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“Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso, e
trabalhar em conjunto é a vitória.”
Henry Ford
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INTRODUÇÃO
Ao longo do tempo temos vindo a encarar a escola como uma nova geração. Isto significa
que o nosso trabalho é constante e inacabado, cada vez mais exigente sempre com objetivos
grandiosos, tais como formar, aproximar, motivar, tornar solidários os nossos alunos, para que
sejam bons presentes para a sociedade.
Apesar do momento que estamos a viver devido à Pandemia COVID-19, existe um esforço
permanente, para que todas as nossas atividades programadas possam ser realizadas, de modo
a conseguirmos manter a nossa comunidade escolar motivada para o ano letivo em que estamos,
com todos os cuidados necessários.

Através do Plano Anual de Atividades (PAA), os participantes nas atividades escolares, na
pessoa que é o docente, promovem um conjunto de atividades, relativas a cada departamento e
instituições colaborativas. Aliada a todas as ações escolares, o PAA é uma compilação breve, de
fácil acesso e entendimento que orienta o trabalho anual de todos os intervenientes na educação
de um agrupamento escolar. Definem-se objetivos e estratégias, apontam-se meios, gerem-se
recursos, procede-se à calendarização de atividades e realiza-se a monitorização e avaliação
final. Este instrumento reveste-se de grande relevância para toda a Comunidade Educativa, pois
constitui um meio do exercício de autonomia e nele se reflete a realidade da escola no seu dia-adia, bem como do contexto envolvente.
Na estrutura devem constar objetivos, que enquadram as atividades como um conjunto de
processos que visa combater o insucesso escolar, reduzir ao máximo a taxa de abandono e
absentismo dos alunos, enriquecer o processo de ensino/aprendizagem com conteúdos lúdicos e
motivadores, promover aprendizagens significativas, melhorar a relação Escola/Família e
operacionalizar uma maior articulação dos vários ciclos e níveis de ensino, visando uma troca de
aprendizagens e experiências indispensáveis para o desenvolvimento intelectual, social e afetivo
dos alunos. Para tal, conta-se com o apoio de entidades locais, tais como a Câmara Municipal,
juntas de freguesia, Santa Casa da Misericórdia, Centro de Saúde, Bombeiros Voluntários,
Guarda Nacional Republicana- escola segura, Cruz Vermelha e casas comerciais bem como de
entidades regionais e nacionais a saber: Universidade católica, Rede de Bibliotecas Escolares,
CFAE, entre outras.
Estruturamos este Plano de Atividades tendo em consideração os eixos de intervenção que
orientam o desenvolvimento do projeto TEIP, plano de melhoria decorrente da avaliação externa
e contrato de autonomia, a saber:
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1º eixo de intervenção: Melhoria das Aprendizagens;
2º eixo de intervenção: Prevenção do abandono e Absentismo e Regulação do Clima de
Escola;
3º eixo de intervenção: Gestão e organização do Agrupamento;
4º eixo de intervenção: Relação Escola – Família – Comunidade e Parcerias.

O presente documento tem, assim, por objetivo fundamental facultar à Comunidade
Educativa uma compilação das atividades, a realizar no presente ano letivo, num processo
sistemático de melhoria, contribuindo assim, de modo integrado, para a concretização da Missão
do Projeto Educativo e desenvolvimento do Projeto TEIP com contrato de Autonomia.
A missão do agrupamento é: “A Educação na (re)construção de um futuro melhor” de
onde decorrem os seguintes Compromissos / Objetivos Gerais:
No sentido de se cumprir com a missão definida e os valores subjacentes, pretende-se
prosseguir os seguintes objetivos:
- Promover o sucesso escolar de todos os alunos, através de medidas diferenciadas e de
inclusão, garantindo a igualdade de oportunidades e a formação integral dos alunos;
- Valorizar o mérito alcançado, através do desenvolvimento de ações de reconhecimento;
- Prevenir o abandono e absentismo escolar, através da diversificação da oferta educativa,
desenvolvimento de projetos e atividades extracurriculares, acompanhamento personalizado e
estabelecimento de redes de cooperação com as instituições locais/regionais;
- Apostar na valorização da liderança partilhada, assente na colaboração, no compromisso
e na responsabilidade diferenciada;
- Regular o clima escolar, tornando-o favorável à aprendizagem, de respeito mútuo e de
civismo;
- Promover as relações interpessoais e o espírito de equipa, através do desenvolvimento do
trabalho cooperativo;
- Potenciar a formação profissional do Pessoal Docente e Não Docente, através da
realização de ações de formação, procurando adequar as suas capacidades às atuais exigências
profissionais;
- Potenciar a construção participada do Projeto Educativo, enquanto manifestação de uma
cultura própria e de comprometimento com a missão do agrupamento;
- Desenvolver processos de melhoria da organização e gestão escolar, através do
desenvolvimento de projetos/ações potenciadores da melhoria, inovação e aposta nas
tecnologias de informação;
- Melhorar a gestão dos equipamentos e espaços escolares;

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
ae.mesaofrio@aepan.pt │ http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/

Largo da Independência
5040 – 352 Mesão Frio
Contribuinte n.º 600076300

8

- Criar mecanismos de participação efetiva dos pais e encarregados de educação,
garantindo um melhor acompanhamento escolar dos seus educandos;
- Melhorar os processos de comunicação interna e externa;
- Melhorar as práticas de autoavaliação do trabalho, com vista à promoção da qualidade do
serviço educativo;
- Apostar na valorização da escola no meio, atuando de forma proativa com todos os
agentes educativos e fortalecendo as parcerias/protocolos com as diversas instituições locais;
- Potenciar a valorização da defesa dos valores e da cultura local e regional.

As metas são as que estão previstas no Projeto TEIP do Agrupamento e respeitam os
seguintes quatro eixos de ação:
A - Melhorar o sucesso escolar na avaliação externa
B - Melhorar o sucesso escolar na avaliação interna
C - Melhorar a interrupção precoce do percurso escolar
D - Melhorar a indisciplina

O financiamento das atividades a desenvolver será assegurado pelo orçamento do
Agrupamento, Autarquia e POCH, a confirmar oportunamente.
As iniciativas de caráter religioso constantes neste Plano serão de participação facultativa,
de acordo com a autorização dos Encarregados de Educação.
A avaliação do PAA será feita através da observação do grau de execução do mesmo,
traduzida no relatório anual, com base na avaliação de cada atividade

realizada pelos seus

responsáveis e de relatórios trimestrais elaborados pelos coordenadores de departamento
curricular.
Outros projetos previstos para este ano letivo encontram-se em anexo.
A formação destinada ao pessoal docente, não docente, discente e aos encarregados de
educação (eixo 1 e eixo 3) integra o plano de formação do agrupamento, que se encontra em
anexo, sendo que, a destinada aos alunos também integra o presente plano anual de atividades.
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SIGLAS
No que se segue usaremos as seguintes siglas com o respetivo descritivo:

Siglas

Descritivo

AE

Avaliação externa

AEPAN

Agrupamento de escolas professor António da Natividade

AEC

Professores das atividades de enriquecimento curricular

AI

Avaliação interna

AO

Assistentes operacionais

AP

Associação de Pais

APEE

Associação de pais e encarregados de educação do AEPAN

APEM

Associação portuguesa de educação musical

BE

Equipa da biblioteca escolar

BM

Biblioteca municipal

CEB

Ciclo do ensino básico

CN

Ciências naturais

CPCJ

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

D1.º C

Departamento do 1.º ciclo

DCENT

Departamento das ciências exatas e da natureza e tecnologias

DCHS

Departamento das ciências humanas e sociais

DE

Departamento de expressões

DESC

Desporto Escolar

DEPE

Departamento da educação pré-escolar

DL

Departamento de línguas
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DT

Diretores de turma

EB

Ensino básico

EE

Encarregado de Educação

ES

Ensino secundário

EV

Educação visual

EVT

Educação visual e tecnológica

LPCC

Liga portuguesa contra o cancro

PAA

Plano anual de atividades do agrupamento

PB

Professor bibliotecário

PEE

Pais e encarregados de educação

PES

Equipa do Projeto de Educação para a Saúde

PIICIE

Projeto Inovador Integrador de combate ao Insucesso Escolar

PID

Projeto de Intervenção da Diretora

PNPSO

Programa nacional de promoção da saúde

PRESS
E

Programa regional de educação sexual em saúde escolar

RBE

Rede de bibliotecas escolares

UCC

Unidade de cuidados continuados do Douro
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PARTE 1

1º Eixo de intervenção:
DOMÍNIO DOS RESULTADOS
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Calendarização

1º período

1º período

última semana de
setembro

Designação/
Descrição da ação

Projetos/
Programas

Objetivos

Formação de
utilizadores da BE
(Visita Guiada à BE;
-Identificação das
zonas funcionais;
-Identificação da
organização dos
documentos;
-Aplicação de
conhecimentos - quiz
(Kahoot)

-Educar para a utilização democrática
da BE;
-Formar utilizadores autónomos;
-Introduzir/consolidar a educação
documental;
-Promover
o
conhecimento
organizacional da BE;
-Divulgar os recursos;
-Divulgar os ambientes digitais e
projetos.

Concurso Literacia
3Di
(fase regional e
nacional em falta)

-Consolidar
conhecimentos
adquiridos pela experimentação;
-Proporcionar meios facilitadores de PID
aprendizagem, fora da sala de aula.

Ementa Saudável

-Promover a alimentação saudável;
-Informar
sobre
alimentação
saudável
PID
-Promover
hábitos
de
vida
saudáveis;
-Prevenir e mudar comportamentos de risco.

Recursos
humanos

BE
Professores
titulares
DT

Orçamento (€)

Público alvo

Alunos do 1º, e
2.º CEB
5€

Custo 0 na primeira
fase
Despesas
de
transporte
caso
passemos à fase
distrital

DL

Alunos do 9º ano

UCC
CEMF
AP

Professora
Titular
Pais e Encarregados
de Educação
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Calendarização

12
outubro

30
outubro

31
outubro

18 de outubro e
ao longo do ano

Ao longo do ano

Designação/
Descrição da ação

Cheque dentista

Visita de
Estudo ao
Porto

Halloween
Projeto “À
descoberta das
instituições
locais”

Jogo do 24

Projetos/
Programas

Objetivos
-Informar sobre o cheque dentista;
-Promover a saúde oral;
-Promover e incentivar a adesão ao
cheque dentista;
-Prevenir a cárie dentária.

-Proporcionar momentos de vivência PID
em grupo e social;
-Consolidar
conhecimentos
adquiridos pela experimentação;
-Proporcionar meios facilitadores de
aprendizagem, fora da sala de aula;
-Tomar contacto, in loco, com
realidades culturais distintas.
-Consolidar
conhecimentos
adquiridos pela experimentação;
PID
-Proporcionar meios facilitadores de
aprendizagem.

Recursos
humanos
Reunião
informativa
-UCC
-PES
-CEMF
-AP
DL

Orçamento (€)

Público alvo

Professor Titular
Pais
e
Encarregados de
Educação
Alunos do 11ºC e
12ºC
500 € Financiado
pelo POCH

DL
DEPE

2º Ciclo
Educação
escolar

-Conhecer o património histórico de
Mesão Frio;
-Visualização de imagens;
-Visitar as instituições locais.

DEPE

Crianças
Educação
escolar

-Desenvolver o cálculo mental;
-Desenvolver a apetência para a
PID
resolução de problemas;
-Desenvolver a destreza mental.

DCENT

Alunos do EB
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Calendarização

11
novembro

24 a 27
novembro

3
dezembro

Designação/
Descrição da ação
XXXVIII
Olimpíadas da
Matemática - 1ª
eliminatória
(Realização de
provas
disponibilizadas
pela SPM.)

Encontro países
Parceiros
ERASMUS+

Dia Internacionalda pessoa com
deficiência:
Valorizar a
diversidade e
respeitar as
diferenças

Projetos/
Programas

Objetivos

-Suscitar o interesse pela Matemática
através de atividades lúdicas;
-Estimular a criatividade;
PID
-Desenvolver técnicas de resolução
de problemas;
-Desenvolver o espírito de grupo.
-Proporcionar momentos de vivência
em grupo e social;
-Consolidar
conhecimentos
adquiridos pela experimentação;
-Proporcionar meios facilitadores de
aprendizagem, fora da sala de aula;
-Tomar contacto, in loco, com
realidades perspetivadas e com o
património natural e cultural.
-Promover uma maior compreensão .
dos assuntos relativos à deficiência.
-Sensibilizar para a igualdade de
oportunidades a todos os cidadãos.
-Consciencializar para os benefícios
trazidos pela inclusão das pessoas
com deficiência no ambiente escolar.
-Expor trabalhos realizados pelos
alunos

Recursos
humanos

Orçamento (€)

Público alvo

DCENT:
Professores
Matemática

Alunos 2º,
CEB e ES

DL

9ºs anos

3º

10 €

Financiamento
Erasmus+

Professores de Alunos do 2ºciclo
Educação
Especial e da
disciplina de
Cidadania (2º
ciclo)
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Calendarização

Designação/
Descrição da ação
Visita de estudo à
UTAD

3
dezembro

16
dezembro

7 a 11
dezembro

Projetos/
Programas

Objetivos
-Conhecer a realidade de uma aula de
Râguebi na faculdade;
-Promover o gosto pela modalidade;
-Aprofundar o conhecimento sobre a
modalidade.
-Conhecer as instalações de desporto
da faculdade.
-Participar numa aula de Râguebi.
-Visita às instalações da UTAD.

Confeção de um
doce típico de
Natal

-Valorizar as manifestações culturais
das comunidades locais.

Portas/Máscaras
de Natal

-Proporcionar momentos de vivência
em grupo e social;
-Consolidar
conhecimentos
adquiridos pela experimentação;
PID
-Proporcionar meios facilitadores de
aprendizagem, fora da sala de aula e
momentos de vivência em grupo e
social.

Recursos
humanos

Orçamento (€)

Público alvo

Professor Paulo Alunos do Curso
Macedo
Técnico
de
Desporto do 12ºC

300 €

D1.º C

DL
Animadora
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Calendarização
1º período
(data a confirmar
pela instituição)

Ao longo do ano
letivo

Designação/
Descrição da ação
Visita de estudo:
Museu de Arte
Contemporânea
Nadir Afonso em
Chaves e Casa
Museu João
Vieira em
Vidago

Encaminhamentos;
Demonstração de
Planos de
intervenção

Projetos/
Programas

Objetivos
-Aproximação in loco ao objeto
artístico, estimulando novos olhares
em torno das obras artística;
-Experienciar
o
espaço
em
movimento e identificar as relações
existentes
entre
o
percurso
académico de Nadir Afonso em
França, o seu desenho, pintura (cor),
arquitetura, e os monumentos da
cidade, na sua obra.
-Distinguir e analisar as diversas
áreas da arquitetura (paisagista,
interiores, reabilitação, urbanismo).
-Experienciar o espaço e identificar
as relações existentes entre o
percurso académico de António
Vieira e a sua obra.
-Dar a conhecer a oferta de
qualificação existente no território;
-Sinalizar e encaminhar alunos que
concluíram o sistema educativo para
oportunidades
de
formação/qualificação.

Recursos
humanos

Orçamento (€)

Público alvo

DE
8º anos
(professores
de
Educação
Visual,
Francês
e
História)

Psicóloga
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Calendarização

Ao longo do ano
letivo

Designação/
Descrição da ação
Orientação
Profissional
Sinalização de
alunos que
abandonaram e
concluíram o
sistema educativo no
sentido de os
orientar para
qualificação ou
integração
profissional

Projetos/
Programas

Objetivos

Trabalhar competências pessoais
sociais e profissionais, para se
delinear a
Informar e encaminhar para
oportunidades de qualificação
(Sinalização;
orientação
profissional).

Recursos
humanos

Psicóloga
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Calendarização

A definir

8
janeiro

Designação/
Descrição da ação

Visita de estudo:
Casa da
Música

Cheques Dentista
(Entrega dos
Cheques Dentista)

Projetos/
Programas

Objetivos
-Suscitar o interesse pela música;
-Estimular a criatividade;
-Desenvolver o espírito de grupo,
autonomia e sentido de
responsabilidade;
-Relacionar a escola com outras
realidades;
-Desenvolver a capacidade de
expressão, criatividade e
sensibilidade estética;
-Identificar a relação existente entre
figura e fundo (A casa da Música e
o fundo envolvente, etc.);
-Identificar ações e resultados, que
condicionaram o desenvolvimento
do projeto;
-Identificar soluções criativas no
âmbito da engenharia.

-Participação em
Oficinas
de
Formação – a
definir
pela
instituição em
setembro
- Visita à Casa,
sobre a sua
arquitetura
(configuração),
o seu processo
construtivo e as
várias
engenharias
intervenientes
(engenharia
cívil,
eletrotécnia,
som ...).

-Informar sobre cheques dentista;
-Promover a saúde oral- Promover e
incentivar a adesão ao cheque
dentista;
- Prevenir comportamentos de riscoIncentivar, envolver e promover a
tomada de decisão em saúde;
- Prevenir as doenças orais;
- Prevenir a cárie dentária.

Recursos
humanos

Público alvo

DE
A definir
(professores
de
Educação
Musical,
Educação
Visual
e
Diretores de
Turma

D1.º C
UCC
CEMF
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Calendarização

8
janeiro

Durante o 2º
período

Designação/
Descrição da ação
XXXVII
Olimpíadas da
Matemática - 2.ª
eliminatória
(Realização de
provas
disponibilizadas
pela SPM)
PAS3
(Programa de
Alimentação
Saudável no 3º
ano do 1º ciclo)
(Aplicação do
programa)

mês todo de
janeiro

EA1 (Educação
Alimentar no 1º
ciclo) (Aplicação
do programa)

janeiro e ao longo
do ano

PRESSE
(Aplicação do
programa)

Projetos/
Programas

Objetivos

Recursos
humanos

Orçamento (€)

Público alvo

-Suscitar o interesse pela matemática;
-Estimular a criatividade;
-Desenvolver técnicas de resolução PID
de problemas;
-Desenvolver o espírito de grupo.

DCENT
Alunos do 2º e
Professores de
3º CEB e ES.
matemática

-Promover e incentivar a aplicação
do programa;
-Informar
sobre
alimentação
saudável;
-Promover a alimentação saudável;
-Promover a saúde.

PES
UCC
D1.º C

Alunos do 1º
CEB (turmas do
3º ano)

PES
UCC
D1.º C

Alunos do 1º
CEB (turmas do
1º, 2º e 4º anos)

PES
UCC
D1.º C

Alunos
CEB

-Promover e incentivar a aplicação
do programa;
-Informar
sobre
alimentação
saudável;
-Promover a alimentação saudável;
-Promover a saúde;
-Promover hábitos saudáveis de vida.
-Informar sobre Educação Sexual;
-Promover a saúde;
-Promover a valorização do corpo e
dos afetos;
-Prevenir e mudar comportamentos
de risco.
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Calendarização
12
janeiro

14
fevereiro

4a7
março

7
março

Designação/
Descrição da ação
Visita aos
estúdios da RTP
em Gaia

Mais Afetos
(Dinamização de
atividades lúdicas
e pedagógicas
através do jogo).

Projetos/
Programas

Objetivos

-Conhecer as instalações da RTP
PID
-Perceber o funcionamento da
estação televisiva
-Entrar em contacto direto com a
equipa de produção televisiva e
radiofónica
-Conhecer técnicas e ferramentas de
produção multimédia
-Informar sobre educação sexual;
-Promover a saúde;
-Promover a valorização do corpo e
dos afetos;
-Prevenir e mudar comportamentos
de risco;
-Promover a autoestima.

Final nacional
das XXXVIII
Olimpíadas da
MatemáticaSetúbal
(Realização de
provas)

-Suscitar o interesse pela matemática;
-Estimular a criatividade;
-Desenvolver técnicas de resolução PID
de problemas;
-Desenvolver o espírito de grupo.

Visita de estudo
ao Teatro de S.
João no Porto

-Motivar para a leitura de textos
narrativos;
-Desenvolver a compreensão da obra
de leitura integral “O memorial do
Convento” de Saramago;
-Desenvolver o espírito crítico e
criativo.

Recursos
humanos

Orçamento (€)

Público alvo

Professores
Alunos
12ºC 500€
Financiada
das disciplinas Curso
pelo POCH
Técnicas
Profissional
de
Multimédia

PES
UCC
D1.º C

Alunos do 1º
ciclo (turmas do
1º ano)

DCENT
Professores de Alunos do 2º,
matemática
3º CEB e ES
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A/B
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Transporte
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Calendarização

Designação/
Descrição da ação

2º período
A definir

Visita de
Estudo
Resinorte e
Castelo
Celorico de
Basto

2º período
A definir

Visita de
Estudo
ao Pocinho de
barco e
comboio
“Convida-me
que eu vou:
Portas D´
Ouro”

Projetos/
Programas

Objetivos
-Desenvolver a capacidade de
observação;
-Desenvolver a responsabilidade
pessoal e social;
-Despertar a curiosidade acerca do
mundo natural à sua volta.
-Motivar para a necessidade de
proceder ao tratamento de resíduos;
-Responsabilizar a comunidade para
a necessidade de preservação do
meio ambiente.
-Conhecer melhor o bem cultural e
natural de valor universal excecional
que é o Douro;
-Adquirir
as
competências
necessárias
para
promover
a
conservação do Bem;
-Formar novas atitudes e estabeleçam
um compromisso permanente ao
serviço da preservação do nosso
Património nacional e local para as
gerações presentes e futuras.

Recursos
humanos

Orçamento (€)

Público alvo

Coordenação
Alunos do 7º ano
de Projetos,
e 11ºA
DT´s

Professoras
Alunos dos 11ºA
Sónia Guedes
e 11ºB
e Céu Couto
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Calendarização

9 a 13
março
(data a confirmar
pelo PNL)

16
março

Designação/
Descrição da ação
Semana da
Leitura
(Apresentação de
leituras diversas;
-Concursos:
soletração (1º ciclo) e
leitura expressiva (2º
ciclo);
-Encontro com
escritores:
-Festival de
contos.
Visita de
Estudo
Fundação
Eça de
Queiroz

Projetos/
Programas

Objetivos
-Promover a leitura literária;
-Apresentar o escritor e a sua obra;
-Construir representações positivas
da leitura e da escrita;
-Promover
a
articulação
interdisciplinar
e
o
trabalho
colaborativo;
-Conhecer escritores regionais e
nacionais;
-Conviver com o escritor, EE e
alunos.

-Proporcionar momentos de vivência PID
em grupo e social;
-Consolidar
conhecimentos
adquiridos pela experimentação;
-Proporcionar meios facilitadores de
aprendizagem, fora da sala de aula;
-Tomar contacto, in loco, com
Realidades:
-Proporcionar momentos de vivência
em grupo e social;
-Consolidar
conhecimentos
adquiridos pela
experimentação;
-Proporcionar meios facilitadores de
aprendizagem, fora da sala de aula.
-Tomar contacto, in loco, com
realidades culturais distintas.

Recursos
humanos

BE
DL
monitores
BM
Autarquia
Outros
colaboradores

DL
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Público alvo

Orçamento (€)

Alunos de todas
as turmas do
Agrupamento
150 €
Comunidade
Educativa

Alunos do 11ºC e 500 €
12ºC + ensino Financiado
secundário
pelo POCH
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Calendarização

17
março

18
março

19
março

19
março

Designação/
Descrição da ação
Prevenção do
consumo do
álcool (Jogos sobre
a prevenção do
consumo do
álcool)
Prevenção do
consumo do
álcool (Jogos sobre
a prevenção do
consumo do
álcool)

Dia das Línguas
Amigo Secreto 2
Prevenção do
consumo do
álcool (Jogos sobre
a prevenção do
consumo do
álcool)

Objetivos

Projetos/
Programas

-Informar sobre os malefícios do
álcool;
-Promover a saúde;
-Promover a tomada de decisão em
saúde;
-Prevenir e mudar comportamentos
de risco.
-Informar sobre os malefícios do
álcool;
-Promover a saúde;
-Promover a tomada de decisão em
saúde;
-Prevenir e mudar comportamentos
de risco.
-Promover
a
articulação
interdisciplinar
e
o
trabalho
colaborativo;
PID
-Incrementar o bom
clima de escola.
-Informar sobre os malefícios do PES
álcool;
-Promover a saúde;
-Promover a tomada de decisão em
saúde;
-Prevenir e mudar comportamentos
de risco.

Recursos
humanos

Orçamento (€)

Público alvo

PES
UCC
D1.º C

Alunos do 1º
CEB (turmas do
3º ano)

PES
UCC
D1.º C

Alunos do 1º
CEB (turmas do
3º ano)

DL

Comunidade
Educativa

UCC
D1.º C
CPCJ

Alunos do 1º
CEB (turmas do
3º ano)
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Calendarização

22
março

23 - 27
março

26 a 28
março

3º período
(data a confirmar
pela instituição)

Designação/
Descrição da ação

Um minuto de
Silêncio de
Agradecimento à
Terra
Confeção de um
doce típico da
Páscoa

Final nacional das
XXXVIII
Olimpíadas da
Matemática-Caldas
da Raínha
Realização de
provas)
Visita de estudo:
Museu da Régua

Projetos/
Programas

Objetivos
-Fomentar a consciência ecológica;
-Desenvolver o espírito crítico;
-Desenvolver o espírito de equipa;
-Incentivar
à
valorização
da
comunidade
e
dos
espaços
envolventes.
-Conhecer tradições gastronómicas
ligadas à época Pascal
-Incutir nos alunos o espírito pascal;
-Conhecer e preservar tradições;
-Desenvolver a capacidade criativa e
sentido estético.

-Suscitar o interesse pela matemática;
-Estimular a criatividade;
-Desenvolver técnicas de resolução PID
de problemas;
-Desenvolver o espírito de grupo.
-Enriquecer as experiências visuais
dos alunos, estimulando hábitos de
apreciação e fruição.
-Mobilizar saberes e processos,
através dos quais perceciona,
seleciona e organiza os dados,
atribuindo-lhes significados novos.
-Incentivar práticas que mobilizem
processos para imaginar diferentes
possibilidades para gerar novas

Participar
na
oficina retratos e
visita guiada ao
museu

Recursos
humanos

Orçamento (€)

Público alvo

DL

Comunidade
Educativa

D1.º C

Alunos do
CEB - 2º ano

DCENT
Alunos do 2º,
Professores de
3º CEB e ES.
matemática

1.º

Transporte
assegurado
EE

pelos

DE
7º anos
(professores
de
Ed. Visual e
Inglês)
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Calendarização

Designação/
Descrição da ação

19
março

Dia das Línguas
Amigo Secreto 2

3º período
(data a confirmar
pela instituição)

Visita de estudo:
Foz Côa

3º período
(data a confirmar
pela instituição)

Visita de estudo:
Museu Amadeo de
Souza Cardoso

Projetos/
Programas

Objetivos

ideias.
-Promover
a
articulação
interdisciplinar
e
o
trabalho
PID
colaborativo;
-Incrementar o bom clima de escola.
-Distinguir o conceito de museu do
conceito de coleção.
-Identificar as diferentes tipologias
de museus de acordo com a natureza
das suas coleções.

-Identificar e caracterizar a expressão
do movimento na obra de Amadeo de
S. C.
-Desenhar com Amadeo de Souza
Cardoso
-Analisar a noção de composição
presente
nas
suas
produções
plásticas;
-Analisar a representação gráfica do
objeto na obra de Amadeo de S. C.
através de elementos como volume e
espaço.

Recursos
humanos

DL

Comunidade
Educativa

DE
(professores
de
Ed.
Visual,
Francês,
Físicoquímica
e
Ciências
Naturais)
DE
7º anos
(professores
alunos
de
Ed.
Visual,
Francês)
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Público alvo

–
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Calendarização

9
abril

Designação/
Descrição da ação

Objetivos

Projetos/
Programas

-Contactar com as diversas ofertas
formativas a nível nacional;
-Experimentar atividades;
-Recolher informações de outros
alunos presentes e dos vários
representantes dos setores de
atividade;
-Reconhecer a importância da
Qualifica 2021- Porto inovação no contexto empresarial;
PID
(Participação na feira, -Identificar as finalidades de caráter
na Exponor)
económico e social das organizações;
-Identificar a visão, missão e valores
da organização;
-Reconhecer a importância da
responsabilidade social enquanto
valores
indispensáveis
à
sobrevivência
de
qualquer
organização;
-Responsabilizar os alunos pelas suas
atitudes dentro e fora da escola.

Recursos
humanos

Público alvo

Orçamento (€)

DCENT
Professores de
Informática
500 €
DCHS
Alunos do 10º B e (Sujeito
a
Professores de
11º C e 12ºC
financiamento pelo
Economia
POCH)
DE
Diretores
turma e
curso
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Calendarização
22
abril

27
abril

4
maio

Designação/
Descrição da ação
Visita de estudo aos
Passadiços do Paiva
e Ponte Pencil

Visita de Estudo a
Aveiro

Visita de
estudo a
Matosinhos
Surf

Projetos/
Programas

Objetivos
-Fomentar o espírito de participação
e a socialização;
-Desenvolver a autonomia e sentido
de responsabilidade;
-Vivenciar
uma
experiência
diferente, num local único;
-Participar e experimentar uma
atividade
lúdica
extremamente
positiva para a saúde.

-Proporcionar momentos de vivência
em grupo e social;
-Consolidar
conhecimentos
adquiridos pela experimentação;
PID
-Proporcionar meios facilitadores de
aprendizagem, fora da sala de aula.
-Tomar contacto, in loco, com
realidades culturais distintas
-Fomentar o espírito de participação PID
e a socialização;
-Desenvolver a autonomia e sentido
de responsabilidade;
-Permitir
experimentar
uma
modalidade/vivência única.

Recursos
humanos
Diretor
de
turma 11ºC
Diretores de
curso
Tec
Desporto
–
10ºC e 11ºC
Diretor
de
curso
Tec
Comercial –
10ºC

Público alvo

Orçamento (€)

Alunos
dos 400 €
Cursos
Profissionais
10ºC e 11ºC

500 €
Financiado
POCH

DL

10ºC e 11ºC

Professores do
Curso Técnico
de Desporto –
10ºC e 11ºC

Alunos do Curso 800 €
Técnico
de
Desporto – 10ºC e
11º C
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29

Calendarização

Designação/
Descrição da ação

De 4 a 8
maio

Semana da
Segurança
Rodoviária
(Jogos
Pedagógicos)

6
maio

Escola Fixa de
Trânsito da
Câmara
Municipal de Vila
Real

Projetos/
Programas

Objetivos
-Informar
sobre
segurança
rodoviária;
-Promover a saúde e a segurança;
-Prevenir e mudar comportamentos
de risco;
-Incentivar e promover a tomada de
decisão em saúde;
-Prevenir acidentes em meio escolar.
-Proporcionar às crianças que a
frequentam os conhecimentos e
cuidados necessários a uma adequada
integração na circulação rodoviária;
-Proporcionar aos jovens uma
completa educação para a cidadania,
alicerçada em valores como a
responsabilidade,
solidariedade,
respeito e compreensão;
-Proporcionar
experiências
diversificadas e motivadoras;
-Despertar a autonomia e o sentido
de responsabilidade;

Recursos
humanos

UCC
D1.º C
DEPE

Escola
Segura

Orçamento (€)

Público alvo

Alunos do 1º
CEB (2º anos)
Crianças
Préescolar

D 1º C

Câmara
Alunos do
Municipal de CEB (4º ano)
Vila Real

1º

-Sensibilizar a população em
geral, na aquisição de estratégias,
para se comportar de forma segura
em ambiente rodoviário.
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Calendarização

6
maio

8
maio

8
maio
9
maio

Designação/
Descrição da ação
A Importância da
Lavagem das
Mãos (Elaboração
e distribuição de
material
informativo).
Semana da
Segurança
Rodoviária
(Jogos
Pedagógicos
sobre Segurança
Rodoviária;
Elaboração de
trabalhos)
Visita à Escola
Fixa de Trânsito
da Câmara
Municipal de Vila
Real
Chá das 5
Semana da
Segurança
Rodoviária
Elaboração de
trabalhos)

Projetos/
Programas

Objetivos
-Informar sobre a importância da
lavagem das mãos;
-Promover a saúde;
-Promover hábitos saudáveis de vida.

-Informar
sobre
segurança
rodoviária;
-Promover a saúde e a segurança;
-Prevenir e mudar comportamentos
de risco;
-Incentivar e promover a tomada de
decisão em saúde;
-Prevenir acidentes em meio escolar.

-Promover um clima de escola
favorável ao trabalho colaborativo
PID
-Informar
sobre
segurança
rodoviária;
-Promover a saúde e a segurança;
-Prevenir e mudar comportamentos
de risco.

Recursos
humanos

Orçamento (€)

Público alvo

PES
UCC
D1.º C

Alunos do 1.º
CEB (turmas do
2º e 3º anos)

UCC
DEPE
Escola Segura

Crianças
Educação
escolar

DL

Docentes

UCC
D1.º C
DEPE
Escola Segura

Alunos do 1º
CEB (2º anos)
Crianças
Préescolar
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Calendarização

Designação/
Descrição da ação

11
maio

Visita de
estudo a
Ribeira de
Pena Pena Park
Aventura

18
maio

Visualização da
peça “Auto da
Barca do
Inferno”- Mesão
Frio (Visualização
da peça de teatro;
-Produção de textos
para o Jornal Escolar
“O Rascunho”;
-Preenchimento de
ficha de
observação do
teatro e de
avaliação da
atividade).

Projetos/
Programas

Objetivos

Recursos
humanos

Público alvo

-Conhecer o funcionamento de uma
empresa de multiactividades em
termos organizativos;
-Experimentar uma atividade lúdica
PDES
que proporciona enorme entusiasmo
e perceber a organização de uma
empresa de eventos ou de
multiactividades.

Diretores
de Curso
10ºB /
11ºC

-Motivar para a leitura de textos do
género dramático;
-Desenvolver a compreensão da obra
de leitura integral “Auto da Barca do
Inferno”, de Gil Vicente;
-Desenvolver parceria com as
diferentes entidades: Autarquia e
Companhia de Teatro Filandorra.

DL
professores de
português
Alunos do 9º ano
Autarquia
Companhia de
Teatro
Filandorra
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Calendarização

18
maio
(data a
confirmar)

19
maio

25
maio

25
maio
26 de maio

Designação/
Descrição da ação
Feira do Livro
(Participação na
feira;
-Elaboração de
marcadores para
livros.
-Encontro com
escritores)
A reciclagem na
escola- EmpresaResinorte
Elaboração de
papel reciclado
para os diplomas
de finalistas

Projetos/
Programas

Objetivos

Recursos
humanos

Orçamento (€)

Público alvo

-Contribuir para o enriquecimento
cultural;
-Fomentar o gosto pela leitura;
-Promover a articulação entre
Escola/Família/ Comunidade.

Autarquia
DEPE
D1.º C
DL
BE

-Promover
a
realização
da
reciclagem.
-Observar a diversidade de materiais
resultantes da reciclagem.

DEPE

Crianças
Educação
escolar

UCC
CEMF
D1º C

2º ano

DL

Docentes

DL

Alunos do ensino
Secundário

-Informar sobre os cuidados a ter
Cuidados com o Sol com o sol e o calor
-Prevenir e mudar comportamentos
e o Calor
(Atividades sobre os de risco
Cuidados com o Sol -Proteger a saúde
-Promover hábitos saudáveis de vida
e o Calor)
-Incentivar e promover a tomada de
decisão em saúde.
-Promover um clima de escola
PID
Chá das 5
favorável ao trabalho colaborativo
-Promover o gosto pela poesia;
-Fomentar a criatividade;
PID
Sarau de Poesia
- Desenvolver aptidões artísticas
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Calendarização

Designação/
Descrição da ação

todo o mês de
maio

Limpeza do espaço
envolvente

4 de junho
Ao longo do 2º e
3º períodos

Peça de Teatro
Orientação
Vocacional e
Profissional (Sessão
de esclarecimento;
Aplicação de testes
de orientação
vocacional e
profissional)
-Visita ao Projeto
“Inspiring Future”
dos alunos do 12ºano

Projetos/
Programas

Objetivos
-Promover
natureza.

o

contacto

com

a

-Promover o gosto pela poesia;
-Fomentar a criatividade;
- Desenvolver aptidões artísticas

PID

-Sensibilizar
para
novas
oportunidades e novas formações;
-Projetar os alunos face ao seu futuro
escolar e /ou profissional;
-Explorar interesses e atividades;
-Preparar os alunos para a tomada de
decisão.

Recursos
humanos

Orçamento (€)

Público alvo

D1.º CEB

Alunos do
CEB - 2º ano

DL

Alunos do Ensino
Secundário.

SPO/DT

Alunos do 8.º
ano, 9.º e 12.º 50 €
anos
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Calendarização

Ao longo do ano
letivo

Designação/
Descrição da ação
Publicação de 3
edições do Jornal
escolar “O
Rascunho” e
Boletim
“Dourinha”
(Pesquisa,
organização e
execução das tarefas;
-Elaboração de
entrevistas, noticias
de atividades que se
desenvolvam na
escola, artigos de
opinião, crónicas e
reportagens;
-Tratamento/
processamento de
textos e imagens
recebidos;
-Apresentação das 3
edições;
- Venda dos jornais
pelos alunos e
APEE).

Objetivos

Projetos/
Programas

-Treinar
competências
comunicativas;
-Desenvolver a capacidade criativa e
o espírito crítico;
-Estimular a capacidade linguística
oral e escrita;
-Promover o contacto com os
recursos informáticos;
-Cultivar o sentido de rigor e de
objetividade na escrita da notícia;
-Incentivar à intervenção cívica de
toda a comunidade escolar;
PID
-Desenvolver a curiosidade na
pesquisa e divulgação de informação,
da literatura, da ciência, da história
da arte, etc;
-Divulgar
informações/atividades
relacionadas dos departamentos
curriculares;
-Potenciar a articulação vertical dos
diversos ciclos de ensino;
-Apresentar temas e notícias da
APEE.

Recursos
humanos

Público alvo

BE e Clube
de Jornalismo
Departamento
s curriculares
CPCJ
Comunidade
Técnicos
Educativa
Equipa
e
alunos
do clube
de jornalismo
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Calendarização

Designação/
Descrição da ação

Durante o ano
letivo

Realização da
Hora do Conto
em articulação com
o currículo (Leitura
de
contos/narrativas/tex
tos
dramáticos/poesia;
-Realização de
atividades
pedagógicas).

Durante o ano
letivo

Ações de
Formação para
Docentes,
Encarregados de
Educação e
Pessoal não
docente.

Até 30 de
setembro de
2021

Concurso, Separa
e ganha, amarelo
e azul- EcovalorResinorte

Projetos/
Programas

Objetivos

-Promover a literacia;
-Desenvolver
competências
de
leitura;
-Apoiar o currículo (metas para a
educação literária);
-Promover o prazer da leitura.

-Melhorar as práticas educativas, no
que respeita à aprendizagem e à
mudança de comportamentos de
alunos.
-Promover
competências
nos
assistentes operacionais em áreas
pertinentes para o desempenho das
suas funções.
-Aumentar as quantidades de
plástico, metal e pacotes de bebida e
papel e cartão encaminhados para
Reciclagem;
- Sensibilizar e educar a comunidade
escolar, os seus familiares e a
comunidade envolvente para a
correta utilização dos Ecopontos
Amarelo e Azul.

Recursos
humanos

Público alvo

Orçamento (€)

BE
D1.º C
DEPE
DL
(professores
de português
do 2.º ciclo)

Crianças
da
Educação
Pré50 €
escolar, 1.º e 2.º
CEB

SPO

E.E.
Docente
Não docente

Direção
escolar
e Comunidade
Coordenação
escolar
de Projetos
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PARTE 2

2º Eixo de intervenção:
DOMÍNIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO
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Calendarização

25 setembro

21
outubro
4
novembro

28
outubro
11
novembro

Designação/
Descrição da ação
Dia Europeu do
Desporto EscolarAtletismo

Projetos/
Programas

Objetivos

-Promover o gosto pela
modalidade;
-Promover o conhecimento
das regras da modalidade;
-Desenvolver o espírito de
grupo.

-Promover o gosto pela
Ação de Formação: modalidade;
-Promover o conhecimento das
Badminton
regras da modalidade;
-Desenvolver o espírito de
grupo.
-Promover o gosto pela
modalidade;
Ação de Formação: -Promover o conhecimento das
regras da modalidade;
“Futsal”
-Desenvolver o espírito de
grupo.

PID

PID

PID

Recursos
Público alvo

Orçamento (€)

humanos
DE
(professores de
ed. física)

Alunos 1º,
2º, 3º CEB
ES

DE
(professores de
ed. física)

Alunos 2º,
3º CEB, ES

DE
(professores
ed. física)

Alunos 2º, 3º
CEB, ES
€
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-Informar e dar conhecimento
sobre os malefícios do tabaco;
-Promover a saúde;
-Prevenir
e
mudar
comportamentos de risco;
-Incentivar,
envolver
e
promover a tomada de decisão
em saúde.

16
novembro

Dia Mundial do Não
Fumador
(Jogos sobre a
prevenção do
consumo do tabaco;
Elaboração de
trabalhos).

18
novembro

-Sensibilizar
para
esta
Comemoração do
problemática;
dia Europeu contra
-Prevenir comportamentos de
o
Abuso
e
risco
Exploração Sexual-Estabelecer
regras
de
convivência que contribuam
(Visualização de um
para a sua educação cívica
pequeno filme e
como cidadãos responsáveis e
realização de um
intervenientes;
jogo-Kahoot)

20
novembro

Comemoração do
Dia da Convenção
das Nações Unidas
sobre os Direitos da
Criança
(realização do
estendal dos direitos)

-Divulgar os direitos da
criança;
-Envolver as crianças em
atividades que promovam o
seu bem-estar;

PES
UCC
D1.º C

CPCJ
Alunos do 2º e 3º
ciclo
Docentes
de
Cidadania

CPCJ
alunos do 1º ciclo
Docentes
E.Educação
Escola Segura
Autarquia

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
ae.mesaofrio@aepan.pt │ http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/

Alunos do 1º
CEB (turmas
do 4º ano)

Comunidade
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1º período

Comemoração do
Dia Mundial da
Filosofia

-Assinalar o dia Mundial da
Filosofia, enaltecendo a sua
importância na vida do homem
e na vida em sociedade.
-Mostrar a filosofia como um
saber universal e
simultaneamente imerso no
tempo e espaço cujo ensino
contribui para o
desenvolvimento de pessoas
mais críticas, mais reflexivas e
empenhadas na construção de
um mundo melhor.
-Divulgar a vida e obra de
diversos filósofos de diferentes
épocas, através da exposição
de
cartões de identificação feitos
pelos alunos.
-Promover nos alunos a
curiosidade e o gosto pela
filosofia.

Professora
Madalena Neto e
alunos

Alunos do
10ºA, 11ºA e
11ºB

18 e 25
novembro

Abordagem do
tema: “Higiene
Oral”
(Ação debate com
apresentação de
filme e dinâmicas
de grupo)

-Promover a saúde oral;
-Prevenir doenças orais;
-Sensibilizar
para
prevenção, diagnóstico
tratamento.

PES
UCC

Alunos do 5.º
ano

a
e
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Ao longo do ano
letivo

Projeto SOBE –
Saúde oral,
Bibliotecas
Escolares
(Envolver os alunos
na construção de
materiais no âmbito
SOBE (Construção
de histórias em
BD);
-Abordar diversas
unidades ou
projetos baseados
em saúde oral que
podem fornecer
contextos
intencionais para
aprender e praticar
a linguagem, a
escrita, e as
capacidades
matemáticas e
criativas)

-Incentivar a criatividade;
-Aumentar a qualidade da
divulgação e informação
sobre saúde oral;
-Consciencializar as famílias
para a importância desta
área da saúde.
-Fazer prevenção da saúde
oral, cada vez mais precoce,
junto das crianças de todo o
tecido social.

BE
UCC
DEPE
D1.º C
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24
novembro

Ação de formação
de Râguebi

25
novembro

Corta mato escolar

3
dezembro

Dia Internacional
da pessoa com
deficiência:
Valorizar a
diversidade e
respeitar as
diferenças

-Promover o gosto pela PID
modalidade;
-Promover o conhecimento das
regras da modalidade;
-Desenvolver o espírito de
grupo.
-Fomentar o espírito de
participação e a socialização;
-Desenvolver a autonomia e
sentido de responsabilidade;
PID
-Cultivar
o
gosto
pela
modalidade;
-Desenvolver o espírito de
grupo.
-Promover
uma
maior PID
compreensão dos assuntos
relativos à deficiência.
-Sensibilizar para a igualdade
de oportunidades a todos os
cidadãos.
-Consciencializar
para
os
benefícios
trazidos
pela
inclusão das pessoas com
deficiência
no
ambiente
escolar.

Professor
Vaz
(UTAD)
Prof.
Macedo

Luís Alunos
do
Curso Técnico
de Desporto do
Paulo 12º
C
e
professores

DE
Alunos 1º, 2º,
(professores
de
50 €
3º CEB e ES.
Educação Física)

Professores
Educação
Especial e
disciplina
Cidadania
ciclo)

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
ae.mesaofrio@aepan.pt │ http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/

de Alunos
2ºciclo
da
de
(2º

do

Largo da Independência
5040 – 352 Mesão Frio
Contribuinte n.º 600076300

42

3
dezembro

Dia da Deficiência
(as crianças de cada
sala realizam um
trabalho
Pintura/desenho/
lanche/ privadas do
uso de um órgão
comum dos
sentidos;

-Incutir nas crianças o espírito
de solidariedade, ajuda e
partilha.
-Sensibilizar
para
as
dificuldades
das
pessoas
diferentes

4e7
dezembro

Abordagem do
tema: “Hábitos de
higiene Pessoal”
(Ação debate e
dinâmicas de grupo
com apresentação de
filmes e exploração
de jogos)

-Promover hábitos de vida
saudáveis;
-Prevenir
e
mudar
comportamentos de risco

8
dezembro

Participação na
Feira Medieval

16
dezembro

Prova concentrada
de Basquetebol 3x3

-Promover
escola/meio;

a

relação

DEPE

PES
UCC

PID

-Fomentar o espírito de
participação e a socialização;
-Desenvolver a autonomia e
sentido de responsabilidade;
PID
-Cultivar
o
gosto
pela
modalidade;
-Desenvolver o espírito de
grupo.

DCHS
Autarquia

Crianças
da
Educação Préescolar

Alunos do 6º
ano

Professores
alunos

e

DE (professores Alunos 2º, 3º
5€
de ed. física)
CEB e ES.
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dezembro

Natal

-Promover os afetos
PID
-Desenvolver o sentido estético
e a criatividade
-Desenvolver o espírito de
grupo

ET

Ao longo do 1º e 2º
períodos

Torneio inter
turmas de Futsal

- Fomentar o espírito de PID
participação e a socialização;
-Desenvolver a autonomia e
sentido de responsabilidade;
-Cultivar
o
gosto
pela
modalidade;
- Desenvolver o espírito de
grupo

DE
(professores
ed. física)

Alunos 1º (3º e 5 €
de 4º anos), 2º, 3º
CEB e ES

Ao longo do 1º, 2º e 3º
períodos

Torneio de Ténis de
Mesa

- Fomentar o espírito de PID
participação e a socialização;
-Desenvolver a autonomia e
sentido de responsabilidade;
-Cultivar
o
gosto
pela
modalidade;

DE
(professores
ed. física)

Alunos 2º, 3º 5 €
de CEB e ES
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2ª semana de janeiro

14
fevereiro

"Cantar as
janeiras"

Dinamização da
atividade
“Dia dos
Namorados”
(Construção de um
painel -alusivo ao
tema;
-Atividades com os
alunos sobre a
temática)

-Promover o gosto pela PID
música;
-Envolver a comunidade na
criação e desenvolvimento de
atividades musicais;
-Fomentar o espírito de
participação e a socialização na
comunidade educativa;
-Desenvolver a autonomia e
sentido de responsabilidade;
- Relacionar a escola com o
meio
-Angariar fundos para compra
de instrumentos musicais.

-Promover os afetos;
-Desenvolver o sentido estético
e a criatividade;
-Desenvolver o espírito de
grupo.

DE
Toda
a
Professores
de comunidade
Educação Musical
Alunos
de
Educação Musical
dos vários ciclos
de ensino

PES
UCC
D1.º C
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Dia dos Namorados
(dinamização da
atividade “Para a
frente e para trás”)

15 e 16
fevereiro

16 e 17
março

Ao longo do 2º e 3º
períodos

-Informar e dar conhecimento
sobre as temáticas abordadas;
-Prevenir
e
mudar
comportamentos de risco;
-Promover e proteger a saúde;
-Incentivar,
envolver
e
promover a tomada de decisões
em saúde.

Abordagem do tema
“Prevenção do
consumo do tabaco”
(Ação debate com
apresentação de filme
e dinâmicas de
grupo)

-Informar e dar conhecimentos
sobre os malefícios do tabaco;
-Prevenir
e
mudar
comportamentos de risco.

Abordagem do
tema: “Métodos
contracetivos”
(Ação debate com
apresentação de filme
e dinâmicas de
grupo)

-Informar e dar conhecimentos
sobre educação sexual;
-Prevenir
e
mudar
comportamentos de risco;
-Prevenir a gravidez na
adolescência.

Torneio
Interturmas:
“Badminton”

- Fomentar o espírito de PID
participação e a socialização;
-Desenvolver a autonomia e
sentido de responsabilidade;
-Cultivar
o
gosto
pela
modalidade;

PES
UCC
BE

PES
UCC
Psicóloga

PES
UCC
Psicóloga
CPCJ

DE
(professores
ed. física)
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20, 22 e 29
abril

29 e 30
abril

Durante o mês de abril

Abordagem do
tema: “Gravidez na
adolescência”
(Ação debate com
apresentação de filme
e dinâmicas de
grupo)
Prevenção da
Violência em Meio
Escolar
(Dinamização do
jogo lúdico e
pedagógico (A
Brincar e a Rir o
Bullying vamos
Prevenir).

-Informar e dar conhecimentos
sobre educação sexual;
-Prevenir
e
mudar
PES
comportamentos de risco;
-Prevenir a gravidez na
adolescência.

PES
UCC
Psicóloga
CPCJ

Alunos do 11º
ano

-Informar sobre violência
escolar;
-Promover a saúde;
-Prevenir acidentes no meio
escolar;
-Prevenir
e
mudar
comportamentos de risco.

UCC
D1.º C
Psicóloga
CPCJ

Alunos do 1º
CEB (turmas
do 2º e 4º
anos)

-Prevenir
e
mudar
comportamentos;
-Sensibilizar
para
a
Mês da Prevenção
problemática dos maus tratos
dos Maus Tratos em
nas crianças e jovens
Crianças e jovens
-Envolver os alunos em
atividades que promovam o seu
(Divulgação da
bem-estar;
história do laço azul)
-Elaboração de panfletos;
-Elaboração do laço azul-

CPCJ
Docentes
do
agrupamento
toda
a
Enc. Educação
50 €
comunidade
Animadora
Autarquia
Escola Segura
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22-26
maio

13, 17
maio

Feira de Emprego,
Empreendedorismo,
Qualificação,
Formação e
Orientação Escolar
(Visita à feira de
Emprego,
Qualificação,
Formação e
Orientação Escolar
de Mesão Frio;
-Participação em:
.Stands informativos
“Ações
informativas”,
.Ação– “Emprego e
Empregabilidade”,
.Workshop “Turismo
e Produtos
Regionais”.

-Sensibilizar
para
novas
oportunidades
e
novas
formações;
-Promover
um
maior
conhecimento científico e
tecnológico;
-Contribuir para a decisão da
opção vocacional, em termos
profissionais;
-Promover o contacto direto
entre as empresas, a população
ativa e estudantes;
-Potenciar oportunidades de
estágio e emprego;
-Contribuir
para
o
empreendedorismo;
-Promover a articulação entre
escola/Família/ Comunidade.

Abordagem do
tema: “Prevenção
do consumo do
álcool”
(Ação debate com
apresentação de filme
e dinâmicas de
grupo)

-Informar e dar conhecimentos
sobre os malefícios do álcool;
-Prevenir
e
mudar
comportamentos de risco.

CDT do 3.º ciclo e
ES;
DT
Equipas
pedagógicas
Psicóloga
Animadora
Autarquia

Alunos do 9º,
12ºano
20 €
e
cursos
profissionais

CLDS
GIP

PES

PES
UCC
Psicóloga
Animadora
CPCJ
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20 e 27
maio

27
maio

2
junho

1 por período letivo

Prevenção
Rodoviária

Cuidados a ter com
o Sol e o Calor

-Incentivar,
envolver
e
promover a tomada de decisão
em saúde

PES

-Informar sobre os cuidados a
ter com o sol e o calor
-Prevenir
e
mudar
comportamentos de risco
-Proteger a saúde
-Promover hábitos saudáveis
de vida

-Fomentar o espírito de
participação e a socialização;
Prova de Natação
-Desenvolver a autonomia e
(Realização da prova)
PID
sentido de responsabilidade;
-Cultivar
o
gosto
pela
modalidade;
Realização de três
Assembleias de
Alunos
(Realização das 3
assembleias)

-Refletir sobre:
os problemas no cumprimento
de regras;
as
aprendizagens
e
os
resultados;
as diversas vivências na escola;
balanço
dos
progressos
alcançados.

UCC
Psicóloga
Animadora
CPCJ

Alunos do 5º
ano

UCC
D1.º C

Alunos do 1º
CEB (turmas 0 €
do 3º ano)

DE
(professores
ed. física)

CDT/ DT
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Ao longo do ano

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Participação no
Jornal escolar “O
Rascunho”

-Treinar
competências
comunicativas;
-Desenvolver a capacidade
criativa e o espírito crítico;
-Promover o contacto com os
recursos informáticos;
-Incentivar à intervenção cívica
PID
de toda a comunidade escolar;
-Divulgar
informações/atividades
relacionadas o departamento;
-Potenciar
a
articulação
vertical dos diversos ciclos de
ensino.

Decoração
dos -Promover os afetos
espaços comuns em -Desenvolver o sentido estético
e a criatividade
PID
épocas festivas
(Elaboração
de -Desenvolver o espírito de
enfeites)
grupo
Exposição
dos
trabalhos realizados
pelos alunos, ao
longo e no final do
ano
(Organização
das
exposições)

-Promover os afetos
-Desenvolver o sentido estético
e a criatividade;
PID
-Desenvolver o espírito de
grupo.

Comunidade
escolar e local

DE

DE
(Professores
EV e ET)

DE
(Professores
EV e ET)
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Ao longo do ano letivo

-Promover o gosto pela
Momentos musicais música;
-Envolver a comunidade na
Interpretação de
criação e desenvolvimento de
canções e peças
atividades musicais;
musicais, em
-Fomentar o espírito de PID
parceria com
participação e a socialização
atividades a
na comunidade educativa;
desenvolver
-Desenvolver a autonomia e
sentido de responsabilidade;
-Relacionar a escola com o
meio.

DE
Professores
Educação
Musical

de

Alunos
de Comunidade
Educação
Musical
dos
vários ciclos de
ensino
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PARTE 3

3º Eixo de Intervenção:
DOMÍNIO DA LIDERANÇA E GESTÃO
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Calendarização

17
setembro

1º
período

Designação /
Descrição da ação

Projetos
Programas

Objetivos

Receção aos Alunos
(-Visita aos vários
espaços físicos da
escola;
-Distribuição do
calendário escolar).

-Dar a conhecer a escola;
-Proporcionar uma boa integração;
-Promover as relações interpessoais;
-Dar a conhecer as regras de
funcionamento da escola;
PID
-Divulgar
os
documentos
estruturantes do Agrupamento.

Ação de Formação:
“Utilizadores da
BE”
(Visita Guiada à BE;
-Identificação das
zonas funcionais;
-Divulgação de
recursos/documentos/
ambientes digitais;
-Integração da
formação nas
reuniões de
departamento do
mês;
- Preenchimento do
documento
“Oportunidades de
colaboração com a
BE”)

-Promover
o
conhecimento
organizacional da BE;
-Divulgar os recursos;
-Divulgar os ambientes digitais e
projetos;
-Divulgar as oportunidades de
colaboração com a BE;
-Divulgar
os
documentos
orientadores para a elaboração de
trabalhos escritos.

/ Recursos
humanos

Público

Professores
Titulares de
Turma/DT
Alunos(todos
Direção;
alunos)
AO
CPCJ

1º
período

BE

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
ae.mesaofrio@aepan.pt │ http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/

Orçamento (€)

alvo

DEPE
D1º CEB
DL
DCENT
DCHS
DE

os
10 €

1º
período
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Entre 12 e 16
outubro

Semana da
Alimentação:
“Saúde em Pleno”
Teatro de
Fantoches

-Educar para a saúde alimentar;
-Reconhecer a importância de uma
alimentação natural, variada e
equilibrada.
-Promover
a
relação
Escola/comunidade.

DEPE
UCC
Autarquia
AO

-Informar e dar conhecimento sobre
alimentação saudável;
-Promover
hábitos
alimentares
Confeção de gelatinas saudáveis;
e espetadas de frutas -Prevenir e mudar comportamentos
ou salada de fruta
de risco.
Dia Mundial da
Alimentação

16
outubro

23
outubro
13
novembro
30
outubro
6
novembro

Ação de Formação:
Badminton

-Promover o gosto pela modalidade;
-Promover o conhecimento das
regras da modalidade;
-Desenvolver o espírito de grupo.

Ação de Formação: -Promover o gosto pela modalidade;
-Promover o conhecimento das
“ Futsal”
regras da modalidade;
-Desenvolver o espírito de grupo.

D1.º C
Educação
Pré-escolar

PID

PID

DE
(professore
s de ed.
física)

DE
(professore
s de ed.
física)

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
ae.mesaofrio@aepan.pt │ http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/

Crianças
da
Educação Préescolar
Comunidade
Educativa

Alunos do
1º CEB e
Crianças
Educação
escolar

da
pré-

Alunos 2º, 3º CEB
5€
e ES

Alunos 2º, 3º CEB
5€
e ES
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Comemoração de
festividade
Halloween

31
outubro

(Elaboração de
trabalhos de
pesquisa sobre a
data festiva;
-Elaboração de
objetos/ artefatos
característicos do
dia;
-Decoração de
espaços

-Divulgar as culturas-alvo (países de
língua inglesa);
-Comemorar data festiva;
-Envolver os alunos em atividades
lúdicas do gosto deles;
-Contribuir para o desenvolvimento
do sentido estético e artístico dos
alunos;
-Sensibilizar
os
alunos
para
diferentes tipos de manifestações de
carácter cultural;
-Envolver os alunos em atividades
interdisciplinares e trabalhos de
projeto;
-Promover o trabalho em equipa,
entre ciclos e o trabalho entre turmas
à
distância;
(Utilização
de
tecnologias variadas)
-Expor os trabalhos das crianças.

DEPE
1º CEB

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
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Crianças
Educação
escolar
Alunos
Ciclo

da
Pré-

do

1º
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11
novembro

13
novembro

“S. Martinho”
(Recolha de receitas
tradicionais;
- Contar, escrever e
dramatizar a lenda de
S. Martinho;
- Cantar canções
alusivas ao tema;
- Fazer trabalhos de
expressão plástica;
- Realizar o magusto)

Ação de formação:
Educação Inclusiva

-Suscitar interesse pela tradição de S.
Martinho
e
degustação
da
gastronomia
típica
da
época
(castanhas assadas);
-Despertar o interesse pelo fruto
Castanha enquanto valor económico PID
da região e época;
-Suscitar o interesse pelas tradições
locais
enquanto
forma
de
desenvolvimento a coesão territorial;
-Capacitar os docentes para a
implementação do enquadramento
legal da educação inclusiva;
-Conhecer os princípios e as normas
que garantem a inclusão, enquanto
processo que visa responder à
PID
diversidade das necessidades e
potencialidades de todos e de cada
um dos alunos, através do aumento
da participação nos processos de
aprendizagem e na vida da
comunidade educativa.

D1.º C
DEPE
Professores
das AEC?

DE
EMAEI
Formador

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
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Alunos do 1º CEB
(somente em sala
de aula) Crianças
da Educação Pré- 20 €
escolar

Docentes
do
Agrupamento
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16
novembro

-Informar e dar conhecimento sobre
Dia Mundial do Não os malefícios do tabaco;
-Promover a saúde
Fumador
(Apresentação de um -Prevenir e mudar comportamentos
vídeo pelos diretores de risco;
de turma)
-Incentivar, envolver e promover a
tomada de decisão em saúde.

ES
UCC
D1.º C

22
novembro

Feira de Outono
(Realização de uma
feirinha, com
produtos da época e
da região)

-Promover
a
relação
Escola/comunidade;
-Angariar verba para a visita de
estudo.

DEPE
AO

20
novembro

Dia Nacional Do
Pijama
(Recolha de
donativos junto das
famílias;
-Realização de
atividades criativas)

-Dar importância e visibilidade ao
tema dos direitos da infância;
-Incutir hábitos de solidariedade;
-Promover o trabalho colaborativo.

DEPE
Associação
“Mundos
de Vida”

2
dezembro

Dia Mundial de
Luta Contra a Sida
(Distribuição de
material de
divulgação do tema
SIDA)

-Informar e dar conhecimentos sobre
a temática abordada;
-Prevenir e mudar comportamentos
de risco
-Promover e proteger a saúde;
-Incentivar, envolver e promover a
tomada de decisão em saúde.

PES
UCC
Animadora
social
Associação
de
estudantes

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
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Alunos do 1º CEB
(turmas do 4º ano)

Crianças
da
Educação
Préescolar
Comunidade
Educativa

Crianças
Educação
escolar

da
Pré- 5 €

Comunidade
Escolar
20 €
Alunos do 2.º e
3.ºciclos
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11
dezembro

8
dezembro

Dia do Diploma
(Sessão formal de
abertura com a
presença de entidades
locais;
-Discurso da diretora;
-Entrega dos
certificados e
diplomas aos alunos
que terminaram o
Ensino Secundário;
(atividade de caráter
cultural a definir).

Mercado Medieval
(Figuração;
-Representação de
episódios da época
medieval)

-Valorizar o percurso escolar dos
alunos e a conclusão do ensino
secundário;
-Reconhecer e valorizar o mérito, a
dedicação e o esforço no desempenho
escolar;
-Fomentar uma imagem positiva
da escola junto da comunidade;
-Promover o sucesso educativo
através de valorização
das boas
práticas escolares;
-Relacionar a escola com o meio.
-Envolver a comunidade na criação e
desenvolvimento
de
atividades
lúdicas;
-Manter a tradição;
-Contribuir para o enriquecimento
cultural dos alunos;
-Valorizar a participação ativa na
Comunidade

Alunos Finalistas
de 2019/2020
Coordenador do
Direção
Ensino
Coordenado
50 €
Secundário
ra
de
Professores
Projetos
Representantes
Animadora
das
Instituições locais

Animadora
Autarquia

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
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Comunidade
Escolar

20 €
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Escola para Todos

16
dezembro
(tarde)
1ª interrupção da
atividade letiva

dezembro

-Desenvolver o espírito de cidadania e democracia;
-Fomentar o convívio entre pais, professores e comunidade educativa;
-Promover a inclusão de todos os alunos nas atividades escolares.
-Estimular estratégias matemáticas;
-Desenvolver competências:
de concentração, de visualização, de PID
pensar primeiro e agir depois, de
pesar as opções, de memorização, a
de cálculo mental, entre tantas outras.

DCENT
Professores
de
matemática

Alimentação
saudável em casa

-Promover comportamentos para uma
alimentação saudável;
-Motivar os pais na realização
manutenção de uma saúde alimentar.

Rita
Meireles
Encarregados de
Coordenado
Educação
dos
ra
de
alunos do 9ºano
Projetos
UCC

Atividades de palco
(Atuação de um
grupo de bombos;
-Apresentação de
coreografias;
-Apresentação de
momentos musicais)

-Promover um ambiente de escola
lúdico;
-Estimular a exposição dos alunos em
atividades de palco.

Animadora
Coordenado Comunidade
ra
de escolar
projetos

Almoço convívio do
DT com os alunos
(Almoço na cantina
escolar entre os
alunos e respetivos
Diretores de Turma

-Promover o convívio entre os alunos
e os DT.
-Estreitar relação entre alunos e DT.
-Fomentar o espírito natalício.

CDT / DT
do 2.º, 3.º Alunos do 2.º, 3.º
ciclos
e ciclos e ES
Ensino
Secundário

Jogos
Matemáticos

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
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Alunos do 2º, 3º e
sec.
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17
dezembro

22
dezembro

janeiro 2019

Trabalhos alusivos
à quadra (presépios
com material
reciclável),
realizados em
parceria com pais e
EE para exposição.

-Promover o convívio e a relação
família
/escola-Estimular
a
sensibilidade estética e a criatividade;
PID
-Promover a relação família/escola;
-Dar a conhecer tradições da época
natalícia.

Convívio natalício
completar com
plano intervenção
diretora
(Realização de
encontro convívio)

-Fomentar as relações entre a
comunidade educativa;
PID
-Potenciar
momentos
de
descontração/convívio/socialização.

Direção
Coordenado
Pessoal docente e
ra
de
Multa individual
não docente
projetos
Animadora

Oficina de Teatro
(Criação de Teatros)

-Promover a realização de atividades
como ferramentas de trabalho usadas
para a transformação social e para o
combate à pobreza e exclusão social,
garantindo-se a igualdade de
oportunidades e o reforço da coesão
social e territorial.

Alunos do Equipa
Agrupamen professores
to

1.º C
Autarquia

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
ae.mesaofrio@aepan.pt │ http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/

Alunos
CEB
PEE

do

1º
100 €

de
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17
janeiro

Comemoração das
Janeiras
Recolha de canções
tradicionais;
-Pesquisa de
costumes;
-Cantar as Janeiras
entre as salas do JI
-Recolha de canções
tradicionais;
-Pesquisa de
costumes;
-Cantar as janeiras
em sala de aula,
gravar e colocar nas
redes sociais.

4e5
fevereiro

9
fevereiro

-Promover
a
valores/costumes;
- Manter a tradição.
-Promover
a
valores/costumes;
- Manter a tradição.

partilha

de PID
DEPE

partilha

Grupos
Educação
escolar

da
50 €
Pré-

de
PID

D1.º C
alunos do 1º CEB

Exposição/Feira de
-Divulgar as Ciências da Terra, em
Minerais e Fósseis
especial a Geologia, a Mineralogia e PID
-visita de estudo;
a Paleontologia;
-palestra.

DCENT
Professores Alunos EB e ES
de CN e FQ

Dia internacional da -Promover a utilização segura da
internet segura
internet pelas pessoas, sobretudo
(Sessão de
pelas crianças.
esclarecimento)

D1.º C
DCENT
GNR/Escol
a Segura

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
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Alunos do 1º CEB
(turmas do 4º ano)
7.º e 8.º anos
10ºC, 12ºB
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10 a 14 de
fevereiro

-Promover os afetos;
Semana dos afetos
-Desenvolver o sentido estético e a
Jogos alusivos ao
criatividade;
tema (entre salas)
-Desenvolver o espírito de grupo.
Carnaval
(Tema livre)

13
março

14
março

Comemoração do
dia do Pi

Dia do Patrono

-Promover a participação
atividades carnavalescas.

em

-Comemorar o caráter universal da
PID
Matemática
-Celebrar o Dia do Patrono;
-Conhecer a vida e obra do Professor
António da Natividade;
-Produzir trabalhos em suportes
variados sobre o Patrono;
-Expor os trabalhos realizados.

Educadoras
AO

Crianças
da Educação
Pré-escolar

D1.º C

Alunos 1.º C(em
sala de aula)

DCENT

Alunos do 2º, 3º
10 €
ciclos

Equipa da
BE
Professores
e
educadores

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
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Comunidade
educativa

50 €
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22
março

“Dia Mundial da
Floresta”
Dia da Árvore
(Pesquisa sobre o
ambiente;
-Plantar espécies
autóctones no espaço
verde da escola e
plantação de uma
árvore/de uma
semente num vaso na
sala de aula;

-Sensibilizar os alunos para a
preservação da natureza;
-Desenvolver a capacidade de
intervenção;
-Estimular
o
sentido
de
responsabilidade.

D1.º CEB
(por sala)
Educação
DEPE
escolar
Professores e 1º CEB
das AEC
Autarquia

Pré0

-Fazer trabalhos
alusivos)
Escola para todos
17
março
(tarde)
2ª interrupção da
atividade letiva

Desfile reciclado

-Desenvolver o espírito de cidadania e democracia;
-Fomentar o convívio entre pais, professores e comunidade educativa;
-Promover a inclusão de todos os alunos nas atividades escolares.
-Sensibilizar para a importância da
reciclagem;
-Desenvolver a autonomia, a
criatividade e o sentido estético;
-Elaboração de peças de vestuário
com material reciclável;
-Realização do desfile.

DE
ET
Alunos do
8º ano
Animadora

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
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Comunidade

Largo da Independência
5040 – 352 Mesão Frio
Contribuinte n.º 600076300

63

Campeonato
Escolar de Jogos
Matemáticos

-Estimular estratégias matemáticas;
-Desenvolver competências:
de concentração, de visualização, de
PID
pensar primeiro e agir depois, de
pesar as opções, de memorização, a
de cálculo mental, entre tantas outras.

DCENT
Professores
de
matemática

Alunos do 2º, 3º e
5€
sec.

Viver a Páscoa
-Recolha de receitas
tradicionais.
-Elaboração de
trabalhos alusivos à
época.
-Recolha de receitas
tradicionais.
-Pesquisa de hábitos
pascais.
-Elaboração de
trabalhos alusivos à
época.

Conhecer alimentos típicos;
-Conhecer e preservar tradições;
-Fomentar o espírito de grupo;
- Preservar a tradição
-Conhecer alimentos típicos;
-Conhecer e preservar tradições;
-Fomentar o espírito de grupo;
-Preservar a tradição

DEPE

D1.º C
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6
abril

abril

Programa Cuida-te
- Iniciativa de
complemento
curricular no âmbito
do PASSE de
Alimentação
Saudável em Saúde
Escolar Teatro debate sobre
(Programa
Alimentação: “O
Corpo é que Paga”)

-Promover hábitos de alimentação
saudável.
-Incentivar
a
manutenção do
equilíbrio físico que promove
também para o equilíbrio psicológico.

IPJ
/Usina

Ida ao teatro

-Visualização da peça no âmbito da
disciplina de português.

DL

-Divulgar o trabalho realizado.
-Informar e dar conhecimento sobre
as temáticas abordadas.
-Sensibilizar a comunidade para os
maus tratos nas crianças e jovens.

CPCJ
Docentes e
alunos do Comunidade
Agrupamen
to

Exposição
“Representação
dos Maus Tratos”
(Realização da
exposição dos
trabalhos
Biblioteca e
núcleo
museológico)

PES

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
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Alunos
10/11º ano

do

Máximo
alunos

60

50 €

Alunos do 9ºano
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26
abril

15
maio

20 e 27
maio

Comemoração da
revolução do 25 de
abril
(Declamação de
alguns poemas
alusivos ao 25 de
abril
Audição de música
de intervenção;
Elaboração de
cartazes.)

-Localizar no tempo e no espaço os
eventos e os processos abordados;
-Identificar e caracterizar fases
importantes da evolução histórica;
-Promover a partilha de opiniões e
saberes.

Comemoração do
“dia da
Família”
(Realização de
atividades
relacionadas com o
tema)

-Sensibilizar para a importância e o
papel da família;
-Promover a relação Família/Préescolar;
-Reconhecer o papel dos familiares
no envolvimento sócio afetivo da
criança;
-Promover o valor da família.

“Cuidados a ter
com o Sol e o Calor
(Ação debate com
apresentação de
filmes e dinâmicas
de grupo)

-Informar e dar conhecimentos sobre
os malefícios do sol;
-Prevenir e mudar comportamentos
de risco.
-Proteger a saúde.
-Promoção da Saúde.

Professora
Maria
do
Céu Couto Alunos do 11ºA e
e
Sónia 11ºB
Guedes

DEPE
AO

PES
UCC

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
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Educação
escolar

Pré50 €

5º ano
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26
maio
3ª interrupção
letiva
(todo o dia)

Escola para Todos

-Desenvolver o espírito de cidadania e democracia;
-Fomentar o convívio entre pais, professores e comunidade educativa;
-Promover a inclusão de todos os alunos nas atividades escolares.

Apresentação aos
professores da
Turma e
Encarregados de
Educação, da peça
de teatro adaptada,
pelos alunos do
10.ºA e B
“Farsa de Inês
Pereira” de Gil
Vicente

-Motivar para a leitura de textos do
género dramático;
-Promover um conhecimento mais
aprofundado do autor e da sua obra;
-Desenvolver a compreensão da obra
de leitura integral “Farsa de Inês”, de
Gil Vicente.

“Dia Mundial da
Criança”
Atividades lúdicas)
1
junho
(3ª interrupção
letiva- Centro
Escolar)

“Dia Mundial da
Criança”
(Trabalhos alusivos
ao tema para
partilha nas redes
sociais)

-Consciencializar para os direitos da
criança;
-Desenvolver a destreza manual e a
criatividade;
-Promover o convívio e a partilha de
experiências
-Consciencializar para os direitos da
criança;

DL

DEPE
AO

D1.º C

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
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Alunos do
10º A e 10ºB

Educação
escolar

Pré-

1º CEB
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8
junho

Festa de Finalistas
(Jantar convívio entre
professores e alunos
do 12.º ano;
Leitura de uma
mensagem de
reconhecimento do
agrupamento;
Projeção vídeo/áudio
sobre a vivência do
aluno na escola.

30
junho

Comemoração de
Final de Ano
Final de ano Comemorar o final
de ano por sala e
com entrega do
diploma aos
finalistas do quarto
ano e registo para
colocar nas redes
sociais

Final ano letivo

Almoço convívio de
final de ano letivo
(Realização de um
almoço convívio)

CDT
AE
Alunos
DT
Animadora

-Premiar o mérito dos finalistas;
-Estimular os pares para o estudo e
trabalho;
-Promover o convívio entre os alunos
e a comunidade.

Alunos
Professores
PEE

Crianças
Educação
escolar
Assinalar o final do ano letivo

30 €

da
Pré-

DEPE
Alunos
CEB

PID
D1º C

-Fomentar as relações entre a
comunidade educativa;
-Potenciar
momentos
de
descontração/convívio/socialização.

do

1º

50 €

Pais
e
EE,
Comunidade
Educativa, através
das redes sociais

Direção
Coordenado Pessoal docente
ra
de Pessoal
não 5 €
Projetos
docente
Animadora
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Anexo 1- Outros projetos a desenvolver ao longo do ano letivo
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Calendarização

outubro a junho

Ao longo do ano
letivo

Designação/descrição da
ação
Concurso Nacional
de Leitura
(Organização das etapas
do Concurso Nacional de
Leitura;
Organização do concurso
inter turmas;
Elaboração do
regulamento do
concurso)
-Seleção das obras a
concurso (1ª fase)
escolar;
-Elaboração de fichas de
leitura;
-Participação nos
concursos.

Referencial “Aprender
com a Biblioteca
Escolar”

Projetos/
Programas

Objetivos

-Disponibilizar as obras para
leitura;
-Promover o prazer da leitura;
-Desenvolver competências
de leitura;
-Criar hábitos de leitura;
-Aperfeiçoar a competência
comunicativa;
-Desenvolver
o
espírito
crítico e de vivência em
grupo.

-Implementar um projeto no
âmbito das literacias da
leitura, dos média e da
informação com os seguintes
objetivos:
-Participar em atividades
promovidas com a utilização
do Referencial da RBE
“Aprender com a Biblioteca
Escolar”;
-Articular
as
diferentes
disciplinas envolvidas com as
atividades propostas.

Recursos
humanos

BE
DL
1º CEB
(Professores de
português)

Orçamento (€)

Público alvo

Alunos do 1º CEB
(3º e 4º anos), 2º, 3º
CEB e ES

400 €
(Para
possível
transporte
de
alunos
selecionados
e
compra dos livros
necessários)

Alunos de duas
BE
turmas (uma do
Professores das
centro escolar e
disciplinas
outra da EB 2,3/S)
envolvidas
do agrupamento
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Ao longo
do ano letivo

Ao longo do ano

Projeto: “Leituras
que unem, saberes
que permanecem”
(Sessões de leitura em
voz alta;
Debate na turma sobre os
temas identificados
seguindo o guia
preparado pela BE e
técnicos)
(Sessão de consolidação
de saberes com os
técnicos intervenientes;
Comunicação com os
parceiros via grupo
facebook;
Apresentação de
resultados à
comunidade)

Oficina de Estudo
(semanal)

-Dinamizar sessões de leitura
regulares,
tornando-a
presente no quotidiano dos
adolescentes, que mostrem o
sentido da utilização de
suportes
de
leitura
diversificados em função de
diferentes
contextos
e
situações;
-Aliar
a
leitura
o
desenvolvimento de atitudes
e competências em campos
sociais e relacionais;
-Propiciar às comunidades
em que a escola se insere
aprendizagens e vivências
significativas entre pessoas
de
diferentes
culturas,
vivências e gerações.

-Promover as Literacias:
competências de leitura e de
informação
(comunicar,
interpretar,
sintetizar,
memorizar);
-Colaboração no Plano de
intervenção do Aluno.

BE
Psicólogas
DL
UCC
BM
Escola Segura
PES

Alunos do 3.º CEB

BE/
psicóloga

Todos os alunos do
2º e 3º ciclos que
tenham obtido nível
inferior a 3 à
disciplina
de
português em 201819
ou que manifestem
claras dificuldades
na interpretação e
leitura.
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janeiro a março

Histórias da
Ajudaris
(Escrita de textos de
acordo com o tema
escolhido pela Ajudaris:
Natureza
-Integração dos textos
no livro da Ajudaris;
-Divulgação do livro
(Semana da leitura)

3º período

Atividades da promoção
de
valores
e
competências
sociais
“Respeito pelo Outro”

Ao longo do ano

Projeto
Patrulha”

-Fomentar
espírito
de
solidariedade entre os alunos,
no âmbito do Projeto
Ajudaris
-Integrar o projeto da
Ajudaris publicando histórias
escritas pelos alunos do 1.º
CEB.

-Promover o contacto com a
comunidade Mesãofriense em
geral e o desenvolvimento de
interações
diversificadas
entres os diferentes agentes
envolvidos

-Promover
o
desenvolvimento sócioafetivo
“Missão
dos alunos.
-Prevenir
problemas
de
comportamento em contexto
escolar.

BE
D1º CEB

Alunos do 1º CEB

Psicólogas;
Educadoras de
Infância;
Comunidade
Professoras
Educativa
titulares
1.º
CEB

Psicólogas
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Ao longo do ano

De setembro de
2018 até agosto de
2020

1º Período

Plano
Nacional
Cinema

Projeto ERASMUS
EcoStep in Europe

-Combater a iliteracia nas
escolas.
-Criar novos públicos, através
da promoção de um programa
de literacia para o cinema
junto do público escolar para
de
a divulgação de obras
cinematográficas
de
importância histórica e, em
particular,
das
longasmetragens, curtas-metragens,
documentários e filmes de
animação.

-Cooperar para a Inovação e
Boas Práticas no âmbito do
turismo ecológico, nos vários
países participantes.

-Participar no “Concurso de
Decoração de Natal - Quantos
Concurso de Decoração desejos cabem numa estrela?”
de Natal: Make-A-Wish -Dinamizar outras Atividades
de Natal alternativas ao
Vai À Escola
Concurso de Decoração de
Natal.

Coordenadora
de
Alunos
de
Projetos
todos os ciclos
Professora Maria do
Céu Couto

Agrupamento
de
Escolas
Professor
António
da
NatividadePortugal,
Roménia,
Lituânia,
Croácia
e
Eslovénia

Alunos
do
Agrupamento
de
Escolas Professor
António
da
Natividade e alunos
dos
países
cooperantes

Coordenadora
de
Alunos dos 2º,
Projetos
e
3º ciclos e
Animadora Fátima
secundário
Pereira
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CRONOGRAMA
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