas do Lousal - Lousal

Itinerário Previsto:
Escola - Minas do Lousal - Escola
Descrição da Atividade:
Os alunos farão uma visita guiada às minas do Lousal
Designação sucinta dos objetivos:
Respeito de regras; viver em grupo; conhecimento de novas realidade, relacionar a teoria com a prática.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Autocarro;
Guião
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Direção das Minas do Lousal
Avaliação:
Relatório da atividade
Ata da disciplina

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

200,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

200,00 €
18-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita da estudo - Central Fotovoltaica de Moura e Alqueva

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

315

Calendarização:
Período:

De

04-05-2012

a

04-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Mónica Sofia Ribeiro de Jesus Romão

Função: Proponente

Dulce João da Silva Figueiredo

Função: Proponente

Maria José Pimenta Pires

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
520

Ciências Naturais

Grupos\Clubes participantes
520 Ciências Naturais
510 Física e Química

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

8º A

8º B
8º C
8º D
8º E
8º F

Duração:
Diária

Local:
Moura e Alqueva

Itinerário Previsto:
Escola - Moura - Alqueva - Escola
Descrição da Atividade:
As alunos fazem uma visita à Central fotovoltaica
Designação sucinta dos objetivos:
Respeito de regras; viver em grupo; conhecimento de novas realidades;
relacionar a teoria com a prática; compreender a atividade de uma central fotovoltaica.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
autocarro
Guião
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Relatório e ata da disciplina

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

1.000,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

1.000,00 €
18-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor

Página 498 de 692

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Visita de Estudo - Pavilhão do Conhecimento

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

316

Calendarização:
Período:

De

11-05-2012

a

11-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Maria Isabel Silvestre Sousa Mendes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
520

Ciências Naturais

Grupos\Clubes participantes
520 Ciências Naturais

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

11º A

Duração:
Diária

Local:
Lisboa- Pavilhão do Conhecimento

Itinerário Previsto:
Escola - Pavilhão do Conhecimento - Escola
Descrição da Atividade:
Aos alunos fazem uma visita à exposição presente no pavilhão do conhecimento
Designação sucinta dos objetivos:
Ampliar / Consolidar conhecimentos sobre conteúdos estudados;
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Autocarro
Guião
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
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Avaliação:
Relatório e ata de grupo disciplinar

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

180,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

180,00 €
18-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Concurso de Vulcões

Tipo de Atividade:

317

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

04-06-2012

a

15-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Mónica Sofia Ribeiro de Jesus Romão

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
520

Ciências Naturais

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
520 Ciências Naturais

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

7º A
7º B
7º C

7º D
7º E
7º F
7º G
7º H

Duração:
3º Período

Local:
Biblioteca da escola sede

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Os alunos realizam vulcões utilizando materiais diversos
Designação sucinta dos objetivos:
Sensibilizar para a necessidade de separar o lixo
Compreender a importância da reciclagem de materiais
Desenvolver a criatividade
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Materiais diversos para construção dos vulcões
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Relatório e ata do grupo de recrutamento

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
18-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Lixo é Arte

Tipo de Atividade:

318

Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro

Calendarização:
Período:

De

04-06-2012

a

15-06-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Mónica Sofia Ribeiro de Jesus Romão

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
520

Ciências Naturais

Grupos\Clubes participantes
520 Ciências Naturais

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

8º A
8º B
8º C
8º D

8º E
8º F

Duração:
3º Período

Local:
Biblioteca da Escola sede

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
As alunos realizam objetos de arte utilizando materiais diversos que são expostos e alvo de um concurso no final do ano
letivo
Designação sucinta dos objetivos:
Sensibilizar para a importância de separar o lixo
Compreender a importância da reciclagem de materiais para o planeta
Desenvolver a criatividade
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Materiais diversos para construção dos objetos
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Relatório; número de participantes; ata do grupo

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
18-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Construção de fornos solares

Tipo de Atividade:

336

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

02-05-2012

a

31-05-2012

3º Período

Implica a alteração de horário:

Concurso

Professores e Acompanhantes
Maria Graça Alves Costa dos Santos Palhavã Nunes

Função: Proponente

Larisa Gorislava Calvo Lara Guerreiro

Função: Colaborador

Isadora Dadilda Vitorino da Costa Girio

Função: Colaborador

Carlos Alberto Marques Lopes

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
510

Física e Química

Grupos\Clubes participantes
510 Física e Química

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
3º Período

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Construção, pelos alunos, de fornos solares
Designação sucinta dos objetivos:
Sensibilizar para reduzir o consumo energético
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Materiais recicláveis
Mesas para exposição
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não de aplica
Avaliação:
Número de participantes
Qualidade dos trabalhos apresentados
Relatório da atividade
Ata do grupo de recrutamento

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Organização, planificação e dinamização do grupo de colaboradores da equipa

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

6

De

01-09-2011

a

21-07-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Organização e Gestão

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: PB

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: PB

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

…

…

Duração:
1º Período

Local:
Bibliotecas Escolares

Itinerário Previsto:
…………..
Descrição da Atividade:
Apresentação da BE:
- realização de visitas guiadas aos alunos com distribuição do guião do utilizador;
- formar/informar os elementos da equipa da BE, prof´s colaboradores e alunos monitores.
Designação sucinta dos objetivos:
Estimular a utilização da BE pela comunidade escolar;
Desenvolver e optimizar o acesso à informação em diversos suportes.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Professoras bibliotecárias, equipa das BE e alunos.
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Equipa da BE, Coordenadores de Estabelecimento, alunos.
Avaliação:
Registo e observação direta.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Gestão da coleção

Tipo de Atividade:

7

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-09-2011

a

30-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Organização e Gestão

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
Bibliotecas Escolares

Itinerário Previsto:
…..
Descrição da Atividade:
Aquando da aquisição de novo material livro e não livro ou desbaste é sondada a opinião dos docentes e alunos de modo a
tornar a coleção mais funcional.
Designação sucinta dos objetivos:
Fomentar a utilização da coleção;
Aplicar os critérios de seleção, aquisição e desbaste da coleção.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Professoras bibliotecárias e equipa.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Docentes
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Avaliação:
Estatística com base no registo do envolvimento dos docentes e alunos.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Catalogação e informatização do fundo documental

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

8

Calendarização:
Período:

De

01-09-2011

a

30-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Gestão e Organização

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Bibliotecas Escolares

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

…

Duração:
Anual

Local:
Bibliotecas Escolares

Itinerário Previsto:
……..
Descrição da Atividade:
Tornar a coleção mais acessível aos utilizadores.
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver e optimizar o acesso à informação em diversos suportes;
Proporcionar formação para os utilizadores da informação;
Conhecer a coleção;
Fomentar hábitos de pesquisa.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Equipa da BE da sede;
Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares da CMS.
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Equipa BE
Avaliação:
Percentagem dos documentos introduzidos;
Estatística de utilização do catálogo.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Reuniões com a CIBE/SABE/GTBECS

Tipo de Atividade:

12

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-09-2011

a

30-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Gestão e Organização

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Colaborador

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

…

Duração:
Anual

Local:
Nas BE do Concelho de Setúbal.

Itinerário Previsto:
….
Descrição da Atividade:
Formação informal.
Designação sucinta dos objetivos:
Uniformizar procedimentos e partilhar experiências;
Acompanhar no terreno o desenvolvimento das BE;
Apoiar os prof's bibliotecários;
Elevar o indice de qualidade e desenvolver uma cultura de trabalho em rede com a RBE.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Professoras Bibliotecárias
RBE
SABE
Coordenadora Interconcelhia
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
GTBECS, SABE e RBE
Avaliação:
Atas

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Reuniões com a Direcção

Tipo de Atividade:

13

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-09-2011

a

30-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Gestão/Organização

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

…

Duração:
Anual

Local:
EB2,3/S Bela Vista

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Resolução de situações ligadas às BE.
Designação sucinta dos objetivos:
Trocar informação;
Elevar o índice de qualidade das BE de acordo com as normas da RBE.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
PB's e Órgãos da Direção.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Direção
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Avaliação:
Atas

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Reuniões Departamentos Curriculares

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

14

Calendarização:
Período:

De

01-09-2011

a

30-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Gestão e Organização

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

…

Duração:
Anual

Local:
BE's

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Sempre que possível às 3ªs feiras de manhã ir a uma das BE do 1º ciclo, organizar o espaço e fazer o balanço dos materiais
existentes ou a abater.
Designação sucinta dos objetivos:
Apoiar/Colaborar com os docentes de todos os níveis de ensino.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
RBE
GTBECS/
SABE
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
PB's
Avaliação:
Atas/Memorandos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Formação informal/Literacia da informação
GTBECS/
Literacia da informação/Formação informal

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

15

Calendarização:
Período:

De

01-09-2011

a

30-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Leitura e Literacia

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Todos os Grupos

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
BE's do AVEOS

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Apetrechar os alunos de conhecimentos inerentes às literacias de informação e comunicação.
Designação sucinta dos objetivos:
Proporcionar formação a alunos e docentes;
Apetrechar alunos e docentes de competências de Informação;
Promover a utilização do guião de pesquisa.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
RBE
Meios Informáticos
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Guiões de pesquisa
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos e professores
Avaliação:
Registo dos contatos com alunos e docentes.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Formação informal - PP, Movie Maker, Podcast, Blogue…

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

16

Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

30-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Leitura e Literacia

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

…

Duração:
Anual

Local:
BE's do AVEOS

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Apetrechar os alunos de conhecimentos necessários à elaboração e apresentação dos trabalhos escolares.
Designação sucinta dos objetivos:
Proporcionar formação a alunos e docentes;
Apoiar os professores em novas formas de criar/apresentar trabalhos.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Equipa PTE
Computador
Internet
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos e professores
Avaliação:
Grelhas de observação das atividades desenvolvidas.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Pág. Web, Jornal escolar on-line, Blogue, Moodle

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

18

Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

30-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Leitura e Literacia

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
Não se aplica

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
O jornal "Folhas Mágicas" é criado a partir dos artigos enviados pelas escolas, um ou dois por ano.
Designação sucinta dos objetivos:
Promover o gosto pelo trabalho em grupo;
Aperfeiçoar a escrita;
Divulgar as actividades do Agrupamento;
Utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Professores
Prof TIC
EE
SPO
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Alunos
AO's
Associação de Pais
Computador
Internet
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Professores das turmas
Avaliação:
Taxa de visitas da Página Web, do Blogue, Moodle

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

…

Tipo de Atividade:

24

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

17-11-2011

a

29-11-2011

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Não se aplica

Função:

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
…

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
…
Designação sucinta dos objetivos:
….
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
….
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
….
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

0,00 €

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:
Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Intervenção Social

Tipo de Atividade:

25

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

27-09-2011

a

31-08-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Trabalho Social

Professores e Acompanhantes
Não se aplica

Função: Não se aplica

Irina Vanessa Emiliano Marto

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Educadora Social / Técnica de Política Social

Grupos\Clubes participantes
Educadora Social / Técnica de Política Social

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
Todas as escolas do Agrupamento

Itinerário Previsto:
Não se aplica.
Descrição da Atividade:
A Intervenção Social consiste no acompanhamento dos casos de alunos mais problemáticos; na realização de contactos
frequentes com os Encarregados de Educação e de visitas domiciliárias; no apoio às famílias de modo a que estas sejam
capazes de assegurar condições básicas de bem-estar, afeto, saúde, alimentação, vestuário e comportamentos sociais
adequados; no encaminhamento das famílias para instituições de apoio social e articulação com as mesmas; articulação
com os professores titulares de turma, diretores de turma, técnicos do agrupamento, direção, coordenadores de
estabelecimento e com a restante comunidade educativa e por último facilitar a articulação entre os serviços do meio, os
parceiros e a escola de forma a combater as necessidades diagnosticadas
Designação sucinta dos objetivos:
- Contribuir para resolver e/ou minimizar os problemas escolares, intervindo junto da família.
- Promover um contacto estreito com os núcleos familiares das crianças e jovens, de modo a permitir um conhecimento das
práticas educativas e da realidade sociocultural dos alunos.
- Valorizar e estimular a participação e o envolvimento dos pais no processo educativo dos filhos, no sentido de existir uma
maior corresponsabilização.
- Sensibilizar para a importância da família enquanto um dos principais agentes educativos.
- Responsabilizar os pais pela assunção de tarefas relacionadas com o processo educativo e de crescimento da criança.
- Promover contextos alternativos às vivências dos alunos em absentismo e risco de abandono escolar.
- Cooperar com as Instituições no sentido de dar respostas às necessidades manifestadas pelos alunos.
- Manter uma relação de proximidade com os professores e diretores de turma e no sentido de fomentar uma troca de
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informação e de feedback sobre os alunos com situações - problema.
- Poder fazer um acompanhamento mais completo e eficaz do aluno de forma a poder resolver a problemática apresentada.
- Promover a articulação entre a escola – famílias -comunidade, de acordo com as necessidades.
- Melhorar a qualidade das relações escola - meio.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Material de Desgaste
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Câmara Municipal de Setúbal, Cáritas, ACM, Shalom, O Sonho, A LATI, Pró Infinito e Mais Além, CPCJ, Segurança Social
(EMAT), Instituto de Reinserção Social, IEFP, Associação Cabo-verdiana de Setúbal e toda a Comunidade Educativa
Avaliação:
Relatório Final da Técnica de Política Social.

Custos Internos:

100,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

100,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Sessões de informação

Tipo de Atividade:

26

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

27-09-2011

a

31-08-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

sensibilização sobre diversas temáticas;

Professores e Acompanhantes
Irina Vanessa Emiliano Marto

Função: Colaborador

Andreia Cristina Silva Guerra

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Animadoras Socioculturais

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
EB2,3/S da Bela Vista

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Elaboração e Exposição de cartazes sobre diversas temáticas; Campanhas de solidariedade social (Recolha de donativos:
alimentos e material lúdico e didático.) Ações de sensibilização.
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver uma perspetiva de interesse e responsabilização dos alunos face aos problemas da sociedade a que pertencem,
reforçando a sua capacidade de intervenção e o seu envolvimento nos mesmos.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Material de desgaste
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
A definir.
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Avaliação:
Relatório final

Custos Internos:

40,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

40,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Atelier de Dança

Tipo de Atividade:

27

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

27-10-2011

a

31-05-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Andreia Cristina Silva Guerra

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Animadoras Socioculturais

Grupos\Clubes participantes
Animadoras Socioculturais

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

…

Duração:
Anual

Local:
Sala 9 da EB2,3/S da Bela Vista

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
A atividade consiste em formar um grupo de dança, de modo a colmatar a necessidade de preenchimento de tempos livres
dos alunos de uma maneira útil, divertida e saudável.
Designação sucinta dos objetivos:
•Promover situações de ensino/aprendizagem que fomentem a expressão de interesses e aptidões dos alunos.
•Preencher saudavelmente os tempos-livres dos alunos dentro do espaço escolar.
•Preparar coreografias para apresentações escolares em dias comemorativos específicos (ex: Festa de Natal, Festa de Final
de Ano, etc.) e em atividades desenvolvidas com parceiros do AVEOS.
•Trabalhar com os alunos o cumprimento e aceitação de regras, desenvolvendo o seu sentido de responsabilidade e
empenhamento na execução das atividades propostas.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Rádio, cd’S, material de desgaste, portátil, colunas, folhas e tinteiros.
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Relatório final

Custos Internos:

30,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

30,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Dinamização e apoio em atividades desenvolvidas com Parceiros AVEOS e com
outros elementos

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

28

De

27-09-2011

a

31-08-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Andreia Cristina Silva Guerra

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Animadoras Socioculturais

Grupos\Clubes participantes
Animadoras Socioculturais

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

…

Duração:
Anual

Local:
A definir

Itinerário Previsto:
A definir
Descrição da Atividade:
Dinamização e apoio em atividades desenvolvidas com Parceiros AVEOS e com outros elementos do AVEOS.
Designação sucinta dos objetivos:
•Planeamento, organização e execução de várias iniciativas conjuntas entre Parceiros AVEOS, que promovam a interação
entre os vários Parceiros e o AVEOS.
•Contribuir para a realização de atividades escolares em parceria com outros elementos do AVEOS (Departamentos,
Bibliotecas Escolares, Professores, etc.)
•Promoção de situações de ensino-aprendizagem com os alunos do AVEOS.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Não se aplica
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
A definir
Avaliação:
Relatório final

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Comemoração de dias temáticos (Ex: Halloween, Magusto, S. Valentim, Natal,
Carnaval, etc.)

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

29

De

27-09-2011

a

31-08-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Andreia Cristina Silva Guerra

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Animadoras Socioculturais

Grupos\Clubes participantes
Animadoras Socioculturais

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
EB2,3/S da Bela Vista

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Planificação e execução de atividades para a comemoração de dias temáticos
Designação sucinta dos objetivos:
•Valorização da cultura, nacional e internacional.
•Criação de momentos lúdico-pedagógicos na escola.
•Contribuição para a interação entre toda a comunidade educativa.
•Reforçar situações de ensino/aprendizagem.
•Trabalhar em parceria com os Professores da escola e com a restante comunidade educativ.a
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Material de desgaste
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Relatório final

Custos Internos:

100,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

100,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Animação e intervenção no recinto escolar

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

30

Calendarização:
Período:

De

27-09-2011

a

31-07-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Andreia Cristina Silva Guerra

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Animadoras Socioculturais

Grupos\Clubes participantes
Animadoras Socioculturais

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
EB2,3/S da Bela Vista

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Animação e intervenção no recinto escolar.
Designação sucinta dos objetivos:
•Criação de momentos lúdicos nos intervalos, promovendo deste modo comportamentos assertivos.
•Prevenção de comportamentos violentos no recinto escola.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Não se aplica.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica

Página 537 de 692

Avaliação:
Relatório Final.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Intervenção Social

Tipo de Atividade:

31

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

27-09-2011

a

31-08-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Técnico de Intervenção Local - PIEF

Professores e Acompanhantes
Cristina Maria Martins do Carmo

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Mediadora Socioeducativa

Grupos\Clubes participantes
Mediadora Socioeducativa

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

…

Duração:
Anual

Local:
Instalações da Cáritas Diocesana de Setúbal e EB2,3/S Bela Vista

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Acompanhamento da turma PIEF de 3º Ciclo.
Designação sucinta dos objetivos:
- Articulação com parceiros implicando-os no processo e no desenvolvimento do PIEF.
- Elaboração e envio transferência/mudança de turma por mail à respetiva EMM.
- Recolha de documentos para ASE e Matrículas.
- Controlo de faltas de alunos e professores
- Intervenção individual com alunos.
- Contacto com famílias (por telefone ou presencialmente se esta se deslocar à escola).
- Gestão do fundo permanente do PIEF.
- Participar na RETP.
- Definir as competências atitudinais e comportamentais para os alunos fora da sala de aula (almoços, intervalos e vindas à
rua).
- Acompanhar sempre os alunos quando não estão em aulas.
- Acompanhar os alunos a outras instituições (saúde, justiça…).
- Avaliação mensal dos menores integrados em PIEF.
- Participar nas reuniões de EE com DT.
- Intervir sempre que se justifique para resolver conflitos entre os vários intervenientes no PIEF.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Não se aplica
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Cáritas, Segurança Social de Setúbal (PIEF), CPCJ, Segurança Social (EMAT), Instituto de Reinserção Social, IEFP, Projeto
Escolhas: P’ro Infinito e Mais Além, outras instituições de referência.
Avaliação:
- Avaliação mensal por aluno.
- Relatório final.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor

Página 540 de 692

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Leitura e exploração de livros de diferentes autores

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

33

Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Exploração de livros

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Exploração de livros de diferentes autores utilizando várias estratégias
Designação sucinta dos objetivos:
Pesquisar, seleccionar organizar e comunicar informação;
Desenvolver a comunicação oral e escrita;
Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Biblioteca escolar
Biblioteca municipal
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
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Avaliação:
Fichas de leitura
Produções dos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Construção de histórias inter-turmas

Tipo de Atividade:
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Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Construção de histórias inter-turmas

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Produzir histórias interturmas e interescolas a partir de temas sugeridos ou temas livres
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver o trabalho de texto e o gosto pela escrita
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Biblioteca escolar
Biblioteca municipal
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Escolas do meio rural e turmas da E.B 1 das Manteigadas
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Avaliação:
Produções dos alunos
Fichas de leitura,
Textos de opinião,
Fichas de trabalho.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Desenvolvimento de Projetos de Estudo/Pesquisa

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra
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Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Realização de pesquisas

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Desenvolver trabalho de pesquisa a partir dos temas em estudo e dos interesses dos alunos.
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver competências de pesquisa, selecção, organização e comunicação da informação;
Desenvolver a utilização das tecnologias de informação e comunicação nas práticas escolares.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Biblioteca escolar
Biblioteca municipal
Livros
Internet
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Centro Lúdicopedagógico das Manteigadas "Projeto Escolhas"
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Avaliação:
Produções dos alunos
Fichas de leitura,
Textos de opinião,
Fichas de trabalho.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Conhecer o significado e as tradições de datas festivas do património cultural

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:
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De

11-11-2011

a

23-03-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:
Comemorar as datas festivas (Magusto, Natal e Pásc

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Comemorar datas festivas do património cultural (Magusto, Natal e Páscoa)
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer e valorizar o património cultural.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Biblioteca Escolar
Pais e Encarregados de Educação, outros elementos da comunidade educativa que possuam informação relevante para o
desenvolvimento dos projetos.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
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Avaliação:
Produções realizadas
(livros de histórias, relatos, dramatizações, fantoches, PowerPoint…)

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Ida ao teatro ou cinema

Tipo de Atividade:
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Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
A decidir

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Assistir a uma peça de teatro ou cinema de acordo com a disponibilidade de transporte e económica.
Designação sucinta dos objetivos:
- Sensibilizar os alunos para as diferentes formas de expressão artística
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Alunos, Professores da Escola e Assistentes Operacionais
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Textos de opinião.
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
16-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Encerramento dos períodos escolares

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra
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Calendarização:
Período:

De

16-12-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Reflexão e divulgação do trabalho desenvolvido

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Realização de momentos de convívio entre a comunidade escolar; apresentação de trabalhos desenvolvidos por período e
reflexação conjunta sobre a vida da escola.
Designação sucinta dos objetivos:
Reflexão e divulgação do trabalho desenvolvido;
Proporcionar momentos de convívio entre os diferentes membros da comunidade educativa;
Estimular a cooperação, o civismo e o respeito pelas diferenças pessoais e culturais;
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Alunos, Encarregados
de Educação,
outros elementos da Comunidade Educativa
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
Avaliação:
Questionários,
Registo fotográfico
Produções dos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Comemoração dos dias dias mundias da alimentação, água e árvore

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:
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De

16-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Sensibilização para o meio ambiental

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Realização de trabalhos de pesquisa, limpeza do espaço escolar, apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelas turmas.
Designação sucinta dos objetivos:
Sensibilizar os alunos para aspectos de carácter ambiental
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Todos os professores da escola
Prof. Responsável da BE
Assistentes operacionais
Enc. De educação
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Encarreagados de educação, Centro Lúdicopedagógico das Manteigadas e divisão do ambiente da Câmara Municipal de
Setúbal
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Avaliação:
Produções dos alunos
Registos fotográficos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Leitura e Literacia

Tipo de Atividade:

52

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

03-10-2011

a

31-05-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Concurso "Caça ao tesouro"

Professores e Acompanhantes
Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
BE da escola sede.

Itinerário Previsto:
Não se aplica.
Descrição da Atividade:
Os alunos requisitam um livro de ficção e preenchem um cupão/ficha de leitura que colocam dentro da tômbola
devidamente preenchido e identificado. Serão vencedores os alunos que respeitarem o regulamento do concurso,
recebendo se for caso disso um livro como prémio.
Designação sucinta dos objetivos:
Promover o gosto e o hábito de ler;
Desenvolver a competência da leitura e escrita;
Sedimentar saberes relacionados com os elementos do livro;
Desenvolver o espírito crítico
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Livros (prémio)
Cupão de concurso
Regulamento do concurso
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Internet
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Professores
Avaliação:
Relatório da atividade.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

"Às voltas com um autor/personalidade"

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
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Calendarização:
Período:

De

20-10-2011

a

31-05-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Leitura e Literacia

Professores e Acompanhantes
Gertrudes Boanova Marcelino Risso

Função: Colaborador

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
400 História

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
Bibliotecas Escolares

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
A partir de um guião criado para o efeito, os alunos têm que pesquisar qual o autor/personalidade do mês.
Contacto com um autor.
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a curiosidade e o gosto pela pesquisa;
Conhecer a biografia de um autor ou personalidade;
Promover o gosto pela partilha de conhecimentos.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Profª Gertrudes Risso;
Autor - Augusto Carlos;
Livraria "Ronda das Letras"
Livros;
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Computador;
Internet.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Professores, Livraria "Ronda das Letras"
Avaliação:
Relatório da atividade.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Projeto de leitura.

Tipo de Atividade:
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Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

01-11-2011

a

31-05-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Leitura e Literacia

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
Bibliotecas Escolares

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Projeto de LEITURA:
- apoio às turmas;
- divulgação de materiais disponíveis;
- apresentação de trabalhos entre turmas/escolas.
Designação sucinta dos objetivos:
Incentivar o prazer de ler e comunicar;
Apoiar a atividade docente;
Permutar materiais entre escolas;
Dar a conhecer trabalhos desenvolvidos;
Promover uma articulação mais eficaz, entre os vários ciclos, a nível vertical e horizontal.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Profª Lídia Pereira
Livros
Internet
Materiais diversos
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Professores
Avaliação:
Grelhas de observação.
Relatório das atividade.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Articulação curricular

Tipo de Atividade:

55

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

01-11-2011

a

31-05-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Apoio às turmas

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
Bibliotecas Escolares/Turmas

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Apoio às atividades de escola:
- “Alimentação”, “Educação Cívica”, “Educação para a Saúde”;
- no âmbito dos PCT;
- preparação e divulgação de eventos.
Designação sucinta dos objetivos:
Estimular a utilização da BE pela Comunidade Escolar;
Apoiar a atividade docente;
Proporcionar a permuta de recursos entre as escolas do AVEOS;
Disponibilizar documentos de apoio e listas bibliográficas.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Livros;
Equipa de Saúde;
Convidados;
Internet;
CMS;
Outro material
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Professores
Avaliação:
Planificação das actividades,
Folha de registos da actividade de articulação.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Formação informal

Tipo de Atividade:

57

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-10-2011

a

16-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Formação dos utilizadores nas TIC

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
Bibliotecas Escolares

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Formação aos utilizadores/Apoio aos utilizadores ao nível da execução e apresentação dos trabalhos.
Designação sucinta dos objetivos:
Apoiar/formar utilizadores (alunos e professores) na utilização das TIC.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Computador
Internet
Equipa PTE
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Professores
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Avaliação:
Folha de registos da actividade de articulação.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Concurso logotipo

Tipo de Atividade:

58

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-11-2011

a

31-05-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Projetos e parcerias

Professores e Acompanhantes
Ana Maria Jesus Mourão Fortuna

Função: Proponente

Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Bibliotecas Escolares

Grupos\Clubes participantes
Expressões / EVT / EV / Ateliê de Artes

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

5º B

Duração:
Anual

Local:
Sala de aula - Educação Visual e Tecnológica

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Concurso
“Logótipo da BE”
- exposição, seleção e votação dos trabalhos na BE.
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver a criatividade;
Desenvolver o sentido estético;
Promover a expressão artística;
Incutir o hábito de participação nos alunos.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Alunos do 5º ano
Papel
Material de pintura
Computador
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Prof. Helder Oliveira
Avaliação:
Relatório da atividade.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-11-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Jornal do agrupamento

Tipo de Atividade:

67

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Participação no Jornal de Agrupamento

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
AVEOS

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Realização de trabalhos para o jornal do agrupamento e para o Blog da escola.
Designação sucinta dos objetivos:
Partilhar trabalhos com a comunidade educativa.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Computador, internet, papel, canetas, lápis de cor.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Docentes das AEC.
Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/ registo escrito ou reunião.
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Quinta Pedagógica de Setúbal

Tipo de Atividade:

68

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Quinta Pedagógica de Setúbal

Itinerário Previsto:
EB1 Nº7 de Setúbal - Quinta Pedagógica de Setúbal - EB1 Nº7 de Setúbal
Descrição da Atividade:
Contato com a Natureza e com os animais.
Designação sucinta dos objetivos:
Tomar contacto com diferentes animais e espécies vegetais.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Autocarro da Câmara Municipal de Setúbal.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Assistentes operacionais, Câmara Municipal de Setúbal.
Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/ registo escrito ou reunião.
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

“Horta de escola”

Tipo de Atividade:

73

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Realização de horta pedagógica

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Mensal

Local:
Canteiros da escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Sementeiras e plantação de produtos hortículas.
Designação sucinta dos objetivos:
Realizar actividades que proporcionem o gosto pelo crescimento das plantas
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professores.
- A. O.
- Sementes e plantas
- Utensílios ligados à agricultura
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Enc. De Educação
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Avaliação:
- Recolha e utilização dos frutos e das plantas criadas

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

"A.E.C. day"

Tipo de Atividade:

74

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:
Articulação de atividades c/ os docentes das A.E.C

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Não se aplica

Função:

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Mensal

Local:
EB1 Faralhão n.º2

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Actividades relacionadas com a prevenção de acidentes e segurança rodoviária
Designação sucinta dos objetivos:
- Desenvolver actividades em articulação com os docentes das A.E.C.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
-Professores
-Livros
- Material áudio-visual
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Bombeiros Sapadores
Bombeiros Sapadores, GNR,…
Avaliação:
- Interesse demonstrado pelos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

- Projecto de escrita criativa: “Escreve e conta

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

75

Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Contos em cadeia

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Mensal

Local:
Escolas do Conselho de Docentes do Meio Rural

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Escrita de contos em cadeia
Designação sucinta dos objetivos:
- Desenvolver competências a nível da expressão escrita.
- Promover o intercâmbio de actividades no âmbito da Língua Portuguesa entre os alunos do meio rural.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
-Professores
- Equipamento informático
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
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Avaliação:
- Concretização do texto final.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

vinda do T.A.S à escola

Tipo de Atividade:

90

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

06-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Todos os Grupos

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
Eb1 n.º2 de Faralhão

Itinerário Previsto:
…..
Descrição da Atividade:
….
Designação sucinta dos objetivos:
Assistir a uma dramatização de peça de teatro infantil pelo grupo T.A.S.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professores
- A.O.
- Actores.
- Adereços de teatro
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Equipa do T.A.S
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Avaliação:
- Trabalhos de exploração de sala de aula

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2010

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Decorações alusivas a épocas festivas: São Martinho, Natl…

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

92

Calendarização:
Período:

De

15-09-2011

a

16-12-2011

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Decoração dos halls de entrada

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
halls de entrada

Itinerário Previsto:
….
Descrição da Atividade:
Decoração dos halls de entrada
Designação sucinta dos objetivos:
- Despertar o gosto estético e imaginativo
- Utilizar diversas técnicas de expressão plástica
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Professores.
- A.O.
- Enc. de Educação
- Materiais de desgaste
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Encarregados de Educação
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Avaliação:
- Concreti-zação dos trabalhos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Início das acções a desenvolver na CAF

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

94

Calendarização:
Período:

De

05-09-2011

a

06-07-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Organização e gestão de trabalho

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

…

Duração:
Semanal

Local:
Jardim de Infância

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Organização do período de almoço e actividades de prolongamento de horário
Construção de um projecto a desenvolver ao longo do ano
Reuniões semanais com as A.O. Para planificar e avaliar o trabalho
Designação sucinta dos objetivos:
Articulação da Componente lectiva com a com a CAF
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras
A.O.
Outros técnicos
Famílias
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Produtos realizados pelas crianças
Relatórios

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Dinamização da B.E. e Participação do jornal escolar

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra
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Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

16-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Amílcar Augusto Sousa Caetano

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Todos os Grupos

Grupos\Clubes participantes
Todos os Grupos

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
BE. Da e.b.1 n.º2 de Faralhão

Itinerário Previsto:
…….
Descrição da Atividade:
- Hora do Conto
- Pesquisa ( em livros e através da utilização das TIC)
-Requisição de livros
Designação sucinta dos objetivos:
- Realizar actividades exploratórias do material/livro existente na B.E.
- Elaborar material informativo para o Jornal Escolar
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professores
- A.O.
- Livros
- Equipamento das T.I.C.
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Docentes Bibliotecárias
Avaliação:
- Concretização dos trabalhos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 2 Faralhão

Nome da Atividade:

Ida ao quartel dos Bombeiros ou a uma esquadra da P.S.P

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
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Calendarização:
Período:

De

03-01-2012

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
Bombeiros Sapadores de Setúbal e Esquadra da GNR

Itinerário Previsto:
Faralhão-Setúbal/ Setúbal-Faralhão
Descrição da Atividade:
Visitas de estudo
Designação sucinta dos objetivos:
Conhecer o funcionamento e intervenções dos funcionários desta instituições
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
- Professores
- A.O.
- Funcionários das instituções
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Bombeiros Sapadores e GNR
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Avaliação:
Registos de interesse na visita

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

…
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Projecto “ Dia D”
Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

02-11-2011

a

16-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Projecto

Professores e Acompanhantes
Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Proponente

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Proponente

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Proponente

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 06

Turma 06

Turma 08

Turma 08

Turma 09

Turma 09

Turma 11

Turma 11

Duração:
Mensal

Local:
E.B.1/J.I Faralhão - 1º Ciclo

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Articulação de experiências e aprendizagens entre as várias turmas e as AEC (1 vez por trimestre)
Designação sucinta dos objetivos:
Articular experiências e aprendizagens entre as várias turmas e as AEC
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Materiais de suporte à realização das diferentes actividades
Professoras das turmas do 1º ciclo / Professores das AEC
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Professores das AEC
Avaliação:
Registos dos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Leitura e exploração de livros

Tipo de Atividade:

126

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Assembleia de turma

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
Anual

Local:
EB1 nº1 Faralhão

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Leitura e exploração de livros; requisições e preenchimento de fichas de leitura ;recontos orais ou escritos, assembleias de
turma, dramatizações e jogos.
Designação sucinta dos objetivos:
Gosto pela leitura recreativa.
Desenvolvimento oral e escrito da Lingua.
Fomentar a frequência da biblioteca.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Livros
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Biblioteca, encarregados de educação.
Avaliação:
Preenchimento de grelhas
Observação direta.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Resolução de situações problemáticas

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra
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Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

16-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Resolução de problemas

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
Anual

Local:
EB1nº1 Faralhão

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Resolução de problemas indualmente ou em grupo.
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver a capacidade de raciocínio;
Desenvolver capacidades de resolver problemas do dia a dia.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Livros, fichas e material de apoio à matemática.
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos e docentes.
Avaliação:
Fichas formativas e de avaliação e grau de participação dos alunos.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
16-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Dar continuidade à aquisição de competências ligadas ao computador

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:
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De

16-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Trabalho com o computador

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
Anual

Local:
EB1 nº1 Faralhão

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Trabalho de pesquisa, escrita de textos e jogos.
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver competências ao nivel das TIC
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Computadores
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos e professores
Avaliação:
Registo do número de participantes.
Observação direta

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
16-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Criar em cada sala o cantinho das experiências

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra
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Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

realização de experiências

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
Anual

Local:
EB1 nº1 Faralhão

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Realização de Experiências.
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver nas crianças a sua curiosidade natural pelo mundo em que vivem
- Perceber que a ciência faz parte da vida e que é algo fácil de entender
- Levar as crianças a pensar, planear, executar, repensar e concluir
-Realizar experiências com material de uso corrente.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Página 595 de 692

Recursos Necessários (por alíneas):
Materais do dia a dia.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunose docentes
Avaliação:
Preenchimento de Inquéritos.
Registo de opiniões.
Apresentações individuais

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
16-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Participar nas atividades Desporto Escolar

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

130

Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Desporto

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
EB1 nº1 Faralhão

Itinerário Previsto:
Algumas atividades pontuais realizar-se-ão no Complexo desportivo do vale da Rosa.
Descrição da Atividade:
Realização de atividades desportivas pontuais, desenvolvidas pela equpa do desporto escolar da Câmara Municipal de
Setúbal.
Designação sucinta dos objetivos:
Criar hábitos de vida saudável.
Realizar exercício fisico
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Complexo desportivo do Vale da Rosa,
material desportivo.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos, professores e equipa do desporto escolar da Câmara Municipal de Setúbal.
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Avaliação:
Apresentações

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
16-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Projecto de Educação para a saúde

Tipo de Atividade:

143

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

04-10-2011

a

29-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Escovagem diária dos dentes na sala

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Colaborador

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Grupo 56

Grupo 56

Grupo 57

Grupo 56

Duração:
Diária

Local:
Salas do jardim de infância

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Escovagem diária dos dentes na sala
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a saúde oral e uma alimentação saudável
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras
Centro de Saúde/Higienista Oral
Escovas e pastas dentífricas
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Centro de Saúde
Avaliação:
Relatório periódico e registos das crianças

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor

Página 600 de 692

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Projecto “De pequenino…”

Tipo de Atividade:

146

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

03-10-2011

a

29-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:
Projeto promovido pela Câmara Municipal de Setúbal

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Colaborador

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Grupo 56
Grupo 57

Duração:
Anual

Local:
Polivalente do jardim de infância

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Sessões de motricidade
Designação sucinta dos objetivos:
Promover aprendizagens no âmbito da Expressão Motora
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras
Professor de E.F. (técnico da C.M.S.)
Material diverso de apoio à
actividade
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Câmara Municipal de Setúbal
Avaliação:
Relatório
periódico

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

“Leitura em vai e vem"

Tipo de Atividade:

148

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

21-11-2011

a

31-05-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Projeto

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Proponente

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Grupo 56

Grupo 56

Grupo 57

Grupo 57

Duração:
Anual

Local:
Salas do jardim de infância

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
do projecto
Desenvolvimento do projeto “Leitura em vai e vem” no âmbito do PNL
- Vinda de Pais/Familiares à sala ler os livros explorados
Designação sucinta dos objetivos:
Interacção jardim de infância/família como forma de incentivar a leitura nas crianças
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Educadoras
Famílias
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Mochilas, fichas de leitura e livros
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Pais/Encarregados de Educação
Avaliação:
Fichas de registo
Outros registos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Projeto ambiental

Tipo de Atividade:

154

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Projeto de separação de lixos

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
E.B 1 das Mantiegadas

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Separação dos lixos produzidos da escola
Designação sucinta dos objetivos:
- Educar para a cidadania
- Formar cidadãos conscientes da importância da preservação do ambiente
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Professores, alunos e assistentes operacionais
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Professores, alunos e assistentes operacionais

Página 605 de 692

Avaliação:
…

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Higiene e Saúde

Tipo de Atividade:

157

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

cuidados a ter com o seu corpo

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
E.B 1das Manteigadas

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Promover várias ações sobre a importância da higiene corporal
Designação sucinta dos objetivos:
- Desenvolver hábitos de higiene e de alimentação saudável.
- Conhecer e utilizar regras de comportamento adequado durante as refeições.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Centro de Saúde
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Centro de saúde
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Avaliação:
Observação directa.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Horta Pedagógica

Tipo de Atividade:

159

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Observar o desenvolvimento das plantas

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
E.B1 das Manteigadas

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Semear e plantar diferentes espécies de plantas
Designação sucinta dos objetivos:
- Contactar com várias espécies de plantas hortícolas e descobrir como se desenvolvem
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Alunos, Professores da Escola e Assistentes Operacionais
Elementos da Comunidade
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Professores, alunos, assistentes operacionais e alguns elementos da comunidade envolvente

Página 609 de 692

Avaliação:
-Observação do envolvimento dos alunos.
- Registos no decurso do trabalho

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 Manteigadas

Nome da Atividade:

Projecto “Escola Mais Bonita” integrado no Projecto da Câmara Municipal “Setúbal
mais Bonita”

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

08-09-2011

a

15-06-2012

160

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Embelezar o espaço escolar

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Todos os Grupos

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
E.B1 das Manteigadas

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Embelezar e preservar o espaço escolar envolvendo toda a comunidade escolar.
Designação sucinta dos objetivos:
- Envolver a comunidade educativa no arranjo e preservação da Escola.
- Conceber e desenvolver projetos com os alunos
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Alunos, Professores da Escola e Assistentes Operacionais
Encarregados de Educação
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Câmara Municipal, Junta de freguesia e encarregados de educação
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Avaliação:
-Questionáris, entrevistas
- Registo fotográfico

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
08-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Bochecho com flúor

Tipo de Atividade:

162

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

25-11-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Bochecho com flúor

Professores e Acompanhantes
Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Colaborador

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Colaborador

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Colaborador

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 06

Turma 08
Turma 09
Turma 11

Duração:
Quinzenal

Local:
Salas de aula

Itinerário Previsto:
não se aplica
Descrição da Atividade:
Bochecho com flúor
Designação sucinta dos objetivos:
Promover cuidados básicos de saúde
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Escovas, fluor e copos
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Centro de Saúde de São Sebastião
Avaliação:
Registos dos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Problema do mês

Tipo de Atividade:

183

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-11-2011

a

30-05-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Actividade de sala de aula

Professores e Acompanhantes
Maria Manuela Maia O Venâncio

Função: Proponente

Julieta Jesus Silva Godinho Bexiga Martins

Função: Proponente

Amílcar Augusto Sousa Caetano

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
230

Matemática

500

Matemática

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

…

Duração:
Anual

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Resolver problemas matemáticos
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver o raciocínio lógico e matemático;
Desenvolver o espírito crítico.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Problemas elaborados pelos professores
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
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Avaliação:
Resultados dos problemas
Relatório da atividade

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Os Grandes Matemáticos

Tipo de Atividade:

185

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-11-2011

a

31-05-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Actividade de pesquisa

Professores e Acompanhantes
Maria Manuela Maia O Venâncio

Função: Proponente

Isabel Alexandra Ramos do Rosário Bento

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
500

Matemática

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Pesquisa sobre os grandes matemáticos
Designação sucinta dos objetivos:
Incentivar e desenvolver o gosto pela matemática.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Computador
Enciclopédias
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Avaliação dos trabalhos elaborados pelos alunos
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

“Dia das Ciências”

Tipo de Atividade:

189

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Atividades práticas de caráter científico

Professores e Acompanhantes
Não se aplica

Função: Não se aplica

Helena Cristina Castanheira Romano

Função: Proponente

Paula Cristina Cardoso Gaio Pinto

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Realização de ateliers / estações com diferentes actividades praticas de carácter cientifico.
Dia das Ciências realiza-se na terceira quarta-feira de cada mês.
Designação sucinta dos objetivos:
Incentivar e desenvolver o gosto pelas Ciências.
Promover a criatividade.
Proporcionar aos alunos o contacto e manipulação com materiais de uso corrente.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Materiais de ciências, fotocopiadora, material de desgaste
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Docentes das AEC
Avaliação:
Criar mecanismos para medir o interesse dos alunos pelas Ciências após a realização das actividades.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Dia da matemática

Tipo de Atividade:

197

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Atividade de sala de aula

Professores e Acompanhantes
Helena Cristina Castanheira Romano

Função: Proponente

Paula Cristina Cardoso Gaio Pinto

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
escola

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Jogos da Geometria, das situações problemáticas, Campeonato da Tabuada, Interpretação e Construção de Tabelas e
Gráficos ;Criação de Ateliers Temáticos, onde as turmas vão passando rotativamente.Atividades de acordo com o Plano de
Ação da Matemática.
Foi definido como Dia da Matemática a primeira quarta-feira de cada mês.
Designação sucinta dos objetivos:
Envolver os Encarregados de Educação nas actividades propostas;
Promover o gosto pela Matemática;
Desenvolver actividades relacionadas com a Matemática do real e do quotidiano;
Promover actividades que permitam o desenvolvimento do raciocínio lógico;
Integrar a Matemática no programa das outras disciplinas;
Promover a partilha de actividades inter turmas.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Material informático, cartolinas, material de desgaste.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Encarregados de Educação
Avaliação:
Avaliação da actividade pelos diferentes intervenientes através de inquérito/registo escrito ou reunião.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Espaço de Atendimento (GAJ)

Tipo de Atividade:

213

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

22-09-2011

a

14-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Atendimento a Jovens

Professores e Acompanhantes
Não se aplica

Função: Proponente

Rita Mafalda Amaro Damas

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Educação para a Saúde

Grupos\Clubes participantes
Educação para a Saúde

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Semanal

Local:
Gabinete de Educação para a Saúde

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
A enfermeira Elisa santos e a Professora Rita Damas, atendem e encaminham os alunos consuante o problema de saúde que
manifestam.
Designação sucinta dos objetivos:
a) Esclarecer dúvidas relacionadas com a saúde
b) Encaminhar jovens de acordo com as suas necessidades
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
a) Sala
b) Enfermeira da saúde escolar
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Saúde Escolar, Centro de Saúde, Hospital
Avaliação:
Relatório da atividade

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
04-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Educar para a saúde

Tipo de Atividade:

214

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

21-09-2011

a

14-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:
Placar informativo; Caixa de perguntas; Linha S 24

Professores e Acompanhantes
Rita Mafalda Amaro Damas

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Educação para a Saúde

Grupos\Clubes participantes
Educação para a Saúde

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
2º Período

Local:
Biblioteca

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Num placar da biblioteca é colocada informação relacionada com a saúde individual ou comunitária e os alunos podem
esclarecer dúvidas colocando perguntas anónimas numa caixa. As respostas serão expostas no placar.
Designação sucinta dos objetivos:
a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação para a saúde.
B) Possibilitar a formação de perguntas em anonimato.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
a) Biblioteca
b) Placar
c) Caixa de Perguntas
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Professora Bibliotecária
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Avaliação:
Relatório da atividade

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
04-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Formação de alunos indisciplinados

Tipo de Atividade:

215

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

05-01-2012

a

14-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Não se aplica

Função: Proponente

Rita Mafalda Amaro Damas

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Educação para a Saúde

Grupos\Clubes participantes
Educação para a Saúde

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Semanal

Local:
Gabinete de Educação para a Saúde

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Realização de sessões com uma psicóloga da Saúde escolar e grupos de alunos sinalizados pelos Diretores de turma e
coordenados do GOD.
Designação sucinta dos objetivos:
a) Promover comportamentos assertivos
b) Promover a diminuição dos atos de indisciplina e violência escolar
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
a) Sala
b)Psicóloga
c) Alunos
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Psicóloga da saúde escolar
Avaliação:
Relatório das sessões, realizados pela psicóloga

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
12-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Higiene Oral

Tipo de Atividade:

216

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

29-09-2011

a

14-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Rastreio oral e entrega de cheques dentista

Professores e Acompanhantes
Rita Mafalda Amaro Damas

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Educação para a Saúde

Grupos\Clubes participantes
Educação para a Saúde

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
Gabinete de educação para a saúde

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
Realização de rastreio oral aos alunos e entrega de cheques dentista ou higienista para solucionar os problemas detetados
Designação sucinta dos objetivos:
a)Fazer um levantamento dos problemas a nível da saúde oral
b) Encaminhar os alunos para o tratamento necessário
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
a) Sala
b)Higienista Oral
c)Alunos
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Higienista da Saúde escolar/ Centro de Saúde
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Avaliação:
Relatório no final do ano

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
28-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Jogos do Sado

Tipo de Atividade:

222

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

…

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Clube do Desporto Escolar

260

Educação Visual e Tecnológica

620

Educação Física

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

…

Duração:
Diária

Local:
Setúbal

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
BTT, Canoagem, Caminhada … etc
Designação sucinta dos objetivos:
Convívio com outras Escolas/Participação nas actividades organizadas pela C.M.S.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
…
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
C.M.S
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Avaliação:
Relatório/Balanço da Actividade

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

BE do Agrupamento

Nome da Atividade:

Recepção aos alunos do 4ºano

Tipo de Atividade:

237

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

04-01-2012

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Ana Luísa Urbano Vaz

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

…

Duração:
Anual

Local:
Escola sede - BE

Itinerário Previsto:
Escolas - Escola sede
Descrição da Atividade:
Visita guiada à BE; apresentação e descodificação do Guia de Utilizador.
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a integração dos alunos na escola sede.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Computador
PowerPoint
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…

Página 633 de 692

Avaliação:
Registos dos índices de participação.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
11-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

PROJETO DE CONTINUIDADE
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE:
- ALIMENTAÇÃO
- HIGIENE

Tipo de Atividade:

254

Calendarização:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Período:

De

16-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

projeto

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
Eb1 nº 5

Itinerário Previsto:
não se aplica
Descrição da Atividade:
desenvolvimento de atividades no âmbito da saúde, da higiene e hábitos alimentares saudáveis
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a diversificação das ofertas educativas com vista ao sucesso educativo dos alunos.
Fomentar nas crianças hábitos de uma alimentação saudável.
Desenvolver hábitos de higiene a ter com o corpo e os alimentos.
Criar momentos de debate sobre o tema
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
não se aplica
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
encarregados de educação
Avaliação:
grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

HORTA PEDAGÓGICA PROJETO DE CONTINUIDADE

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

255

Calendarização:
Período:

De

19-09-2011

a

08-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

projeto

Professores e Acompanhantes
Não se aplica

Função: Colaborador

António João Aleixo Mira Borreicho

Função: Proponente

Ângela Carla Oliveira Bandarra

Função: Colaborador

Carla Isabel Jesus Afonso

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 19

Turma 24

Turma 25
Turma 33

Duração:
Anual

Local:
Eb1 nº 5

Itinerário Previsto:
não se aplica
Descrição da Atividade:
atividades relacionadas com o trabalho numa horta
Designação sucinta dos objetivos:
Promover o desenvolvimento de atitudes, valores e comportamentos na preservação, respeito e defesa do Ambiente.
Criar no espaço escolar uma horta pedagógica.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
sementes, plantas, estrume/ adubo, instrumentos horticolas
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
CMS e Encarregados de Educação
Avaliação:
grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

PROJETO
PEQUENOS, GRANDES ARTISTAS

Tipo de Atividade:

256

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

19-09-2011

a

08-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

projeto

Professores e Acompanhantes
Não se aplica

Função: Colaborador

Maria Francisca Lopes Buinho Neves

Função: Colaborador

António João Aleixo Mira Borreicho

Função: Proponente

Ângela Carla Oliveira Bandarra

Função: Colaborador

Carla Isabel Jesus Afonso

Função: Colaborador

Maria João Pinto da Cruz Mousinho

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 19

Turma 25

Turma 24
Turma 33

Duração:
Anual

Local:
Eb1 nº 5

Itinerário Previsto:
não se aplica
Descrição da Atividade:
pintura de telas
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a diversificação das ofertas educativas com vista ao sucesso educativo dos alunos. Promover o gosto pela pintura.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
telas e tintas
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
encarregados de educação e unidade de multideficiência
Avaliação:
grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

160,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

160,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

ERA UMA VEZ… E DUAS…E TRÊS

Tipo de Atividade:

257

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

19-09-2011

a

08-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

projeto

Professores e Acompanhantes
Liseta Conceição Pimenta Barbosa

Função: Colaborador

Carla Isabel Jesus Afonso

Função: Colaborador

Marisa Graça Neves Aniceto

Função: Colaborador

Sandra Isabel Costa Cabrita Damião

Função: Colaborador

Ciria Sofia Adanjo Portela Geraldo

Função: Colaborador

Sílvia Patricia Borges Martinez Marquez

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 16
Turma 17
Turma 18
Turma 20

Turma 21
Turma 25

Duração:
Anual

Local:
Eb1 nº 5

Itinerário Previsto:
não se aplica
Descrição da Atividade:
Desenvolvimento de atividades relacionadas com o conto e a leitura em articulação com a área da matemática
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver a criatividade e a imaginação.
Fomentar hábitos de leitura. Ler e ouvir contos/histórias
Privilegiar a formação integral quanto a valores.
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Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
livros
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
encarregados de educação
Avaliação:
grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

TORNEIO DE FUTEBOL

Tipo de Atividade:

258

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

19-09-2011

a

08-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

projeto

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 19

Todas

Duração:
Anual

Local:
Eb1 nº 5

Itinerário Previsto:
não se aplica
Descrição da Atividade:
realização de atividades desportivas - futebol
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver o gosto pelo desporto e pela competição saudável entre todas as turmas da escola.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
campo de jogos e bola
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
não se aplica
Avaliação:
grelha de avaliação
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

A MAGIA DO CONTO

Tipo de Atividade:

259

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

19-09-2011

a

08-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

projeto

Professores e Acompanhantes
Isabel Alexandra Machado Cunha

Função: Proponente

Ana Maria Braga Granado Reis

Função: Proponente

Helena Maria Pacheco Ferreira Teixeira

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 27
Turma 28

Turma 29

Duração:
Anual

Local:
Eb1 nº 5

Itinerário Previsto:
não se aplica
Descrição da Atividade:
realização de atividades relacionadas com o PNL e exploração de livros adequados ao 1º ano
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver a criatividade e a imaginação;
Fomentar hábitos de leitura;
Enriquecer o vocabulário;
Educar para a cidadania;
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
livros
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
professora BE
Avaliação:
grelha de avaliação

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 5 Setúbal

Nome da Atividade:

O TAS vai à Escola

Tipo de Atividade:

260

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

09-01-2012

a

08-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Eb1 nº 5

Itinerário Previsto:
não se aplica
Descrição da Atividade:
visualização de uma peça de teatro
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver nas crianças o gosto pelo teatro.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
não se prevêem
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
TAS e CMS
Avaliação:
grelha de avaliação
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
06-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

Simulacros

Tipo de Atividade:

268

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Não se aplica

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
E.B.1/JI de Setubal

Itinerário Previsto:
Escola
Descrição da Atividade:
Criar nos alunos uma atitude de responsabilização e de entreajuda em momentos adversos;
Proporcionar situações concretas de ação e de reflexão em caso de incêndio, sismo, entre outros, a designar.
Designação sucinta dos objetivos:
Melhorar o clima escolar em todas as componentes
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Forças da paz e da segurança
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Comunidade Educativa
Avaliação:
Registo fotográfico e filme

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
13-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Simulacros

Tipo de Atividade:

270

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

25-10-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Não se aplica

Função:

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância

110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Turma 06
Turma 08
Turma 09

Turma 11
Grupo 56
Grupo 57

Duração:
Anual

Local:
E.B.1/J.I Faralhão

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Simulacros de evacuação em caso de incêndio, sismo, entre outros.
Designação sucinta dos objetivos:
Criar nos alunos uma atitude de responsabilização e de entreajuda em momentos adversos;
Proporcionar situações concretas de ação e de reflexão em caso de incêndio, sismo, entre outros.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Elementos da Proteção Civi
Professoras
Educadoras
Assistentes Operacionais
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Proteção Civil
Avaliação:
Relatório

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Visitas /atividades promovidas pelo Museu do Trabalho

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

276

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
Vários locais ( Fortaleza de S.Filipe, Museu do Trabalho, Centro histórico de Setúbal, etc)

Itinerário Previsto:
EB1 Nº7 de Setúbal - Local a definir mediante a atividade a realizar - EB1 Nº7 de Setúbal
Descrição da Atividade:
O Museu do Trabalho, mediante a atividade/visita de estudo a desenvolver, definirá as estratégias a adoptar.
Designação sucinta dos objetivos:
- Conhecer o espaço museológico;
- Conhecer o meio local;
- Conhecer o comércio e atividades económicas do meio local;
- Conhecer o património cultural, arquitetónico e histórico da cidade;
- Conhecer o centro histórico de Setúbal;
- Fomentar o conhecimento e interesse pela região de Setúbal.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
…
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Museu do Trabalho, Assistente Operacional.
Avaliação:
Preenchimento de um relatório da visita de estudo.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 7 Setúbal

Nome da Atividade:

Visitas de Estudo no âmbito do P.C.T.

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
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Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
Não se aplica

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Diária

Local:
A designar no Projeto Curricular de Turma

Itinerário Previsto:
EB1 Nº7 de Setúbal - local a designar - EB1 Nº7 de Setúbal
Descrição da Atividade:
A designar.
Designação sucinta dos objetivos:
A designar no Projeto Curricular de Turma .
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
A definir.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
A designar.
Avaliação:
Preenchimento do relatório da visita de estudo.
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Jornal do Agrupamento

Tipo de Atividade:

283

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

artigos para o jornal

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

100

Jardim de Infância

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
Anual

Local:
Não se aplica.

Itinerário Previsto:
Não se aplica.
Descrição da Atividade:
Recolha e envio de artigos para o jornal.
Designação sucinta dos objetivos:
Divulgar trabalhos realizados.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Computador e Internet.
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos, Docentes, assistentes operacionais.
Avaliação:
Inquéritos.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

Blogue "Era uma vez… no Faralhão"

Tipo de Atividade:

284

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

14-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

artigos para o blogue

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
Anual

Local:
Não se aplica.

Itinerário Previsto:
Não se aplica.
Descrição da Atividade:
Divulgar trabalhos realizados.
Designação sucinta dos objetivos:
Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Computador e Internet
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos, docentes e assistentes operacionais.
Página 659 de 692

Avaliação:
Inquéritos.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 N.º 1 Faralhão

Nome da Atividade:

História em cadeia

Tipo de Atividade:

286

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Registo de uma história

Professores e Acompanhantes
Rosa Augusta do Carmo Cruz

Função: Proponente

Maria Adelaide Morais Fernandes

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Turma 01

Turma 01

Turma 02

Turma 02

Duração:
Anual

Local:
Escolas do Faralhão.

Itinerário Previsto:
Não se aplica.
Descrição da Atividade:
Dar continuidade a uma história que teve inicio no Jardim de Infância do Faralhão.
Designação sucinta dos objetivos:
Promover a escrita criativa.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Material de desgaste e computador.
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Alunos e docentes.
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Avaliação:
Inquéritos.

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Faralhão

Nome da Atividade:

Jornal do Agrupamento

Tipo de Atividade:

296

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

16-09-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Jornal do Agrupamento

Professores e Acompanhantes
Maria Clara Ferreira Cordeiro Serpa

Função: Colaborador

Gina Maria Chaves Domingues

Função: Colaborador

Vanda Isabel Pereira M. Redondo Alves

Função: Colaborador

Matilde Maria Rodrigues Baptista Carrilho

Função: Colaborador

Anabela Dias Nunes Ramalho Marques

Função: Colaborador

Sandra Margarida Pereira Rodrigues

Função: Colaborador

Grupos\Clubes Envolvidos
Não se aplica

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Grupo 56
Grupo 57
Turma 06
Turma 08
Turma 09
Turma 11

Duração:
Anual

Local:
Nas salas de aula do Jardim de Infância e do 1º Ciclo

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Participar com textos elaborados pelos alunos, relacionados com as atividades realizadas no estabelicimento de ensino.
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Designação sucinta dos objetivos:
Partilhar com a restante comunidade educativa as atividades realizadas neste estabelecimento de ensino.
Desenvolver as competências da escrita
Desenvolver as compênticias de trabalho no computador Magalhães
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Professoras
Educadoras
Material de Escrita
Material de Pintura
Computador Magalhães
Computador da Escola
Internet
Fotos
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Relatório
Qualidade dos textos produzidos
Grau de adesão dos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
07-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

VI Campeonato escolar de Super Tmatik - Cálculo mental

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

310

Calendarização:
Período:

De

01-11-2011

a

31-05-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

campeonato

Professores e Acompanhantes
Maria Manuela Maia O Venâncio

Função: Proponente

Elma Milisa Ascenção Afonso

Função: Acompanhante

Grupos\Clubes Envolvidos
500

Matemática

230

Matemática

Grupos\Clubes participantes
500 Matemática
230 Matemática

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
Escola a designar

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Campeonato de jogos Super Tmatik
Designação sucinta dos objetivos:
Incentivar o gosto pela matemática;
Desenvolver nos jovens as vocações precoces nesta área do saber;
Articular entre os ciclos;
Fomentar atitudes positivas face à matemática.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Autocarro
Jogoos matemáticos
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
A designar
Avaliação:
Relatório e acta de grupo de recrutamento

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

300,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

300,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB 2,3/S Bela Vista

Nome da Atividade:

Quadro de Mérito

Tipo de Atividade:

313

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

12-12-2011

a

08-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Quadro de Mérito

Professores e Acompanhantes
Maria Manuela Maia O Venâncio

Função: Proponente

Julieta Jesus Silva Godinho Bexiga Martins

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
230

Matemática

500

Matemática

Grupos\Clubes participantes
230 Matemática
500 Matemática

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

…

Todas

Duração:
Anual

Local:
Escola

Itinerário Previsto:
Não se aplica
Descrição da Atividade:
Atribuição de diplomas de mérito
Designação sucinta dos objetivos:
Reconhecer o mérito matemático e estimular/aumentar a auto-confiança por parte dos alunos face à matemática.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Expositor
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
Não se aplica
Avaliação:
Relatório e acta do grupo de recrutamento

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
25-10-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor

Página 668 de 692

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

vamos descobrir setúbal

Tipo de Atividade:

325

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-10-2011

a

16-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

elaboração da bandeira de portugal e setúbal

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
escola e jardim de infância

Itinerário Previsto:
….
Descrição da Atividade:
construir a bandeira de portugal e de setúbal, aplicando os conhecimentos nas várias áreas
Designação sucinta dos objetivos:
Promover o sentido artístico da criança através da elaboração da bandeira de Portugal e da cidade de Setúbal
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Assistentes Operacionais

Docentes do JI
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…
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Avaliação:
Registos realizados pelos alunos
Observação e registo da participação dos alunos na ATIVIDADE

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

plano nacional de leitura

Tipo de Atividade:

327

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-10-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

diversos

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
EB1/Ji de setúbal

Itinerário Previsto:
….
Descrição da Atividade:
diversas
Designação sucinta dos objetivos:
Criar o gosto pela leitura
Desenvolver a expressão verbal e dramática
Incentivar nos alunos o gosto pela partilha.
Desenvolver a comunicação verbal, oral e escrita.
Sensibilizar os alunos para a importância do livro
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Professora destacada na BE
Professores Titulares de Turma
Educadores
Turmas do pré e 1º ciclo
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
docentes, não docentes…
Avaliação:
Trabalhos realizados pelos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

leitura vai e vem

Tipo de Atividade:

328

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-11-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

partilha e troca de livros

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
escola

Itinerário Previsto:
….
Descrição da Atividade:
diversas
Designação sucinta dos objetivos:
fomentar a partilha e troca e livros, bem como o gosto pela leitura
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
…
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
docentes e não docentes,…
Avaliação:
diversos
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Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

espaço escola/família

Tipo de Atividade:

329

Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro

Calendarização:
Período:

De

01-10-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
EB1/JI de setúbal

Itinerário Previsto:
….
Descrição da Atividade:
diversas
Designação sucinta dos objetivos:
Fomentar o gosto pela leitura e pela escrita
Divulgar trabalhos dos alunos no Jornal do agrupamento
Reforçar a ligação com as famílias, criando condições de participação em atividades escolares.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
*Material de desgaste
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•TIC
docentes e não docentes
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
comunidade escolar
Avaliação:
Registos realizados pelos alunos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

projeto de solidariedade e reciclagem

Tipo de Atividade:

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

330

Calendarização:
Período:

De

01-10-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

atividades diversas

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
EB1/JI de setúbal

Itinerário Previsto:
…..
Descrição da Atividade:
diversas
Designação sucinta dos objetivos:
Fomentar a cidadania nos alunos, a participação ativa na sociedade;
Divulgar resultados perante a comunidade educativa;
Reforçar a entre-ajuda, o apoio das famílias e da comunidade escolar na recolha dos produtos e na angariação, entrega e
divulgação dos benefícios destas atividades sociais.
Reciclar óleos usados armazenados em embalagem específica, no refeitório;
Recolher tampinhas para um fim a definir;
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos
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Recursos Necessários (por alíneas):
Tampas
Óleos residuais
outros materiais para reciclar
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
comunidade escolar
Avaliação:
Certificados de participação e registo fotográfico

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

Reuniões com EE

Tipo de Atividade:

343

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-10-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

reuniões periódicas

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
EB1/JI de setúbal

Itinerário Previsto:
….
Descrição da Atividade:
reuniões periódicas com EE, para entrega de registos de avaliação ou outros assuntos
Designação sucinta dos objetivos:
Informar sobre os projectos de sala;
Sensibilizar os Encarregados de Educação para o apoio e acompanhamento aos educandos;
Promover as relações interpessoais;
Estimular formas de articulação com as famílias que privilegiem a informação e a compreensão acerca das aprendizagens
que se promovem em contexto de JI
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
a designar
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
…..
Avaliação:
atas

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

visita à Assembleia da República

Tipo de Atividade:

346

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

01-10-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
Assembleia da República

Itinerário Previsto:
esccola - AR - escola
Descrição da Atividade:
visita a uma sessão plenária na AR
Designação sucinta dos objetivos:
Promover o convívio e as relações interpessoais;
Sensibilizar os alunos para a preservação dos valores e tradições culturais
Promover o contcto com os intervenientes directos na gestão do país- governo;
Debater e opinar sobre diferentes questões e assuntos actuais do país;
Desenvolver uma cidadania activa e participada
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Transporte cedido pela CMS
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
CMS e funcionários da AR
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Avaliação:
Observação e registo

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

visita de estudo à quinta pedagógica

Tipo de Atividade:

347

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

Calendarização:
Período:

De

01-10-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
quinta pedagógica de s.paulo e/ou "bichos do mato", "moinhos" (palmela)

Itinerário Previsto:
escola - quinta ??? - escola
Descrição da Atividade:
visitar um ou vários destes locais, dando a conhecer às crianças caraterísticas dos meios rurais
Designação sucinta dos objetivos:
Contactar com a Natureza, promover o espírito ambientalista, ecologista;
Respeitar os direitos dos animais e das plantas;
Contactar com tradições rurais e tradicionais.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Transporte a designar
Parcerias: CMS
Página 683 de 692

Junta de Freguesia de São Sebastião
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
CMS, JF
Avaliação:
Registo fotográfico
Trabalho de projecto
Observação e registo da participação dos alunos na ATIVIDADE

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

desporto escolar no 1º ciclo

Tipo de Atividade:

348

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-10-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
EB1/Ji de setúbal

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
diversas atividades de expressão física e motora
Designação sucinta dos objetivos:
Desenvolver a motricidade global
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
….
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
CMS
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Avaliação:
observação e registos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

projeto higiene oral

Tipo de Atividade:

350

Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação
Encontro
Outra

Calendarização:
Período:

De

01-11-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
EB1/Ji de setúbal

Itinerário Previsto:
…
Descrição da Atividade:
escovagem, fluor,…
Designação sucinta dos objetivos:
Proporcionar atividades e hábitos de higiene e saúde oral;
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
escovas, fluor, pastas dentífricas
técnicos do centro de saúde
Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
centro de saúde
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Avaliação:
observação e registos

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

visita ao museu da marinha e/ou planetário

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

352

Calendarização:
Período:

De

01-10-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
100

Jardim de Infância

110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
100 Jardim de Infância
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Anual

Local:
museu da marinha e planetário

Itinerário Previsto:
escola - museu, planetário - escola
Descrição da Atividade:
visita de estudo para consolidação de aprendizagens
Designação sucinta dos objetivos:
Dar a conhecer diferentes espaços, abordando temáticas do interesse dos alunos;
Explorar o conceito de planeta e estrela, astros, galáxia e sistema solar, entre outros.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Transporte a designar
Parcerias: CMS
Junta de Freguesia de São Sebastião
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
CMS, JF
Avaliação:
Registos vários

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

ORDEM DE SANT'IAGO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | Proposta de Atividades
Nome da Escola:

EB1 / Jardim Infância - Setúbal

Nome da Atividade:

visita ao museu de história natural/jardim botânico

Tipo de Atividade:

Visita de Estudo
Exposição
Ação de Formação
Conferência/Colóquio
Animação

353

Calendarização:
Período:

De

01-10-2011

a

15-06-2012

Ao longo do ano

Implica a alteração de horário:

Professores e Acompanhantes
Todos

Função: Proponente

Grupos\Clubes Envolvidos
110

1º Ciclo

Grupos\Clubes participantes
110 1º Ciclo

Turmas Organizadoras

Turmas Participantes

Todas

Todas

Duração:
Diária

Local:
museu de história natural/jardim botânico

Itinerário Previsto:
escola - jardim botânico/museu de história natural - escola
Descrição da Atividade:
visita de estudo para consolidar aprendizagens
Designação sucinta dos objetivos:
Fomentar o gosto pela Natureza;
Conhecer diferentes variedades de plantas;
Desenvolver conhecimentos sobre História Natural.
Problemas Educativos a que o Projeto Educativo visa dar resposta:

Absentismo
Insucesso Escolar
Indisciplina / Violência
Meios Familiar
Articulação entre vários ciclos

Recursos Necessários (por alíneas):
Transporte a designar
Parcerias: CMS
Junta de Freguesia de São Sebastião
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Parceiros (Outros Dinamizadores / Colaboradores):
CMS, JF
Avaliação:
Registos vários

Custos Internos:

0,00 €

Custos Externos:

0,00 €

Total:

Proposto em Conselho de Turma, Grupo Disciplinar ou Conselho de Docentes:

0,00 €
01-09-2011

Aprovado em Conselho Pedagógico em:

De acordo com deliberações do Conselho Pedagógico, as visitas de estudo e outras atividades letivas que substituam as
aulas devem respeitar os seguintes critérios:
a)

Devem implicar o respectivo Conselho de Turma / Grupo Disciplinar / Conselho de Docentes / Conselho de Ano;

b)

Devem promover a prática da interdisciplinaridade e/ou da transdisciplinaridade;

c)

Devem ter em consideração a rentabilização de custos a serem suportados pelas famílias;

d)

O Conselho de Turma deve conciliar, para cada período letivo, o calendário dos testes com o de atividades que envolvam a saída da Escola,
sabendo que não há lugar para a realização de testes na última semana de aulas, salvo em situações excecionais;

e)

As atividades planeadas pelos diferentes grupos de recrutamento deverão sempre que possível contemplar as diferentes turmas do mesmo ano de
escolaridade/ciclo;

f)

Nas atividades propostas por disciplinas que não abranjam a totalidade da turma, o Conselho de Turma deve procurar envolver outras disciplinas, de
maneira a contemplar todos os alunos da turma;

g)

Os docentes envolvidos nas visitas de estudo devem prever planos de ocupação para os alunos das turmas implicadas que não participem na
atividade;

h)

O(s) professore(s) proponente(s) das atividades devem elaborar um relatório das mesmas, apresentando-o na Direção no prazo de uma semana
após a realização da atividade, acompanhado do respectivo guião.

O(s) Proponente(s)

O Diretor
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