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PREÂMBULO
Em conformidade com o Regulamento Interno, o Plano Anual de Atividades (PAA) constitui-se
como documento de planeamento elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e
gestão do Agrupamento. O PAA estabelece, em consonância com o Projeto Educativo, os
objetivos, as formas de organização e de programação das atividades, registando os recursos
envolvidos.
O PAA para 2017-18 procura espelhar a concretização do lema e dos princípios e valores a
consignar no Projeto Educativo, evidenciando ações no âmbito de áreas de intervenção, como
a promoção do sucesso e da disciplina, entre outras.
Neste documento enumeram-se as propostas de atividades a desenvolver pelos diversos
órgãos intermédios. Foram tidos em consideração princípios a observar na elaboração de
propostas de atividades, como sejam o primado da qualidade, a maximização de recursos e a
preocupação de privilegiar, sempre que possível, dinâmicas de inter e transdisciplinaridade.
Para além das atividades que extravasam o âmbito espacial da sala de aula ou que envolvem a
participação de intervenientes fora docentes e discentes, o PAA contempla também ações de
estruturas de apoio, projetos e atividades de natureza diversa, nomeadamente:
Biblioteca Escolar
Direção e Coordenação de Estabelecimento da Delfim Santos
Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual e Educação para a Cidadania (PESESEC)
Jornal Viva Voz
Consultório da Língua Portuguesa
Olimpíadas da Língua Portuguesa
Escola a LeR+ (Biblioteca Delfim Santos)
Projeto “Ser Solidário”
Jardim de Cheiros/Horta Pedagógica
Viagem de finalistas do 9.º ano (Delfim Santos)
Desporto Escolar
Natação curricular - parceria com a Câmara Municipal de Lisboa
Mensalmente é divulgada a lista de atividades, no blogue do Agrupamento na página do PAA:
uma lista relativa às atividades a realizar nas escola D. Pedro V, escolas Prof. Delfim Santos,
EB1/JI das Laranjeiras, EB1/JI António Nobre e EB1/JI Frei Luís de Sousa.
O acompanhamento e a monitorização das ações propostas e desenvolvidas no âmbito do PAA
4
têm lugar ao longo do ano, no seio das estruturas proponentes, concretizando uma avaliação
sistemática e formativa das mesmas. No final do ano letivo, os órgãos de gestão intermédia
e/ou os proponentes, apresentam uma avaliação das ações desenvolvidas e dos resultados
obtidos, elementos que constarão de um documento de avaliação global do PAA do
Agrupamento.
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1.º Período
EB1 António Nobre

SETEMBRO

MÊS

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

13 a 16

Apadrinhamento

Articulação
família/escola/comunidade

Receção aos novos alunos

Docentes e alunos

1A, 1B, 4A e
4B

Não
definido

Grátis

27

Festa
de
abertura do ano
letivo
Lanches
saudáveis

Articulação
família/escola/comunidade

Abertura do ano letivo

Junta de Freguesia

Toda
escola

Não
definido

Grátis

Articulação
Escolar

com

a

Saúde

Aprender a fazer uma
alimentação saudável

Centro de Saúde

1A, 1B e 3C

Grelha dos
lanches

Grátis

13

O menino que
não gostava de
sopa

Articulação
Escolar

com

a

Saúde

Centro de Saúde de 7 Rios

JI 1, 2 e 3

Biblioteca

Grátis

16

Dia
da
Alimentação
Ciências
Experimentais

Promoção
do
sucesso
educativo
Articulação com a disciplina
de Estudo do Meio

Aprender a fazer escolhas
alimentares saudáveis e
conhecer regras de higiene
alimentar
Promover
hábitos
de
alimentação saudável
Explorar aspetos científicos

Docentes

JI 1, 2 e 3

Grátis

Centro de Ciência Viva

4A

31

Dia do Bolinho

Articulação escola/família

Associação de Pais

Visita de Estudo
Tinoni - Crescer
em Segurança
Magusto

Articulação com a disciplina
de Estudo do Meio

Toda
escola
2A e 2B

a

2e3

Conhecer
tradições
portuguesas
Conhecer,
aprender
e
aplicar regras de segurança

Salas
e
ginásio
Centro de
Ciência
Viva
Bolinhos
dos Santos
Passaporte
Escolar

Articulação com a disciplina
de Estudo do Meio

Conhecer tradições

Refeitório (forno)

Toda
escola

a

Grátis

Jogo:
dominó
da higiene

Articulação
Escolar

Aprender e aplicar hábitos
de higiene do corpo

Centro de Saúde de 7 Rios

JI 1, 2 e 3

12
castanhas/
aluno
Jogo

28 e 29

OUTUBRO
NOVEMBRO

DATA

23 a 27

10
14

com

a

Saúde

Proteção Civil
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a

Grátis
Grátis
Grátis

Grátis
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16

Saudável, quero
ser!

Articulação
Escolar

com

a

Saúde

Aprender hábitos saudáveis

Centro de Saúde de / Rios

3A, 3B e 3C

Biblioteca

Grátis

17

Turma
Mónica

Articulação
Escolar

com

a

Saúde

Aprender a fazer escolhas
saudáveis

Centro de Saúde de 7 Rios

4A e 4B

Biblioteca

Grátis

A definir

Visita de Estudo
Aquário Vasco
da Gama
Teatro na
ES D. Pedro V

Articulação com a disciplina
de Estudo do Meio

Conhecer
características
de espécies animais

Aquário Vasco da Gama

3A, 3B e 3C

Passaporte
Escolar

Grátis

Articulação vertical

Anfiteatro

4A e 4B

Transporte
da JF

A definir

30

Inovar
Divertido

Articulação
família/escola/comunidade

Assistir a uma peça de
teatro e participar numa
ação de solidariedade
Reciclar com a ajuda dos
avós

Boerhinger

1º Ciclo

Caixas
oferta

Grátis

7 e 14

Visita de Estudo
A
Princesa
Baixinha

Articulação
entre
as
disciplinas de Português e
Expressões

Conhecer um
ouvir um conto

Museu Nacional do teatro e
da Dança

2B e 2A

Passaporte
Escolar

Grátis

15

Encerramento
do 1º período

Articulação
família/
escola/comunidade

Participar
convívio

Escola e famílias

Toda
escola

Lanches

Grátis

DEZEMBRO

28

da

é

museu

num

e

lanche

Laboratório
Ingelheim
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EB1 das Laranjeiras
DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

Articulação
família/escola/comunidad
e

Receção aos novos alunos

Docentes e alunos

Aumentar as competências
relacionais e cívicas para
conseguir um clima de
bem-estar e a formação
ética de cada aluno.

Facilitar a integração de
novos elementos e o
conhecimento mútuo.
Reforçar as relações sociais
entre
colegas
e
os
elementos da comunidade
educativa.
Proporcionar um momento
de acolhimento.
Fomentar situações de
diálogo.
Identificar e respeitar as
normas de utilização da
Biblioteca/Mediateca
Criar o gosto pela leitura
Início do ano letivo

Professoras Titulares

13

Apadrinhamento
Dramatização
da
história da mosca
Fosca e Se tu visses
o que eu vi.

Enfermeira do Centro de
Saúde Sete Rios

Turmas
4.º ano

Professores,
Assistentes Operacionais
e família.

JI Turma 1 e
2

Troca
marcadores
livros.

27

11

16

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

Abertura do ano
letivo
Apadrinhamento

21

OUTUBRO

PROJETO EDUCATIVO

13 a 15

SETEMBRO

MÊS

de
de

Receção do JI , na
biblioteca
Abertura do ano
letivo

Otimização
da
comunicação
entre
os
membros da comunidade
educativa
Articulação com a Junta de
Freguesia

Atividade do CS7R
/
“Educação
Sexual»

Aumentar as competências
relacionais e cívicas para
conseguir um clima de
bem-estar e a formação
ética de cada aluno

Informar sobre questões do
desenvolvimento
da
sexualidade.

Dia Mundial
Alimentação

Aumentar as competências
relacionais e cívicas para
conseguir um clima de bem

Sensibilizar
para
uma
alimentação saudável;

da

1ºB com o 3º
B

2ºB e 4ºB

Papel
de
cenário,
material de
recorte
pintura
e
colagem
História da
mosca
fosca e Se
tu visses o
que eu vi

Grátis

Grátis

Troca
de
marcadores

Bibliotecárias
Todos os docentes
monitores CAF
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Jardim
Infância
e

de

JI/1º Ciclo
do

Fotocópias

Grátis

Não
definido

Grátis

Apresentaç
ão em PPT

Grátis

Fruta
época,
facas,
pratos.

Grátis

da

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

“Lanche saudável”
Visualização
de
PPT
sobre
a
alimentação.
Confeção de pratos
com
fruta
da
época.
16

16

16

Dia Mundial
Alimentação
“Lancheira
Saudável”

da

Dia Mundial da
Alimentação
História do nabo
gigante,
exploração
da
história ao nível
das
áreas
de
Português,
Matemática,
Estudo do Meio e
Expressões.
Construção de uma
Roda
dos
alimentos.
Semana
da
Alimentação
Confeção de pão,
manteiga,
marmelada
e
geleia.

estar e a formação ética
de cada aluno

Identificar
diferentes
categorias de alimentos

Fomentar a importância de
hábitos
alimentares
saudáveis

Sensibilizar
para
uma
alimentação saudável

Aumentar as competências
relacionais e cívicas para
conseguir um clima de bem
estar e a formação ética
de cada aluno.

Sensibilizar
para
uma
alimentação saudável

Gerir os recursos para uma
melhor
qualidade
do
ensino/aprendizagem.
Otimização
da
comunicação
entre
os
membros da comunidade
educativa

Desenvolver
algumas
práticas promotoras de
saúde
Incentivar comportamentos
e hábitos saudáveis

Professores,
Assistentes Operacionais
e família.

Professoras
Professora
Catela

Educadoras,
operacionais

Conhecer/reconhecer
e
identificar alguns cereais.
Desenvolver
noções
matemáticas:

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2017/2018

8

Titulares e
Ana Paula

assistentes

JI Turma 2

Turmas
2ºano

do

JI turmas 3 e
4

Material
diverso.

Grátis

Material
diverso.

Grátis

Material
diverso
(farinha,
natas)
Marmelos,
açúcar,
canela,
água,
limão,
Placa

Pago pelas
educadoras
das salas

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

pesos e medidas.

16

Semana da
Alimentação
Elaboração
das
ementas
do
refeitório
Degustação
de
frutas da época e
tropicais

Promover a participação
dos
Pais
e
EE
nas
iniciativas escolares e na
vida académica dos seus
filhos e educandos
Gerir os recursos para uma
melhor
qualidade
do
ensino/aprendizagem.
Otimização
da
comunicação
entre
os
membros da comunidade
educativa

Triagem Oral

Aumentar as competências
relacionais e cívicas para
conseguir um clima de bem
estar e a formação ética
de cada aluno

18

20

20

Atividade do CS7R
/
“Não Quero
Comer Sopa”
“A Branca de
Neve”

Atividade do CS7R
/
“A Branca
de
Neve”
“Os
três
porquinhos”

Optimização
da
comunicação
entre
os
membros da comunidade
educativa

Otimização
da
comunicação
entre
os
membros da comunidade
educativa.

Desenvolver
algumas
práticas promotoras de
saúde
Incentivar comportamentos
e hábitos saudáveis
Conhecer/reconhecer
e
identificar alguns frutos
Desenvolver
noções
matemáticas

Educadoras, assistentes
operacionais e enc. de
educação

Promover o cumprimento
de regras de higiene

Higienista Oral do CS7R

Turmas
2ºano

Alimentação e hábitos de
Vida Saudáveis.

Enfermeira do Centro de
Saúde Sete Rios

Enfermeira do Centro de
Saúde Sete Rios

Sensibilizar para hábitos
saudáveis de alimentação
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JI turma 5

elétrica,
forno,
varinha
mágica,
balança,
panela
Frutas
Folhetos
dos
supermerca
dos

Pago pela
educadora

Não
definido

Não definido

JI Turma 1 e
2

História em
PPT

Grátis

JI turma 3, 4
e5

História em
PPT

Grátis

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

23

23, 24 e
25

25 e 26

24 e 31

30

30 e 31

Aplicação de Flúor

Museu Nacional do
Teatro e da Dança

Aplicação de
fluoretado

gel

Halloween
Exploração
do
poema A bruxa
Castanha
e
construção de uma
casa de bruxas.
Alimentação
Saudável

Otimização
da
comunicação
entre
os
membros da comunidade
educativa

Criar hábitos saudáveis.
Prevenção
do
aparecimento
e
o
desenvolvimento de cáries
dentárias

JI Turma 1 e
2

Animadores do Museu.

Turmas
2ºano

Enfermeira do Centro de
Saúde Sete rios

Reconhecer
tradições
festivas
Fomentar
troca
de
experiências

Articulação Escola/ Centro
de Saúde Sete Rios
Otimização
da
comunicação
entre
os
membros da comunidade
educativa
Educar para a criatividade
e cidadania

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.

Otimização
da
comunicação
entre
os
membros da comunidade
educativa
Educar para a criatividade
e cidadania

Halloween

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.
Conhecer e preservar o
património
teatral
e
musical português.
Diversificar
práticas
expressivas integrando a
expressão
teatral
e
musical.

Higienista do CS7R

em
Grátis

Rádio

Grátis

JI turma 3, 4
e5

Gel
fluoretado

Grátis

Professores
Titulares
2ºano
e
Professora
Benvinda Freitas.

Turmas
2ºano

do

Materiais
diversos

Grátis

Sensibilização para
hábitos
alimentares
saudáveis

Enfermeira do Centro de
Saúde Sete Rios

Turmas
2ºano

do

Jogo

Grátis

Reconhecer
tradições
festivas
Fomentar
troca
de
experiências

Professores, Assisistentes
Operacionais e alunos

JI Turma 1 e
2

Materiais
diversos

Grátis

Promoção da saúde
prevenção de doenças

e
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do

Flúor
gel

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

até 31

31
outubro

6 a 10
6 a 10

NOVEMBRO

10

International
Association
Os
School
Librarian
Troca de
marcadores

Titular

Materiais
diversos

Grátis

JI turma 3, 4
e5

Autocarro
Alfacinhas
Monitores
do Museu

2.5

e

JI Turma 1 e
2

Materiais
diversos

Grátis

e

JI Turma 1 e
2

Materiais
diversos

Grátis

Professores e alunos

JI e 1º Ciclo

Diversos

1 ou 2 euros

Conhecer e identificar os
animais nos seus diferentes
habitats.

Professora
Titular
e
alunos e animadores do
Jardim Zoológico

JI Turma 1 e
2

PPT
e
material
diverso.

1,00€

Criar hábitos saudáveis.
Reconhecer a importância
da vacinação.

Enfermeira do CS7R

Turmas
2ºano

Desenvolver
capacidades
expressivas
e
criativas
através da experimentação
de materiais diversificados

Monitores do Museu

JI Turma 2

Reforçar as relações sociais
entre
colegas
e
os
elementos da comunidade
educativa.

Museu do Oriente
“Animais que dão
que falar”

Educar para a criatividade
e cidadania.

Visitar um espaço cultural
diferente
Promover o conhecimento
de outras culturas

Educadoras de Infância
Assistentes operacionais
alunos

Trabalho
de
intercâmbio com a
família
!”Maria
Castanha”
Trabalho
de
intercâmbio turma
1 e 2 JI

Educar para a criatividade
Fomentar
a
relação
escola/família.

Conhecer e dramatizar a
história
da
“Maria
Castanha”

Professora
Titular
alunos e famílias

Educar para a criatividade

Professora
alunos

Magusto
/
São
Martinho - Assador
de castanhas
O Zoo Vai À Escola

Articulação com o Estudo
do Meio.

Reconhecer
tradições
festivas
Fomentar
troca
de
experiência
Conhecer tradições.

14

Vacinação
22

28

Professora
alunos

Aumentar as competências
relacionais e cívicas para
conseguir um clima de
bem-estar e a formação
ética de cada aluno.

Museu de
S.
Roque“Há
animais no museu”
Através de um jogo

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.
Otimização
da
comunicação
entre
os
membros da comunidade
educativa.
Articulação Escola/ Centro
de Saúde Sete Rios
Otimização
da
comunicação
entre
os
membros da comunidade
educativa
Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.
Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.
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Titular

e
2ºA

2ºB

4ºA

4ºB

do

Grátis

Materias do
Museu

Grátis

euros

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

29

29

DEZEMBRO

4

de
pistas,
as
crianças descobrem
os animais que se
escondem
nas
obras de arte do
museu .
Museu de S. RoqueHá
animais
no
museu”Através de
um jogo de pistas,
as
crianças
descobrem
os
animais que se
escondem
nas
obras de arte do
museu.
Teatro -”Super
Heróis”

Teatro
Heróis”

-”Super

Desenvolver
capacidades
expressivas
e
criativas
através da experimentação
de materiais diversificados

Monitores do Museu

JI Turma 1

Conhecer obras de autor e
desenvolver a criatividade
e a cultura geral

Contatar com atividades
culturais e lúdicas para
ampliar o conhecimento do
imaginário
cultural
coletivo.
Contatar com atividades
culturais e lúdicas para
ampliar o conhecimento do
imaginário
cultural
coletivo.
Estabelecer relações entre
Encarregados de Educação
e Professores
Viver o espírito natalício e
o seu significado
Reconhecer a importância
do património artístico
português
Contatar com novas de
formas de culturas.

Atores do teatro

Turmas
1ºano,
turmas
2ºano e
sala 5
JI Turma
2, 3,4

Conhecer obras de autor e
desenvolver a criatividade
e a cultura geral

Festa de Natal JI

Valorizar
familiares

«A

Conhecer obras de autor e
desenvolver a criatividade
e a cultura geral

15

15

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.
Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.

fada

Oriana»

tradições

Atores do teatro

Professores, AO, Crianças

Professores,
alunos

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2017/2018

12

AO

e

do

Materias do
Museu

Grátis

Não
definido

Não definido

Não
definido

Não definido

Materiais
Diversos

Grátis

Autocarro
da
Junta

6 euros
autocarro

do
JI
1,

Professores
Turma
1,
2,3,4,5
Turmas
do
4.º ano
Turmas
do
4.º ano

+

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

EB1 Frei Luís de Sousa

SETEMBRO

MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

Abertura do ano
letivo
e
apadrinhamento

Articulação
família/escola/comunidade

Receção aos novos alunos

Docentes e aluno

21

Dia Mundial
Paz

Articulação Estudo do Meio

Conhecer e vivenciar o
significado da Paz

Docente do 3ºA

27

Abertura do ano
letivo

Articulação com a Junta de
Freguesia

Início do ano letivo

Docentes e monitores do
CAF

13

Dia Internacional
da redução de
Catástrofes
Dia Mundial da
Alimentação

Articulação com o Estudo do
Meio

Sensibilização
risco sísmico

Articulação com o Estudo do
Meio

Visita de estudo
ao
Palácio
e
Tapada Nacional
de Mafra

Promoção da disciplina e do
sucesso educativo

11e 13

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

13 a 15

12 e 16

OUTUBRO

PROJETO EDUCATIVO

da

Grátis

JI e 1º ciclo

Diferentes
trabalhos
elaborados
nas salas de
aula
Informação
acerca
do
significado
da Paz
Não definido

Docente 4º A

4ºA

Não definido

Não
definido

Conhecer a roda dos
alimentos; Reconhecer a
sua
importância;
Reconhecer
a
importância de fazer uma
alimentação equilibrada
e saudável

Docentes do 3º ano; equipa
de saúde escolar do CSSR

3º ano

Powerpointg
uião
sobre
apresentação
jogo
dinamizado
pela equipa
do CSSR

Não
definido

Conhecer
através
da
visita ao Palácio de Mafra
o ambiente do quotidiano
setecentista.
Identificar aspetos da
Arte
Barroca
na
arquitetura
e
na
decoração do Palácio.
Desenvolver
a
capacidade
de

Ana Paula Brinca

Turmas
ano:

Autocarro

Autocarro
( 6 €)
Palácio
e
Tapada
Nacional de
Mafra (11€)

para

o

JI1, JI2, JI3,
1ºA,
1ºB,
2ºA,
3ºA,
3ºB, 4ºA, e
4ºB
3ºA

6º

Maria João Gonçalves
A, B, C e D.
(Grupo 200)
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Não
definido
Grátis

Novembro
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24

Folhas Soltas

24 e 25

Grelha de lanches
saudáveis

10

Magusto

9,10,11

Gulbenkian

21

Articulação com o Estudo do
Meio
Articulação com CSSR- Saúde
Escolar

observação, análise e
comunicação dos alunos.
Sensibilizar
para
a
preservação
do
património
histórico
cultural.
Promover o trabalho de
equipa e a sociabilidade
entre alunos e docentes
Descoberta
do
Meio
Envolvente
Aprender a fazer uma
alimentação saudável

CML

JI1

Grátis

JI e 1º ciclo

Passaporte
Escolar
Grelha

CSSR

Docentes de todas as
turmas
Educadoras e Monitores do
museus

JI e 1º ciclo

Vários

JI

Passaporte
escolar

Não
definido
2 euros

Grátis

Articulação com todas as
áreas curriculares
Articulação com Expressões
e comunicação oral

Conhecer tradições

Quinta
Pedagógica
“Veterinário por
um dia”
Teatro São Luís

Articulação com o Estudo do
Meio

Reconhecer cuidados com
os animais

Docente 1º B

1º B

Passaporte
Escolar

Grátis

Articulação
com
expressões e música

as

Assistir a uma peça de
teatro

Docente 4º A

4ºA

Passaporte
escolar

Grátis

28

Visita ao Lisboa
Story Center

Articulação com o Estudo do
Meio

Docentes; Story Center

3º anos

Passaporte
Escolar

1 euro

27

Reutilizar
poupar

Articulação com o Estudo do
Meio

Conhecer a origem da
cidade
de
Lisboa;
Conhecer tradições
Praticar a reutilização de
resíduos(pacotes)

4º ano

Passaporte
escolar

1 euro

29

Gulbenkian

Expressões e Estudo do Meio

Conhecer formas de arte

Docentes e divisão de
sensibilização e Educação
Ambiental
Docente

1ºA

Passaporte
Escolar

1,5 euros

24

para

Reconhecer novas formas
de arte
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DEZEMBRO

29
29

A Escola vai ao
parque
Teatro D. Pedro V

Articulação com o Estudo do
meio e a biodiversidade
Articulação Vertical

5

Eu sou um ouriço

7

Teatro Bocage

Articulação com o Estudo do
Meio
Articulação
com
as
Expressões

6/7

Gulbenkian

15

Final
de
período

A definir

Visita ao museu
da cidade
Comboio de Natal

A definir

Descoberta
do
meio
envolvente
Assistir a uma peça de
teatro
Descoberta com o meio
envolvente
Enriquecer
as
possibilidades
de
expressão e comunicação
Conhecer novas formas
de arte

Educadoras e CML

Articulação
escola/família/comunidade
Articulação o estudo do
meio
Articulação com o estudo do
meio

Articulação
Expressões
1º

com

as

Curso
profissional
teatro
Educadora, CML

JI1,JI2
de

3º e 4º anos
JI 3

Passaporte
Escolar
Auditório

Grátis

Passaporte
Escolar
Passaporte
Escola

Grátis

Grátis

Educadoras/ companhia de
teatro

JI

Docentes 2º ano

2º Anos

Passaporte
Escolar

1,50 euros

Apresentações
dos
alunos/lanche convívio

Docentes e alunos JI e 1º
ciclo e pais

JI e 1º ciclo

Não definido

Não
definido

Descoberta
do
envolvente
Tradições de Natal

CML

sala 3

Grátis

Docente 1º B

1º B

Passapotrte
escolar
Passaporte
Escolar

meio

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2017/2018

15

6 euros

Grátis

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Escola 2,3 Prof. Delfim Santos
MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

NOVEMBRO

11e 13 11
13
e 13

Visita d Visita de
Estudo ao Palác
Palácio e Tapada
Nacio
Nacional
de Mafra

13, 14,
15 e 16

Feira
minerais
fósseis.

dos
e

14

Visita guiada ao
Bairro
da
Mouraria

PROJETO EDUCATIVO

Promoção da disciplina
e do sucesso educativo.

Promoção da disciplina e
do sucesso educativo.

Promoção
educativo.

do

sucesso

OBJETIVOS

Conhecer através da visita ao
Palác
Palácio de Mafra o
ambiente do quo quotidiano
setecentista.
Identificar aspetos da Arte
Barroca na arquitetura e na
decora
decoração do
Palácio.
Desenvolver a capacidade de
observ
observação, análise
e comunicação dos alunos.
Sensibilizar
para
a
preservação
do
patr
património histórico cultural.
Promover
o trabalho de
equipa e a sociabilidade
entre
alunos
e
docentes.
Assistir
a
sessões
de
esclarecimento
orientadas
pelo Dr.Carlos Marques da
Minerália.
Desenvolver a capa- cidade de
observação,
análise
e
comunicação dos alunos.
Promover
as
relações
interculturais

DINAMIZADORES

PÚBLICO

RECURSOS

ALVO

MATERIAIS

Ana Paula Brinca Visita d
A
Maria João Gonçalves
Turmas A
(Grupo 200)
e D 6.º ano

Autocarro

A, B, C

ORÇAMENTO

Autocarro
( 6 €)
Palácio e
Tapada
Nacional
Mafra

de

(11€)

Grupo 230. Manuel Amaro
e outros professores.

Todas
as
turmas do
5º 6º Anos

Sala
de
Ciências
Naturais do
bloco E e
bloco
do
refeitório.

Dinheiro ou
material de
laboratório a
receber para
a
Escola
grupo 230.

Grupo 400

Não
definido

Não definido

Não definido
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DEZEMBRO

10
a
24

Exposição
de
trabalhos
no
Bloco A
Tema: “Todos
diferentes todos
iguais I”

Inclusão escolar

Valorização da diferença e
inclusão escolar dos alunos
da UEEA;

15

Corta Mato

Promover o gosto pela
prática
desportiva
e
estilos de vida saudável.

23

Thanksgiving

Promoção
educativo

do

sucesso

27 a 30

Unknown festivals
and
festivities
around
the
English world
Exposição «Ver,
fazer e pensar»

Promoção
educativo

do

13 ,13 e
15

Interturmas

13

Venda Solidária
de
Natal
–
atribuição
de
Cabaz de Natal a
um colega

Promover o gosto pela
prática desportiva e
estilo de vida saudável
Promoção do sucesso
educativo, de práticas de
ensino diferenciado

4 a15

Dar a conhecer os trabalhos
realizados pelos alunos nas
aulas de Expressão Plástica.
Não definido

Professora Olga Silva e
Assistente Operacional
Fátima Pedroso

Não
definido

Não definido

Volta
Escola

Não definido

Prof. Ed. Física
(Grupo 620)

Todos
alunos

Desenvolver
o
domínio
intercultural (2º ciclo)

Grupo 220

5º anos

Cartolinas

Não definido

sucesso

Desenvolver
o
domínio
intercultural (3.º ciclo)

Grupo 330

8.º anos

Não definido

Melhoria do desempenho
escolar dos alunos;
Prática
pedagógica;
Promoção do trabalho
colaborativo
entre
docentes.

Divulgar formas de saber que
articulam imaginação, razão e
emoção.
Ampliar
as
referências
culturais e estéticas dos
alunos e da comunidade
escolar.
Não definido

Professores do grupo 240

5º e 6º anos

Material de
desgaste
e
meios
audiovisuais
Não definido

Professores de Educação
Física
(Grupo 620)
DT 6.º B – Ana Paula
Brinca e Rep. EE

5º, 6º ,7º,
8º e 9º anos

Não definido

Não definido

Comunidad
e Educativa

Materiais
produzidos
nas
disciplinas
de EV e ET;
Outros bens
oferecidos
pelos
professores e
EEs da turma

Não definido

Promover hábitos de partilha
e de solidariedade;
Aprofundar
os
laços
de
amizade entre a comunidade
educativa;
Criar parcerias com outras
organizações;
Promover
a
interdisciplinaridade.
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os

Materiais de
Expressão
Plástica

Da

Não definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

12

Sessão
Arqueologia

de

Promoção de práticas de
ensino diferenciado e de
aprendizagem e trabalho
cooperativo.
Promoção da disciplina e
do sucesso educativo.

A definir

1.º Período

Olimpíadas
de
H.G.P.
Exposição
de
trabalhos:
rosa dos ventos

Não
definido

Atividades
Natal

de

Promoção da disciplina e
do sucesso educativo.

Reforço
do
sucesso
académico através do
papel interventivo do
aluno e da articulação
com a família.

Conhecer
objeto,
importância,
fontes,
historiografia, técnicas de
pesquisa,
interpretação,
observação – em História;
Entender
a
relação
tempo/espaço;
Compreender contextos;
Conhecer
vocabulário
específico e a necessidade da
comunicação
do
conhecimento
históricogeográfico;
Conhecer e compreender as
primeiras comunidades da
Península Ibérica
Consolidar os conhecimentos
adquiridos;
Avaliar os conhecimentos e
incentivar o interesse pela
disciplina;
Adquirir conhecimentos;
Motivar os alunos para o
estudo; Rever conteúdos.
Aprender de forma lúdica.
Celebrar a época natalícia,
aprofundando o espírito de
fraternidade
através
de
diferentes meios de expressão
e de representação.

Maria da Luz Moreira
( grupo 200)

5.º F

Sala de aula
da escola
Maleta
pedagógica
trazida pelos
responsáveis
do
Museu
Arqueológico
do Carmo

Gratuito

Fátima Caleiro
(Grupo 200)

5º J

Não definido

Não definido

Professores do Grupo 600

7º e 8 anos

Materiais
diversos

Não definido
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Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Escola Secundária D. Pedro V

OUTUBRO

SETEMBRO

MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

PÚBLICO ALVO

DINAMIZADORES

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

19

Visita de Estudo
Museu
do
Dinheiro

29

Noite
europeia
dos
investigadores Pavilhão
do
Conhecimento

4

“Lear”

Promover sucesso educativo

4

Visita Igreja e
Museu de São
Roque

Promover sucesso educativo

17

Visita de estudo a
uma exploração
agropecuária
e
florestal
Companhia
das
Lezírias

Desenvolver estratégias que
promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da escola/grupoturma,
assim
como
o
desenvolvimento harmonioso
das relações interpessoais; Desenvolver novas formas de
aprendizagem e estratégias
que permitam aos alunos
uma aprendizagem mais
autónoma;
Promover estratégias que
permitam
uma
gestão

Promover práticas de ensino
diferenciado
e
de
aprendizagem e trabalho
cooperativo
Promoção
do
sucesso
educativo
Proporcionar novas formas
de aprendizagem

Possibilitar a prática de
atividades
curriculares
impossíveis de realizar na
escola.

Ana Teixeira 420

12º2

Transporte
Público

Não definido

Conhecer
projetos
científicos
desenvolvidos
em diversas áreas.
Reconhecer a interligação
entre Ciência, Tecnologia e
Sociedade.
Diversificar
estratégias
para abordagem do texto
dramático
Aprofundar o estudo do
Barroco
Integrar a obra de Vieira
no seu contexto cultural e
histórico
Estimular o gosto pela
agricultura;
Compreender as exigèncias
e fatores que determinam
as culturas da vinha, do
olival, do arrozal, da
produção de carne, do
sobreiro e da azinheira;
conhecer e integrar o
desenvolvimento
de
atividades associadas às
áreas de produção da
Companhia das Lezírias;
Alargar
a
Escola
à

Professor
a
lecionar
Sociedade, Tecnologia e
Ciência dos cursos EFA (
Grupo 520)

EFA 2P e 2
RH

Não
definido

Despesas de
deslocação

Dramaturgia
Prof. Alda Cruz (300)

12º 2ª

Transporte e
bilheteira

Prof Alda Cruz
(300)

alunos
Português
11º1

Deslocação
ao Teatro
D. Maria II
Deslocação
à Igreja de
São Roque

11º5 e 11º7

Autocarro

Não definido

Ana Teixeira
Caetano
(Grupo 420)
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e

Pedro

Transporte e
bilheteira

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

23 e 30

26

NOVEMBRO

10

Canoagem
Parque
Nações

no
das

Projeto
Criar
Saberes - ULHT
Desenvolvimento
Embrionário
do
pinto

Projeto
Criar
Saberes - ULHT
Microbiologia dos
alimentos

integrada
do
currículo,
fomentando a prática da
Interdisciplinaridade.
Desenvolver estratégias que
promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da escola/grupoturma,
assim
como
o
desenvolvimento harmonioso
das relações interpessoais; Desenvolver novas formas de
aprendizagem e estratégias
que permitam aos alunos
uma aprendizagem mais
autónoma;
Promover estratégias que
permitam
uma
gestão
integrada
do
currículo,
fomentando a prática da
Interdisciplinaridade
Promover práticas de ensino
diferenciado
e
de
aprendizagem
e trabalho cooperativo

Promover
o
sucesso
educativo
Promover práticas de ensino
e de aprendizagem

Comunidade
Possibilitar a prática de
actividades
curriculares
impossíveis de realizar na
escola.
Cumprimento do programa
da disciplina de PAFD
(M12-Desp. de Aventura e
Natureza II - Canoagem e
Surf)

Direcção do Curso Prof.
TAGD (Grupo 620)

1º e 2º Anos
do CPTAGD
(10º11
e
11º11)

Deslocação
até
ao
Parque das
Nações

Sem custos

Reconhecer a função da
observação na investigação
científica
Interpretar procedimentos
experimentais fornecidos
Interpretar e resultados de
uma investigação científica
Utilizar técnicas práticoexperimentais
Utilizar
técnicas
experimentais.
Interpretar procedimentos
experimentais.
Interpretar resultados de
investigação científica.
Reconhecer a importância
da
observação
na
investigação científica.

Grupo 520

12º 1ª

Não
definido

Não definido

Grupo 520

11º04

Não
definido

Despesas de
deslocação
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14 e 16

22

Canoagem
Parque
Nações

no
das

Projeto
Criar
Saberes-ULHT
Anatomia
em
plasticina: Molda
a
tua
perna
(ULHT- ERISA)

23

Corta-Mato DPV

23

“Narrativas
de
uma
morte
anunciada”Drª
Inês
Pedro
Sociologa da UNL

Desenvolver estratégias que
promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da escola/grupoturma,
assim
como
o
desenvolvimento harmonioso
das relações interpessoais; Desenvolver novas formas de
aprendizagem e estratégias
que permitam aos alunos
uma aprendizagem mais
autónoma;
-Promover
estratégias que permitam
uma gestão integrada do
currículo, fomentando a
prática
da
Interdisciplinaridade.
Promover
o
sucesso
educativo
Proporcionar novas formas
de aprendizagem

Promover
o
educativo
Promover o sucesso
educativo

sucesso

Possibilitar a prática de
actividades
curriculares
impossíveis de realizar na
escola.
Cumprimento do programa
da disciplina de PAFD
(M12- Desp. de Aventura e
Natureza II - Canoagem e
Surf)

Direcção do Curso Prof.
TAGD (620)

1º e 2º Anos
do CPTAGD
(10º11
e
11º11)

Deslocação
até
ao
Parque das
Nações

Sem custos

Adquirir/consolidar
conhecimentos praticos ao
nível da descrição do
sistema
musculoesquelético,
nomeadamente do membro
inferior.
Não definido

Grupo 520
Professor a lecionar a
disciplina de Tecnica 1
(Saude)
ao
curso
Profissional
Tecnico
Auxiliar de Saude

10º 15

Não
definido

Despesas de
deslocação

Grupo 620

Não definido

Não definido

Contactar com sociólogos
investigadores
experimentados;

Pedro Caetano - 420 Geografia

12º4

Não
definido
Sala de
aula. PC e
projetor

Articulação vertical entre o
ensino secundário e o
ensino superior académico;
Introdução à metodologia
de
investigação
sociológica;
Promover

o

pensamento
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Gratuito
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crítico e reflexivo:
Discutir
temas-problema
relativos à Educação para a
Saúde e a Sexualidade;
Conhecer «novos objetivos
de
investigação
sociológica.
24

“Educar para a
sexualidade
de
corpo e alma”
Dr.David Beirante
Sociólogo da UNL

Educação para a Cidadania

Contactar com sociólogos
investigadores
experimentados;

Pedro Caetano - 420 Geografia

12º 2 e 12º3

Sala de
aula. PC e
projetor

Gratuito

Grupo 520
Professor
a
lecionar
disciplina de Tecnica 1 e
Tecnica 2 ao curso
profissional
Tecnico
Auxiliar
de
Saude
(Florbela Elias e Susana
Cascais)

10º15

Não
definido

Despesas de
deslocação

Articulação vertical entre o
ensino secundário e o
ensino superior académico;
Introdução à metodologia
de investigação
sociológica;
Promover o pensamento
crítico e reflexivo:
Discutir temas-problema
relativos à Educação para a
Saúde e a Sexualidade;
Conhecer «novos objetivos
de investigação
sociológica.

29

Visita de estudo
ao INEM

Promover
o
sucesso
educativo
Proporcionar novas formas
de aprendizagem

Não definido
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12

Torneio
de
Basquetebol 3x3
DPV
Visita de estudo à
FCULMicroscópio
electrónico
Visita
Museu
Nacional de Arte
Antiga

Promover
educativo

A definir

Lisboa Medieval

Promover
educativo

Ao longo
do
1º
Período

Aulas
NATAÇÃO

Desenvolver estratégias que
promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da escola/grupoturma,
assim
como
o
desenvolvimento harmonioso
das relações interpessoais; Desenvolver novas formas de
aprendizagem e estratégias
que permitam aos alunos
uma aprendizagem mais
autónoma;
-Promover
estratégias que permitam
uma gestão integrada do
currículo, fomentando a
prática
da
Interdisciplinaridade;

1.º PERÍODO

DEZEMBRO

15

A definir

de

o

sucesso

Promover
o
sucesso
educativo.
Proporcionar novas formas
de aprendizagem
Promover a integração dos
alunos estrangeiros
o

sucesso

Não definido

Grupo 620

Não definido

Não
definido

Não definido

Adquirir/consolidar
conhecimentos ao nível da
microscopia electrónica

Grupo 520

11º4 e 10º3

Não
definido

Despesas de
deslocação

Contactar
com
as
manifestações de Arte e
cultura
do
país
de
residência
Contextualizar
os
conteúdos do módulo 1 Literatura Medieval
Aprofundar o domínio da
educação literária
Possibilitar a prática de
actividades
curriculares
impossíveis de realizar na
escola.
Cumprimento do programa
da disciplina de PAFD (M8Desp. Individuais II Natação)

Prof. Joaquina
Mina
(300)

Pós-de-

Alunos PLNM
(secundário)

Transporte e
bilheteira

Prof Luís Pires (300)
Prof.
Teresa
Pimpão
(300)

alunos
turmas 10º11
e 10º14 módulo 1

Deslocação
ao Museu
de
Arte
Antiga
Transportes

Direcção do Curso Prof.
TAGD (620)

Turma 11º11

Piscina do
Rego (Av.
Novas)

Valor a pagar
à
piscina
para
o
aluguer de 2
pistas
durante
2
meses
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Despesa de
deslocação

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

2.º Período
EB1 António Nobre

JANEIRO

MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

FEVER
EIRO

OBJETIVOS

Dia de Reis

Articulação escola/família

A definir

Visita de Estudo
Museu
Nacional
do Teatro e da
Dança
Visita de Estudo
Planetário
Desfile
de
Carnaval

Promover
alunos

Visita de Estudo
Parque
de
Monsanto
Visita de Estudo
Aeroporto
de
Lisboa

A definir

Museu da Música

Promover
alunos

A definir

Rita,não grita!

Articulação
Escolar

Ao longo
do mês

O pai
escola

9

7 e 14
22 e 24

vem

PÚBLICO ALVO

DINAMIZADORES

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

6

A definir

MARÇO

PROJETO EDUCATIVO

à

Conhecer
tradições;
cantar as Janeiras
Promover o acesso à
arte
e
à
cultura;
estimular a capacidade
de expressão dramática
Conhecer os astros e o
sistema solar
Participar
nas
atividades
propostas
pela JF

Escola e famílias

Articulação com a disciplina
de Estudo do Meio
Articulação com a disciplina
de Estudo do Meio

o

sucesso

dos

Articulação com a disciplina
de Estudo do Meio
Articulação com a JF

o

sucesso

com

a

dos

Saúde

Promover a participação da
família na vida escolar

Museu Nacional do Teatro e
da Dança

Toda
escola
JI2 e 3

a

Receitas de
bolo-rei
Passaporte
Escolar

Grátis

Passaporte
Escolar
Fatos
de
Carnaval

Bilhete

Grátis

Ciência Viva

3A, 3B e 3C

JF

Toda
escola

Conhecer o trabalho da
Polícia Florestal

Parque de Monsanto

1A e 1B

Passaporte
Escolar

Grátis

Conhecer os bastidores
do aeroporto de Lisboa
e ver um avião por
dentro
Proporcionar o acesso à
arte e à cultura

Docente e
aeroporto

2A e 2B

Transporte
privado

Entre 5 a 7
euros/aluno

JI 1, 2 e 3

A pé

Preço
definir

Promoção
mental

Centro de Saúde de 7 Rios

JI 1, 2 e 3

Biblioteca

Grátis

Cada pai

JI1

Sala
de
atividades

Grátis

da

saúde

Participar em atividades
propostas pelos pais

Educadoras e
operacionais
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técnicos

do

assistentes

a

Grátis

a

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

EB1 Laranjeiras
MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

Museu do Teatro e
da Dança.
A partir da história
da sementinha, as
crianças
serão
convidadas
a
movimentarem-se
pelo
espaço
expressando com o
corpo emoções e
sensações.

Gerir os recursos para uma
melhor
qualidade
do
ensino/aprendizagem.

Reconhecer
a
importância
do
património
artístico
português;
Contatar com novas de
formas de culturas

Monitores do Teatro

Professores,
AO, Crianças

Não
definido

Grátis

Visita à Assembleia
da República

Aumentar as competências
relacionais e cívicas para
conseguir um clima de
bem-estar
e
a
formação ética de cada
aluno.

Representantes dos órgãos
democráticos

Professores,
AO e alunos

Grátis

9

Desfile de Carnaval

Articulação com a JF

Desenvolver
algumas
práticas promotoras de
cidadania e intervenção
na
comunidade;
Promover um contacto
com
os
órgãos
democráticos nacionais.
Participar nas atividades
propostas pela JF
Otimização
da
comunicação entre os
membros da comunidade
educativa
Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.

Alfacinhas

A definir

JF

Toda
a
escola
Enfermeira
do CS7R

Fatos de
Carnaval
JI Turma
1e2

Grátis

Professores,
Assistentes
Operacionais

JI Turmas
1e2

Material
diverso

JANEIRO

10

FEVEREIRO

PROJETO EDUCATIVO

A definir

Promover
educativo

o

sucesso

Promover
educativo

o

sucesso

MARÇO

21

Centro de
Saúde
de Sete Rio
O Jacaré Cheira
Mal.
Dia da Árvore

Conhecer/
prevenir
perigos do sol.
Promover
uma
melhor
percepção
do
meio
possibilitando
reflexão
coletiva
das
questões
urbano-ambientais.
Ter novos comportamentos
e atitudes perante os
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Sala
multimédia.

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

19 a 23

Pavilhão
Conhecimento

do

Promover
educativo

o

sucesso

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos

problemas ambientais.
Não definido

EB1 Frei Luís de Sousa
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Professores
AO e alunos

Turmas
do 4.º ano

1,5

euro

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

JANEIRO

MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

Cantar
as
Janeiras a várias
instituições

Articulação
com
as
expressões e todas as áreas
curriculares

Docentes e auxiliares

Todos os anos

Comunidade
escolar

Ruas
da
Freguesia

Não definido

14

Estação
elevatória
dos
Barbadinhos
“Atelier ciclo da
água”
Casa do Tinoniproteção civil

Articulação com o Estudo do
Meio

Descobrir
a
história
do
abastecimento da água na
cidade de Lisboa. Reconhecer
a importância da água.

Docentes do 4º ano

4º anos

Passaporte
Escolar

Não definido

Articulação com o Estudo do
Meio

Proteção civil

3º anos

passaporte
Escolar

Não definido

Quinta
pedagógica
Olaria”
Desfile
Carnaval

Articulação com o estudo do
Meio

Identificar cuidados de 1º
socorros,
Procedimentos
antes, durante e depois de
sismos, Reconhecer regras de
segurança
em
diferentes
locais
Reconhecer cuidados a ter
com os animais

Docente 1º B

1º B

Passaporte
Escolar

Grátis

Articulação com a JFSDB

Articulação com vária áreas
curriculares

Docente e monitores
JFSDB

1º ciclo e JI

Não
definido

Grátis

Casa
museu
Medeiros
e
Almeida
Reservatório Mãe
de Água
Dia do Pai

Expressão e comunicação em
articulação
com
as
expressões
Articulação com o Estudo do
Meio e Cidadania
Articulação todas as áreas

Desenvolver a imaginação e
sentido estético

Educadoras e museu

JI

Passaporte
Escolar

1,5 euro

O ciclo da água, cuidados a
ter com a água
Reconhecer a importância da
família

Docentes 2º ano

2º ano

1 euro

Todas as turmas do JI
e 1º ciclo

JI 1º ciclo

Passaporte
Escolar
Elaboração
de
um
presente

20

Aqueduto
águas livres

das

Articulação com o Estudo do
Meio

Reconhecer a importância da
água

Docentes; EPAL

3º anos

Passaporte
escolar

Não definido

21

Dia Mundial da
árvore, da poesia
e da água

Articulação com todas as
áreas curriculares

Reconhecer a importância da
flora

Docentes das turmas
do JI e 1º ciclo

JI e 1º ciclo

Trabalhos
nas salas e
projetos

Não definido

30

9
FEVEREIRO

OBJETIVOS

8e9

A definir

A definir
6e7
16 a 19

MARÇO

PROJETO EDUCATIVO

“
de
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Não definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

A definir

Biblioteca

Articulação com o português

Ouvir uma história

Docente do 1º B

1º B

A definir

Palácio Pimenta

Desenvolver o sentido estético

Educadoras

JI

A definir

Casa do Tinoni Proteção civil

Articulação com o Meio
envolvente e arte
Articulação com o Estudo do
Meio

Reconhecer
segurança

Docente 1º A

1º A

regras

de

Escola 2,3 Prof. Delfim Santos
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Passaporte
Escolar
Passaporte
Escolar
Passaporte
Escxolar

Grátis
1,5 euro

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

JANEIRO

MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

29
de
Jan. a 9
de Fev.

Exposição
Trajes
e
acessórios no séc.
XVIII.

30

Ida ao Teatro «O príncipe
nabo»

31

Visita de estudo
ao Castelo de S.
Jorge - Oficinas
de História

31

Museu do Teatro
Romano

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS
Promoção da disciplina e do
sucesso educativo

Promoção do sucesso
Promoção da disciplina

Promoção da disciplina e do
sucesso educativo

Promover hábitos de
pesquisa e tratamento
da informação.
Desenvolver
a
capacidade
de
observação
e
a
sensibilidade estética.
Sensibilizar
para
a
preservação
do
património
históricocultural.
Promover o trabalho de
equipa e a sociabilidade
entre alunos
Cultivar o gosto pelo
teatro.
Compreender melhor a
peça.
Compreender
o
processo
da
Reconquista Cristã.
Conhecer vestígios da
arquitetura
militar
ligados à Reconquista.
Sensibilizar
para
a
preservação
do
património histórico.
Promover o trabalho de
equipa entre alunos.
Reconhecer
a
importância
da
presença romana na PI.
Sensibilizar
para
a
necessidade
de
preservar e valorizar o
património
histórico-

Ana Paula Brinca

Turmas
ano:

6º

Maria João Gonçalves

A, B, C. D,E,
F, G, H e I

Não definido

Não
definido

6, 78 € por
aluno +
custo
autocarro
Não
definido

Isabel Ramos
(Grupo 200)

Grupo disciplinar de
Português - 2.º ciclo

6.º ano

Autocarro

Fernanda Dantas
( Grupo 200)

5º H

Não definido

Rosário Leal
( Grupo 200)
5ºA

Rosário Leal
( Grupo 200)
Fernanda Dantas
( Grupo 200)
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5ºA

5ºH

Não definido

Não
definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

cultural

A definir

Ida ao teatro,
assistir
à
representação da
peça
“Auto da
Barca
do
Inferno”, de Gil
Vicente

Promoção do sucesso
Promoção da disciplina

A definir

Visita de estudo
Museu
de
Arqueologia
Visita de estudo
à
Associação
Amigos
dos
Castelos
Visita
aos
Laboratórios
Abertos
do
Instituto Superior
Técnico

Promoção
educativo

do

sucesso

Promoção
educativo

do

sucesso

ExposiçãoInventos do séc.
XIX

Promoção da disciplina e do
sucesso educativo

A definir

FEVEREIRO

6

15
a
22

Promoção
do
sucesso
educativo, de práticas de
ensino diferenciado

Cultivar o gosto pelo
teatro.
Compreender melhor a
peça.
Desenvolver o espírito
crítico.
Saber estar numa sala
de espetáculos.
Contribuir
para
a
formação integral do
aluno.
Consolidação
de
conteúdos
programáticos
Consolidação
de
conteúdos
programáticos

Professores Português - 3.º
Ciclo (9.º ano)
Delfim Santos e Dom Pedro V

9.º ano

Transporte

custo
do
bilhete de
teatro e do
transporte

Grupo 400

7º ano

Autocarro/
aluguer

Grupo 400

7ºano

Metro

Custo
do
transporte
e bilhete
Custo
do
bilhete
e
entrada

Despertar o gosto pelas
Ciências Experimentais;
Estimular
o
conhecimento
dos
fenómenos físicos e
químicos;
Promover hábitos de
pesquisa e tratamento
da informação.
Desenvolver
a
capacidade
de
observação
e
a
sensibilidade estética.
Sensibilizar
para
a
preservação
do
património
históricocultural.

DT 6.º B – Ana Paula Brinca e
Rep. EE

Alunos 6.º B

Não definido

Bilhete de
ida e volta
de Metro

Ana Paula Brinca
Maria João Gonçalves
Isabel Ramos

Turmas
ano:

Não definido

Não
definido

(Grupo 200)
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6º

A, B, C. D,E,
F, G,H e I

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

16

23 a 28

A definir

MARÇO

5 a 16

Visita-oficina
“Scriptorium”
Ateliê
de
expressão
plástica em que o
aluno, no papel
de
copista,
experimenta
materiais
e
instrumentos
utilizados
num
scriptorium
medieval
Execução de letra
capitular
que
explora a cor e a
representação
gráfica
Visitaoficina
“Scriptorium”
Representações:
“Encarnar uma
personagem
famosa”
Visita de estudo
ao Museu do
dinheiro
Exposição « A
arte é eterna e
não se cala»

Promoção de práticas de
ensino diferenciado e de
aprendizagem e trabalho
cooperativo.
Promoção da disciplina e do
sucesso educativo

Promoção do sucesso
educativo.
Promoção do sucesso
educativo
Melhoria do desempenho
escolar dos alunos;
Prática pedagógica;
Promoção do trabalho
colaborativo entre docentes.

Promover o trabalho de
equipa e a sociabilidade
entre alunos.
Conhecer
e
compreender
aspetos
da sociedade e da
cultura
medieval
portuguesa dos séculos
XIII e XIV

Maria da Luz Moreira
(grupo 200)

5ºF

Museu
da
CidadeNúcleo
de
Stº António

2 viagens
de Metro

Expressar‐se numa
linguagem simples e
descritiva em situações
previamente preparadas
Não definido

Grupo 330

7.º anos

Material de
desgaste

Não
definido

Grupo 400

8º ano

Metro

Divulgar formas de
saber que articulam
imaginação, razão e
emoção.
Ampliar as referências
culturais e estéticas dos
alunos e da comunidade
escolar.

Professores do grupo 240

5º e 6º anos

Não definido

custo do
bilhete de
metro
Não
definido

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2017/2018

31

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

14

Visita de estudo
ao Palácio de Vila
Viçosa

Promoção da disciplina e do
sucesso educativo

15
16

A
semana
do dia
14 de
março

Dia do Pi

A definir

Olimpíadas
H.G.P.

Sucesso Educativo - melhoria
do ato educativo
Promoção da disciplina

de

Promoção da disciplina e do
sucesso educativo

Conhecer o ambiente do
quotidiano oitocentista.
Conhecer a evolução
dos meios de transporte
de tração animal.
Desenvolver
a
capacidade
de
observação, análise e
comunicação
dos
alunos.
Sensibilizar
para
a
preservação
do
património
histórico
cultural.
Promover o trabalho de
equipa e a sociabilidade
entre alunos e docentes
Recordar a existência
de um número notável;
comemorar o dia do Pi;
Contextualizar a
Matemática com
situações da vida real;
divulgar trabalhos
realizados pelos alunos
de forma autónoma;
estimular os alunos na
planificação e
divulgação e
concretização de uma
exposição de materiais.
Consolidar
os
conhecimentos
adquiridos;
Avaliar
os
conhecimentos
e
incentivar o interesse
pela disciplina;

Maria João Gonçalves
Ana Paula Brinca
(Grupo 200)

Turmas
ano:

6º
Autocarro

Autocarro
(preço
a
definir)

B,C,E,F,H, I
Museu
(gratuito)

Grupo 230 - professores que
lecionam a disciplina de
Matemática

Turmas do 2º
Ciclo

Espaço à
entrada do
Bloco A

Não
definido

Fátima Caleiro
(Grupo 200)

5º J

Sala de aula

Não
definido
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Dia a
definir
com o
Lar
Padre
Carlos

Intervenção junto
dos utentes do
Lar Padre Carlos –
atividades de
lazer (reconto de
histórias;
dramatização;
jogos lúdicos.

A definir

Explorando O
Mundo em que
Vivi, de Ilse Losa:
visionamento de
Powerpoint e
documentário
sobre o
Holocausto, na
B.E.;
projeto “Cria
Capas!” e
exposição de
trabalhos.
Canguru
Matemático sem
Fronteiras 2018

A definir

Valorização do trabalho
colaborativo
Valorização das parcerias
com outras instituições

Promoção do sucesso
Promoção da
disciplina

Sucesso
académicomelhoria do ato educativo

Adquirir
conhecimentos;
Motivar os alunos para o
estudo;
Rever conteúdos.
Promover hábitos de
partilha e de
solidariedade;
Aprofundar os laços de
amizade entre a
comunidade educativa;
Criar parcerias com
outras organizações;
Promover a
interdisciplinaridade.
Desenvolver o gosto
pela leitura crítica e
pela fruição estética de
textos.
Criar capa inédita para a
obra.
Articular conhecimentos
com a História.

Estimular o gosto e o
estudo
pela
Matemática.
Atrair os alunos que
têm receio da disciplina
de
Matemática,
permitindo que estes
descubram o lado lúdico
da disciplina.
Tentar que os alunos se

Prof. de Português (Ana
Paula Brinca) e EV e ET
(Dilar)

Alunos 6.º B

Não definido

Não
definido

Professores Português - 3.º
Ciclo (8.º ano)

8.º ano

15
exemplares
da obra O
Mundo em
que Vivi, de
Ilse Losa

Não
definido

Grupo 230 e 500
Professores de Matemática

Turmas do 2º
e 3º Ciclo

Sala de aula

Não
definido
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2.º PERÍODO

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

A definir

Exposições
temáticas

Contribuir
para
o
desenvolvimento
da
personalidade e da formação
do aluno, propondo-lhe uma
reflexão sobre os valores
estéticos,
sociais
e
artísticos.

A definir

Visita de estudo
ao Museu da
Presidência
Exposição de
cartazes sobre os
contrastes de
desenvolvimento
Sessão de
sensibilização em
colaboração com
a AMI

Promoção do sucesso escolar

A definir

A definir

Promoção do sucesso
educativo
Promoção do sucesso
educativo

divirtam
a
resolver
questões matemáticas e
percebam que conseguir
resolver os problemas
propostos
é
uma
conquista pessoal muito
recompensadora.
Refletir
sobre
a
importância da arte e
as suas manifestações
culturais;
Desenvolver o sentido
de apreciação estética
e artística do mundo
recorrendo
a
referências
e
experiências no âmbito
das Artes Visuais;
Compreender diferentes
processos de construção
das imagens.
Consolidação de
conteúdos
programáticos
Conhecer contrastes de
desenvolvimento entre
países desenvolvidos e
em desenvolvimento
Refletir sobre a
importância de
organizações não
governamentais

Professores do Grupo 600

7º, 8 e 9º
anos

Materiais
diversos

Não
definido

Grupo 400

9º ano

Autocarro/al
uguer

Custo do
aluguer

Grupo 420

9.º Ano

Bloco A

Sem custos

Grupo 420

9.º Ano

Bloco A
Sala
informática

Sem custos

Escola Secundária D. Pedro V
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Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

JANEIRO

MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

17

Olimpíadas
da
Biologia Sénior1ª eliminatória

Promover o sucesso
educativo

18

Projeto
Criar
Saberes - ULHT
Clonagem
de
genes

Promover práticas de ensino
diferenciado
e
de
aprendizagem
e trabalho cooperativo

24

“Gincana
de
Praia”
ACTIVIDADES
ORGANIZADAS
PELOS
ALUNOS
DO 5º CURSO GD 12º10

Desenvolver estratégias que
promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da escola/grupoturma,
assim
como
o
desenvolvimento harmonioso
das relações interpessoais; Desenvolver novas formas de
aprendizagem e estratégias
que permitam aos alunos
uma aprendizagem mais
autónoma;
Promover estratégias que
permitam
uma
gestão
integrada
do
currículo,
fomentando a prática da
Interdisciplinaridade.

Consolidar
conhecimentos
de
Biologia - realização de
prova de conhecimentos
Reconhecer a função da
observação
na
investigação científica
Interpretar
procedimentos
experimentais fornecidos
Interpretar e resultados
de
uma
investigação
científica
Utilizar técnicas práticoexperimentais
Cumprimento
do
programa da disciplina de
GPPD (M1 - Planeamento
de Programas e Projectos
do Desporto e M2 Execução de Programas e
Projectos do Desporto)

Grupo 520 e Ordem dos
Biólogos

11 º
anos

Grupo 520

Direcção do Curso Prof.
TAGD (Grupo 620)
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e 12º

Não
definido

Gratuito

12º 1ª

Não
definido

Não definido

1º, 2º e 3º
Anos
do
CPTAGD
(10º11, 11º11
e 12º10)

Carcavelos

Despesas de
deslocação

FEVERE
IRO

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras
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“Olimpraia”
ATIVIDADES
ORGANIZADAS
PELOS
ALUNOS
DO 5º CURSO GD 12º10

Desenvolver estratégias que
promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da escola/grupoturma,
assim
como
o
desenvolvimento harmonioso
das relações interpessoais; Desenvolver novas formas de
aprendizagem e estratégias
que permitam aos alunos
uma aprendizagem mais
autónoma;
Promover estratégias que
permitam
uma
gestão
integrada
do
currículo,
fomentando a prática da
Interdisciplinaridade.

Cumprimento
do
programa da disciplina de
GPPD (M1 - Planeamento
de Programas e Projectos
do Desporto e M2 Execução de Programas e
Projectos do Desporto)

Direcção do Curso Prof.
TAGD (Grupo 620)

1º, 2º e 3º
Anos
do
CPTAGD
(10º11, 11º11
e 12º10)

Carcavelos

Despesas de
deslocação

Data a
definir
no 2º
e/ou 3º
Período

Surf em
Carcavelos

Desenvolver estratégias que
promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da escola/grupoturma, assim como o
desenvolvimento harmonioso
das relações interpessoais; Desenvolver novas formas de
aprendizagem e estratégias
que permitam aos alunos
uma aprendizagem mais
autónoma; -Promover
estratégias que permitam
uma gestão integrada do
currículo, fomentando a
prática da
Interdisciplinaridade

Possibilitar a prática de
actividades curriculares
impossíveis de realizar na
escola.
Cumprimento do
programa da disciplina de
PAFD (M12- Desp. de
Aventura e Natureza II Canoagem e Surf)

Direcção do Curso Prof.
TAGD (Grupo 620)

1º, 2º e 3º
Anos do
CPTAGD
(10º11, 11º11
e 12º10)

Deslocação
até à praia
de
Caracavelos

10€/aluno

15

Projeto
Criar
Saberes - ULHT
Genética/Biologia

Promover práticas de ensino
diferenciado
e
de
aprendizagem

Reconhecer a função da
observação
na
investigação científica

Grupo 520

12º 1ª

Não
definido

Não definido
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Molecular

e trabalho cooperativo

22

“Torneio
de
Matraquilhos”
ATIVIDADES
ORGANIZADAS
PELOS
ALUNOS
DO 5º CURSO GD 12º10

26

“Beach Soccer”
ATIVIDADES
ORGANIZADAS
PELOS
ALUNOS
DO 5º CURSO GD 12º10

Desenvolver estratégias que
promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da escola/grupoturma,
assim
como
o
desenvolvimento harmonioso
das relações interpessoais; Desenvolver novas formas de
aprendizagem e estratégias
que permitam aos alunos
uma aprendizagem mais
autónoma;
Promover estratégias que
permitam
uma
gestão
integrada
do
currículo,
fomentando a prática da
Interdisciplinaridade.
Desenvolver estratégias que
promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da escola/grupoturma,
assim
como
o
desenvolvimento harmonioso
das relações interpessoais; Desenvolver novas formas de
aprendizagem e estratégias
que permitam aos alunos
uma aprendizagem mais
autónoma;
Promover estratégias que
permitam
uma
gestão

Interpretar
procedimentos
experimentais fornecidos
Interpretar e resultados
de
uma
investigação
científica
Utilizar técnicas práticoexperimentais
Cumprimento
do
programa da disciplina de
GPPD (M1 - Planeamento
de Programas e Projectos
do Desporto e M2 Execução de Programas e
Projectos do Desporto)

Cumprimento
do
programa da disciplina de
GPPD (M1 - Planeamento
de Programas e Projectos
do Desporto e M2 Execução de Programas e
Projectos do Desporto)

Direcção do Curso Prof.
TAGD (Grupo 620)

1º, 2º e 3º
Anos
do
CPTAGD
(10º11, 11º11
e 12º10) e
outros alunos
a escola

Não
definido

Não definido

Direcção do Curso Prof.
TAGD (Grupo 620)

1º, 2º e 3º
Anos
do
CPTAGD
(10º11, 11º11
e 12º10)

Carcavelos

Despesas de
deslocação
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21

MARÇO

23

Visita de estudo à
Tapada
e
Convento
de
Mafra
Projeto Criar
Saberes - ULHT
Química na Saúde
e no ambiente

Março
(última
semana)

Percurso
Pessoano
Lisboa

em

A definir

Roteiro
Queirosiano
Sintra

em

integrada
do
currículo,
fomentando a prática da
Interdisciplinaridade.
Promoção do
sucesso
educativo
Proporcionar novas formas
de aprendizagem
Promover práticas de ensino
diferenciado e de
aprendizagem
e trabalho cooperativo

Promoção
do
sucesso
educativo.
Proporcionar novas formas
de aprendizagem

Promoção
do
sucesso
educativo.
Proporcionar novas formas
de aprendizagem

Não definido

Grupo 520

8º
ano
Turmas 1 e 2

Não
definido

Despesas de
deslocação e
entrada

Reconhecer a função da
observação na
investigação científica
Interpretar
procedimentos
experimentais fornecidos
Interpretar e resultados
de uma investigação
científica
Utilizar técnicas práticoexperimentais
Integrar a leitura da
poesia
Pessoana
nos
espaços de vivência do
poeta
Aprofundar a reflexão
sobre
a
poesia
de
Fernando Pessoa
Diversificar
estratégias
para a abordagem de “Os
Maias”
Situar os personagens no
espaço
descrito
pelo
autor
Aprofundar a leitura da
obra Queirosiana

Grupo 520

12º 1ª

Não
definido

Não definido

alunos 12º1 e
12º2

Transporte

Despesas de
deslocação

alunos 11º1

Transporte
e peça de
Teatro

Despesas de
deslocação e
bilheteira

Prof. Leonilde
(Grupo 300)

Timóteo

Prof Alda Cruz (Grupo 300)
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2.º Período

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

A
agendar
(final de
2º
período)

Visita de estudo
ao PNSAC

Promoção
do
sucesso
educativo
Proporcionar novas formas
de aprendizagem

A
agendar
(final de
2º
período)
A
agendar
no 2º
período

Visita de estudo
ao PNSC

Promoção
do
sucesso
educativo.
Proporcionar novas formas
de aprendizagem.

Centro Ciência
Viva do Lousal

Promoção do sucesso
educativo.
Proporcionar novas formas
de aprendizagem

A
agendar
no
2º
período

Projeto
Saberes
ULHT
Psicologia

Criar

Promover
o
sucesso
educativo.
Proporcionar novas formas
de aprendizagem

Data a
definir
no
2º
e/ou 3º
Período

Surf
Carcavelos

em

Desenvolver estratégias que
promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da escola/grupoturma,
assim
como
o
desenvolvimento harmonioso
das relações interpessoais; Desenvolver novas formas de
aprendizagem e estratégias
que permitam aos alunos
uma aprendizagem mais

Desenvolver a capacidade
de observar e interpretar
fenómenos naturais.
Adquirir
hábitos
de
trabalho de campo.
Compreender
a
importância dos registos
fósseis
para
o
conhecimento da história
da Terra
Desenvolver a capacidade
de observar e interpretar
fenómenos naturais.
Adquirir
hábitos
de
trabalho de campo
Não definido

Grupo 520

10º 1,2 e 3

Não
definido

Despesas de
deslocação

Grupo 520

11º 1,2,3 e 4

Não
definido

Despesas de
deslocação

Grupo 520 - Maria Helena
Macedo e Grupo 510 Maria José Banha

11º3

Não
definido

Despesas de
deslocação

Conhecer
algumas
metodologias
desenvolvidas
pelos
laboratórios da Escola de
Psicologia e Ciências da
Vida da ULHT para
intervenção e avaliação
clínica em doenças do
foro psicológico
Possibilitar a prática de
actividades curriculares
impossíveis de realizar na
escola.
Cumprimento
do
programa da disciplina de
PAFD (M12- Desp. de
Aventura e Natureza II Canoagem e Surf)

Grupo 520
Professor a lecionar a
disciplina de Tecnica 1
(Saude)
ao
curso
profissional
Técnico
Auxiliar de Saúde

10º15

Não
definido

Despesas de
deslocação

Direcção do Curso Prof.
TAGD (Grupo 620)

1º, 2º e 3º
Anos
do
CPTAGD
(10º11, 11º11
e 12º10)

Deslocação
até à praia
de

10€/aluno
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Caracavelos

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Data a
definir
no 2º
e/ou 3º
Período

Arborismo e
Canoagem no
Jamor

Data a
definir

Visita à coleção
Berardo - CCB
e ao Lx Factory

Data a
definir

Visita à
Assembleia da
República

autónoma;
Promover estratégias que
permitam
uma
gestão
integrada
do
currículo,
fomentando a prática da
Interdisciplinaridade.
Desenvolver estratégias que
promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da escola/grupoturma, assim como o
desenvolvimento harmonioso
das relações interpessoais; Desenvolver novas formas de
aprendizagem e estratégias
que permitam aos alunos
uma aprendizagem mais
autónoma; -Promover
estratégias que permitam
uma gestão integrada do
currículo, fomentando a
prática da
Interdisciplinaridade;
Promover
o
sucesso
educativo.
Proporcionar novas formas
de aprendizagem, através da
Arte.
Promover o sucesso
educativo.
Proporcionar novas formas
de aprendizagem.

Possibilitar a prática de
actividades curriculares
impossíveis de realizar na
escola.
Cumprimento do
programa da disciplina de
PAFD (M 11 e M12- Desp.
de Aventura e Natureza I
e II - Escalada e
Canoagem/Surf))

Direcção do Curso Prof.
TAGD (Grupo 620)

1º, 2º e 3º
Anos do
CPTAGD
(10º11, 11º11
e 12º10)

Deslocação
até ao
Jamor

Não definido

Permitir
através
da
observação
direta,
a
análise de obras de arte.

Grupo 400
Fernanda Teles e
Ana Paula

11º 13

Transportes
públicos

Despesas de
deslocação e
entrada na
exposição.

Permitir através da
observação direta, o
funcionamento de um
Parlamento.

Grupo 400
Fernanda Teles e
Susana

11º 7
11º 8

Transportes
públicos

Despesas de
deslocação e
entrada.
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3.º Período
EB1 António Nobre

ABRIL

MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Promoção do sucesso dos
alunos

Dançar e pintar no
museu - atividades para
alunos
com
NEE
apoiados na unidade de
apoio ao autismo

Monitores e técnicos
Centro de Arte Moderna

16

Visita de Estudo
Aquário Vasco da
Gama

Articulação com a disciplina
de Estudo do Meio

Docentes e AO

A definir

Visita à Fundação
Calouste
Gulbenkian

Promover
alunos

A definir

Cuidados com o
sol
Dia da família

Articulação com a Saúde
Escolar
Articulação família/escola

Visita de Estudo
Quinta
Pedagógica
A mãe vem à
escola

Promover
alunos

Conhecer aspetos da
vida
marinha
e
sensibilizar
para
a
conservação
das
espécies
Promover o acesso à
arte e à cultura;
Estimular a capacidade
de expressão através do
corpo;
Desenvolver
a
curiosidade pelas artes
visuais.
Prevenir a exposição
solar
Promover a interação
entre a escola e a
família
Proporcionar
o
contacto
com
a
natureza
Participar em atividades
propostas pelas mães

Ao longo
do mês

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

Visita de Estudo
Atelier no Centro
de Arte Moderna
Gulbenkian
Pisar o Risco

A definir

PÚBLICO ALVO

DINAMIZADORES

13

15

MAIO

PROJETO EDUCATIVO

o

o

sucesso

sucesso

dos

dos

Promover a participação da
família na vida escolar

Alunos com
PEA,
Docentes
UEEA,
AO;
terapeutas
da APPDA
1A e 1B

Metro

Transporte

JF

1,60 euros
ingresso+
transporte
(a definir)

JI 2 e 3

Passaporte
Escolar

1,5€/aluno

Centro de Saúde de 7 Rios

JI 1, 2 e 3

Biblioteca

Grátis

Docentes

JI 1, 2 e 3

Pátio
escola

Técnicos da quinta

JI 1, 2 e 3

Cada mãe

JI1

Fundação
Gulbenkian
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do

Calouste

da

Grátis

Passaporte
Escolar

Grátis

Sala
de
atividades

Grátis

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

A definir
6

JUNHO

8 e 15

22

A definir

Visita de Estudo
Pavilhão
do
Conhecimento
Visita de Estudo à
Kidzania

Articulação com a disciplina
de Estudo do Meio

Desenvolver o raciocínio
analítico no contexto da
investigação científica
Desenvolver
competências
e
conhecer profissões
Explorar o corpo e os
sons - atividades para
alunos
com
NEE
apoiados pela unidade
de apoio ao autismo

Ciência Viva

3A, 3B e 3C

Passaporte
escolar

1,50/aluno

Monitores da kidzania

3A e 3B

JF

A definir

Visita de Estudo
Centro de Arte
Moderna
GulbenkianGeometria
do
corpo e do som
Encerramento do
ano
letivo
Arraial

Promoção do sucesso dos
alunos

Metro

Preço
do
bilhete
transporte

Articulação
escola/família/comunidade

Apresentações e lanche
convívio

Toda a escola

Pátio

Grátis

Final do ano letivo

Participar em atividades
ao ar livre

A definir

Alunos com
PEA,
docentes da
UEEA, AO e
terapeutas
da APPDA
Alunos,
docentes,
AO, famílias
e A. Pais
A definir

Passeio final

Transporte
alugado

Ingresso +
transporte

Articulação com todas as
áreas curriculares

Monitores e técnicos
Centro de Arte Moderna
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do

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

EB1 Laranjeiras
MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

9

10

MAIO

14

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

Padrão
dos
Descobrimentos
Vamos
brincar
com a água e
fazer
mil
experiências
divertidas.
Padrão
dos
Descobrimentos
Vamos
brincar
com a água e
fazer
mil
experiências
divertidas.
Dia da Liberdade

Gerir os recursos para uma
melhor
qualidade
do
ensino/aprendizagem.

Reconhecer
importância
património
português.

a
do
artístico

Monitores do Teatro

Professores,
AO, Crianças

Gerir os recursos para uma
melhor
qualidade
do
ensino/aprendizagem.

Reconhecer
importância
património
português;

a
do
artístico

Monitores do Teatro

Professores,
AO, Crianças

Melhorar
o
desempenho
escolar dos alunos.

Professores,
Ass.
Operacionais e Encarregados
de Educação.

JI Turma 1 e
2

Material
diverso

Correção
Postural

Articulação Escola/ Centro
de Saúde Sete Rios
Otimização da comunicação
entre os membros da
comunidade educativa
Gerir os recursos para uma
melhor
qualidade
do
ensino/aprendizagem.

Conhecer factos da
história nacional, em
especial da revolução
do 25 de abril de 1974.
Ler para se informar
sobre a revolução.
Utilizar
a
Expressão Plástica para
a comemoração desta
data histórica.
Não definido

Não definido

Turmas
2ºano

Não
definido

Não

Reconhecer
importância
património
português

Monitores do Teatro

JI Turma 1 e
2

N
ão
definido

Grátis

25

A definir

PROJETO EDUCATIVO

Museu
de
S.
Roque.
Teatro
“D.
Leonor a Princesa

a
do
artístico
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do

Não
definido

2.00€

2.00€

Grátis

definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Perfeitíssima “.
Um teatro de
marionetas que
conta a história
de uma princesa
que se tornou
rainha e que
mostra Portugal
na transição do
século XV para o
século XVI.
Dia da Família
15
A definir

JUNHO

22

Centro de Saúde
de Sete Rio
Os Smurfs vão à
Praia
Encerramento do
ano letivo

Articulação família – escola –
comunidade

Desenvolver contextos
relacionados com os
afetos.

Professora
Alunos Famílias

JI Turma 1 e
2

Promover
educativo

Otimização
da
comunicação entre os
membros
da
comunidade educativa
Apresentações

Conhecer/
prevenir
perigos do sol.

Enfermeira
do CS7R

o

sucesso

Articulação
escola/família/comunidade

Ateliers
dentro
sala
de
aula.
JI Turma
1e2

Grátis

Sala
multi
média.

Toda a escola
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Alunos,
docentes,
AO, famílias

Pátio

Grátis

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

EB1 Frei Luís de Sousa

ABRIL

MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

MAIO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

Dia da mãe

Articulação com português
e Expressões

Reconhecer a importância
da família

Todas as turmas

JI 1º Ciclo

12/ 17

Centro de Ciência
Viva
Planetário

Articulação
com
as
expressões
Articulação estudo do Meio

Docentes do 2º ano

2º ano

Docentes e planetário

3º ano

24

Dia 25 abril - Dia
da Liberdade

Articulação com o Estudo
do Meio

Todas as turmas do 1º
ciclo

14

Visita guiada ao
museu, jogo bons e
maus
condutores
elétricos, sala de
experiências
Dia da família

Articulação com o Estudo
do Meio

Conhecer novas formas de
arte
Conhecer o sistema solar,
Identificar os satélites,
estrelas e planetas.
Conhecer o significado da
Liberdade
e
fatos
históricos.
Realizar experiências com
a eletricidade. Conhecer o
património nacional

Articulação com a família

Envolver a família
atividades da escola.

Conhecimento do mundo

A definir

Quinta Pedagógica
Tosquia
Escola de trânsito

A definir

Quinta pedagógica

A definir

Quinta pedagógica
ciclo do pão.
Passeio Final de
Ano
Festa Final de Ano
Letivo

24

16

A definir
A definir

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

3e4

15

JUNHO

PROJETO EDUCATIVO

Elaboração
de oferta e
cartão.
Passaporte
Escolar
Passaporte
escolar

Não definido

1º ciclo

Não
definido

Não definido

Docentes do 4º ano

4º ano

Passaporte
escolar

Não definido

Educadoras

JI

Materiais
de desgaste

Grátis

Conhecer o ciclo da vida da
lã
Reconhecer cuidados a ter
na via pública
Reconhecer cuidados a ter
com os animais

Educadores de Infância

JI

Grátis

Docente do 1º B

1º B

Docente 1º A

1º A

Materias de
desgaste
Passaporte
Escolar
Passaporte
Escolar

Articulação com o Estudo
do Meio
Articulação com todas as
áreas curriculares

Reconhecer o ciclo do pão

Docente 1º B

1º B

Grátis

Interação entre alunos e
toda a comunidade escolar

Docentes do 1º ciclo e JI

Todas
turmas

as

Passaporte
escolar
Não
definido

Articulação com expressões

Interação entre todos os
membros da comunidade
escolar e famílias

Docentes e Monitores das
AEC

Todas
turmas

as

Não
definido

Não definido

Articulação com o Estudo
do meio - segurança
Articulação com o Estudo
do Meio

nas
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1,50 euro
Não definido

Grátis
Grátis

A definir

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Escola 2,3 Prof. Delfim Santos

MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

de 9 a
13

Concurso
de
escrita criativa

PROJETO EDUCATIVO

Promoção
educativo

do

sucesso

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

Produzir textos com relativa
facilidade,
utilizando
vocabulário frequente, mas
diversificado

330

PÚBLICO

RECURSOS

ALVO

MATERIAIS

9.º ano

3

prémios

para

ORÇAMENTO

Não definido

os

vencedores
(livros

em

inglês)

ABRIL

16

17
18
20
24

23
a

Ida ao Teatro «A Aventura de
Ulisses»
Visita de estudo
ao
Museu
do
Aljube
Resistência
e
Liberdade

Exposição- 25 de
Abril

Promoção
educativo

do

sucesso

Promoção da disciplina e do
sucesso educativo.

Promoção da disciplina e do
sucesso educativo.

4
de
maio

Não definido

Grupo Português - 2.º
Ciclo

Consolidar os conhecimentos
adquiridos sobre as causas e
consequências do 25 de Abril
de 1974.
Desenvolver a capacidade de
observação,
análise
e
comunicação dos alunos.
Promover o trabalho de
equipa e a sociabilidade entre
alunos e docentes
Promover hábitos de pesquisa
e tratamento da informação.
Desenvolver a capacidade de
observação e a sensibilidade
estética.
Promover o trabalho de
equipa e a sociabilidade
entre alunos

Maria João Gonçalves
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5.º ano

Turmas
ano:
Ana Paula Brinca
(Grupo 200)

Maria João Gonçalves
Ana Paula Brinca
Isabel Ramos
Grupo 200)

6º

Autocarro

6, 78 € por
aluno + custo
autocarro

Autocarro

Autocarro
(preço
definir)

B,C,E,F, G
e H, I.

Turmas
ano:

6º

Museu
(gratuito)

Não
definido

Não definido

a

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

2

MAIO

11
a
25

25
A definir

A definir

Mosteiro
da
Batalha – visita
encenada
conduzida por 3
atores.
Centro
de
Interpretação
Batalha
de
Aljubarrotavisita orientada
Exposição
de
trabalhos
no
Bloco A
Tema: “Todos
diferentes
todos iguais II”
Concurso
interturmas
“ Quem sabe,
sabe História”

Conhecer e compreender a
consolidação
da
Independência Portuguesa.
Compreender a importância
da Batalha de Aljubarrota na
afirmação da independência
nacional.
Identificar
algumas
características
da
arte
gótica.
Inclusão escolar

Ida ao teatro,
assistir
à
representação
da
peça
Leandro, Rei da
Helíria, de Alice
Vieira
Ida ao teatro,
assistir
à
representação
da peça Aquilo
que os Olhos
Veem
ou
o
Adamastor
de
Manuel António
Pina.

Promoção
do
sucesso
educativo
Promoção da disciplina

Promoção
do
sucesso
educativo
Promoção da disciplina

Promoção
do
sucesso
educativo
Promoção da disciplina

Desenvolver a capacidade de
observação e a sensibilidade
estética.
Sensibilizar
para
a
preservação do património
histórico-cultural.
Promover o trabalho de
equipa e a sociabilidade
entre alunos.
Valorização da diferença e
inclusão escolar dos alunos
da UEEA;
Dar a conhecer os trabalhos
realizados pelos alunos nas
aulas de Expressão Plástica.
Proporcionar contextos de
aprendizagem, de partilha e
colaboração interturmas.
Promover a sociabilidade e o
reconhecimento interpares
Cultivar o gosto pelo teatro.
Compreender melhor a peça.
Desenvolver o espírito crítico.
Saber estar numa sala de
espetáculos.
Contribuir para a formação
integral do aluno.
Cultivar o gosto pelo teatro.
Compreender melhor a peça.
Desenvolver o espírito crítico.
Saber estar numa sala de
espetáculos.
Contribuir para a formação
integral do aluno.
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Fernanda Dantas
( Grupo 200

5º I ; 5º H

Professora
Olga
Silva e Assistente
Operacional Fátima
Pedroso
Fernanda
grupo 200

Dantas

e

Não
definido

Não
definido

materiais
de
Expressão
Plástica

Não definido

Não definido

Turmas 5º
e 6º ano

Não
definido

Não definido

Professores Português
- 3.º Ciclo (7.º ano)

7.º ano

transporte

custo
do
bilhete
de
teatro e do
transporte

Professores Português
- 3.º Ciclo (8.º ano)

8.º ano

transporte

custo
do
bilhete
de
teatro e do
transporte

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Exposição
«Património
Ambiente»

e

3.º Período

JUNHO

4 a 15

06, 14 e
16

torneios
turmas

A definir

Exposições
temáticas

inter

Melhoria do desempenho
escolar dos alunos;
Prática
pedagógica;
Promoção
do
trabalho
colaborativo entre docentes.

Divulgar formas de saber que
articulam imaginação, razão e
emoção.
Ampliar
as
referências
culturais e estéticas dos
alunos e da comunidade
escolar.

Professores do grupo
240

5º e 6º anos

Não
definido

Não definido

Promoção da disciplina e do
sucesso educativo

Proporcionar
aos
alunos
alternativas para o seu percurso
escolar e outras vivências que
contribuam para a sua formação
integral.

Grupo ed. física

todos
turmas

escola

Não definido

Contribuir
para
o
desenvolvimento
da
personalidade e da formação
do aluno, propondo-lhe uma
reflexão sobre os valores
estéticos,
sociais
e
artísticos.

Refletir sobre a importância
da
arte
e
as
suas
manifestações culturais;
Desenvolver o sentido de
apreciação estética e artística
do mundo recorrendo a
referências e experiências no
âmbito das Artes Visuais;
Compreender
diferentes
processos de construção das
imagens.

Professores do Grupo
600

7º, 8 e 9º
anos

Materiais
diversos

Não definido
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as

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Escola Secundária D. Pedro V
DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

26

Projeto
Criar
Saberes - ULHT
Microbiologia dos
alimentos

Promover práticas de ensino
diferenciado
e
de
aprendizagem
e trabalho cooperativo

24

Projeto
Criar
Saberes - ULHT
Desenvolvimento
embrionário do
ouriço do mar

Promover práticas de ensino
diferenciado
e
de
aprendizagem
e trabalho cooperativo

30

ETAR de Chelas

Promover práticas de ensino
diferenciado
e
de
aprendizagem
e trabalho cooperativo

MAIO

ABRIÇ

MÊS

Reconhecer a função da
observação
na
investigação científica
Interpretar
procedimentos
experimentais
fornecidos
Interpretar e resultados
de uma investigação
científica
Utilizar
técnicas
prático-experimentais
Reconhecer a função da
observação
na
investigação científica
Interpretar
procedimentos
experimentais
fornecidos
Interpretar e resultados
de uma investigação
científica
Utilizar
técnicas
prático-experimentais
Refletir e desenvolver
atitudes
críticas,
conducentes a tomadas
de
decisões
fundamentadas, sobre
problemas ambientais
causados pela atividade
humana
Valorizar os avanços

Grupo 520

12º 1ª

Não
definido

Não definido

Grupo 520

12º1ª

Não
definido

Não definido

Grupo 520

12º 1ª

Não
definido

Não definido
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cientifico-tecnológicos
na preservação do meio
ambiente
Desenvolver
posturas
interventivas
responsáveis,
visando
contribuir
para
a
albetização
científica
dos
membros
da
comunidade educativa
sobre
questões
de
impacte social para a
comunidade local
Sensibilizar
para
a
conservação
e
recuperação
dos
recursos hídricos
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Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Ações e projetos ao longo do ano por escola

EB1 António Nobre
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

Leitura a Pares

Promover o sucesso dos
alunos e a articulação
vertical.

Promover
práticas
de aprendizagem e
trabalho
cooperativo.

Docentes responsáveis
pela implementação do
projetoEsperança
Moreira
e
Cristina
Carvalho.

Projeto de Português

Participação
no
programa nacional de
promoção do sucesso
escolar 2020.

Desenvolver
a
fluência leitora e a
consciência
fonológica.

Oficinas de escrita

Promover
o
sucesso
educativo dos alunos

Animação da Biblioteca

Promover
educativo.

Projeto
Artísticas

Promover
o
sucesso
educativo dos alunos.

Expressões

o

sucesso

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

JI1 e 1A

Biblioteca,
salas
e
ginásio.

Grátis

Docente
responsável
pela implementação do
projeto - Fátima Moita.

2A, 2B, 3C e
4A

Obras
literárias

Grátis

Incentivar o gosto e o
sentido comunicativo
da escrita.

Docente
responsável
pela implementação do
projeto
Inácia
Santana.

Não definido

Incentivar o gosto
pela leitura e pela
escrita em sistema de
livre acesso.

Docente
responsável
pela implementação do
projeto
Inácia
Santana.

Todas
turmas.

Desenvolver
capacidades
artísticas.

Docente
responsável
pela implementação do
projeto - Benvinda do
Natal.

3A e 3B

DINAMIZADORES
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as

Não definido

Não definido

Biblioteca.

Grátis

Salas
aula

Grátis

de

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

EB1 das Laranjeiras

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS
Não definido

DINAMIZADORES

Docente responsável pelo
projeto e professores
titulares de turma.

Projeto da Matemática

Promoção do sucesso
educativo.

Projeto de Português

Promoção do sucesso
educativo.

Desenvolvimento da
fluência leitora.

Docente responsável pelo
projeto e professores
titulares de turma.

Promoção do sucesso
educativo.

Não definido

Projeto Biblioteca

Docente
responsável
pelo
projeto
e
professores titulares de
turma.

Promoção do sucesso
educativo.

Não definido

Projeto Expressões

Docente responsável
pelo projeto e
professores titulares
de turma.

Programa nacional de
promoção do sucesso
escolar - 2020
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PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

Não definido

Grátis

3ºD
4º anos

Sequências
Didáticas.

Grátis

JI
e
1ºCiclo

Biblioteca

Grátis

Não definido

Não definido

Não definido

1º e 2º anos

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

EB1 Frei Luís de Sousa

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE
Projeto de matemática
(Programa nacional de
promoção
do
sucesso
escolar)

Projeto
de
Português
(Programa Nacional de
Promoção
do
Sucesso
Escolar 2020)
Projeto Expressões

Oficinas de Escrita

PROJETO EDUCATIVO
Promoção
Escolar

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS
Diferentes
materiais
didáticos
(por
exemplo:
geoplanos, colar
de contas, ábaco
vertical
e
horizontal,
material
multibásico
cuisenaire,
geoplano,
espelhos, miras,
ampulheta
réguas, polydrons
e outros)

ORÇAMENTO

do

Sucesso

Desenvolver
a
capacidade
de
resolver problemas;
promover
o
raciocínio; melhorar
a
comunicação
matemática, reduzir
o número de alunos
com dificuldades na
resolução
de
problemas

Docente
responsável
pelo projeto

Turmas do 1º
e 2º das três
escolas

do

Sucesso

Desenvolvimento da
fluência da leitura

Docente
responsável
pelo
projeto
e
professores titulares de
turma

2ºA, 2ºB, 3º
A, 3º B

Promover
o
sucesso
educativo dos alunos

Desenvolvimento de
capacidades artísticas

Docente
responsável
pelo projeto e docentes
titulares das turmas

1ºA,
1ºB,
2ºA, 2ºB

Materiais
para
colagens,
pintura, recorte,
e
outros
materiais
não
estruturados

Não definido

Promoção do sucesso dos
alunos

Incentivar o gosto e o
sentido comunicativo
da escrita

Docente responsável pel
projeto e professores
titulares de turma

Salas de JI e
turmas de 1º
ano

Materiais
de
desenho e de
escrita; salas do

Não definido

Promoção
Educativo
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Sequências
didáticas

Não definido

Não definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

JI; impressora e
fotocopiadora do
Agrupamento
Projeto da Cidadania

Promover
Educativo

Trimestral

Jornal
Nove”

“O

o

Sucesso

Quarenta

e

Criação de Condições
para
o
melhor
cumprimento
das
regras;
Criar condições para
uma
melhor
convivência
e
comunicação entre os
vários elementos da
escola/ comunidade
educativa
Proporcionar
um
espaço/tempo
de
partilha
e
intercamnbio
de
ideias; Resolução de
conflitos;
Promover
a
participação
dos
alunos na vida escolar
e na tomada de
decisões

Todas as turmas e as
Professoras Dulce Pires,
Ana Isabel Fernandes,
Patrícia Pindelo e Vera
São Miguel

Todas
Turmas

Promover
a
divulgação
de
acontecimentos,
visitas de estudo e
outras atividades do
PAA.

Toda
a
comunidade
escolar da Escola Frei
Luís de Sousa

Docentes,
alunos
famílias.
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as

e

Cartazes,
registos escritos
e registos orais.

Não definido

Folhas do jornal
e Impressão do
jornal
em
formato papel

Não definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Escola 2,3 Prof. Delfim Santos

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS
Canguru Matemático sem
Fronteiras 2017

Da POP à OP Art: o gesto
e a técnica

Sucesso académico- melhoria do
ato educativo

Contribuir
para
o
desenvolvimento
da
personalidade e da formação do
aluno,
propondo-lhe
uma
reflexão sobre os valores
estéticos, sociais e artísticos da
modernidade.

Estimular o gosto e o
estudo pela Matemática.
Atrair os alunos que têm
receio da disciplina de
Matemática, permitindo
que estes descubram o
lado lúdico da disciplina.
Refletir
sobre
a
importância da arte e as
suas
manifestações
culturais;
Desenvolver o sentido de
apreciação estética e
artística
do
mundo
recorrendo a referências
e experiências no âmbito
das Artes Visuais;
Compreender diferentes
processos de construção
das imagens.

Grupo 230

Turmas do 2.º
Ciclo

Grupo 230 e 500
Professores de Matemática
E.V. – 3.º Ciclo
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Turmas do 2.º e
3.º Ciclo
Alunos do 9.º
ano da Escola
Delfim Santos

Não definido

Sala de aula
Não definido

Não definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

ESTRUTURAS DE APOIO E PROJETOS
Biblioteca Escolar D. Pedro V, Delfim Santos, Laranjeiras, António Nobre e Frei Luís de Sousa

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

ATIVIDADES

INTERVENIENTES

todo o ano

Fomentar a utilização
das bibliotecas como
centros de formação

Ser um centro de
acesso a fontes de
informação

Organizar
dossiês
temáticos
informáticos
com materiais para a
comemoração
de
efemérides

Organização
de
dossiês
temáticos informáticos com
materiais
para
a
comemoração
de
efemérides

PB da BECRE da ESDPV para
toda
a
comunidade
educativa

todo o ano

Fomentar a utilização
das bibliotecas como
centros de informação

Ser um centro de
acesso a fontes de
informação

Gravar DVD e disponibilizar
na base de dados.

Gravação dos DVD e
colocação dos mesmos na
base de Intranet.

PB da ESDPV para toda a
comunidade educativa

todo o ano

Partilha de materiais

Promover iniciativas
de
reforço
da
imagem e cultura de
agrupamento

Colocação de documentos
na Dropbox

Organização e compilação
da PB da ESDPV e
partilhado
com
as
Professoras bibliotecárias
do AEL, António Damásio,
Camões e Baixa Chiado,
bem como o CIBE Paulo
Izidoro.

todo o ano

Blogue Laranjices

Promover iniciativas
de
reforço
da
imagem e cultura de
agrupamento

Informar a
educativa

mensal

Viva Voz

Promover iniciativas
de
reforço
da
imagem e cultura de
agrupamento

Dar a conhecer as ações do
AEL

Promover o sucesso.

comunidade
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Colocação de posts
blogue Laranjices

no

PB da ESDPV para toda a
comunidade educativa

Elaboração, organização e
montagem do Viva Voz

3 PB do AE e toda a
comunidade educativa

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

uma vez por
período

Jornal Trívio

Desenvolver
uma
política
de
cooperação
e
parcerias em áreas
estratégicas para a
comunidade escolar

Elaborar um jornal unindo
dois
agrupamentos
de
escolas e uma escola não
agrupada

todo o ano

Catalogação
e
colocação das cotas dos
documentos

Melhorar
acessibilidade,
circulação
e
transparência
comunicação

Substituir
as
manuscritas
por
informatizadas

setembro

Agenda letiva

Planear
cuidadosamente
cada ano letivo

setembro

Calendário letivo

outubro

PB da BECRE da ESDPV para
toda
a
comunidade
educativa

Organizar e planificar o
ano letivo, as reuniões e
as atividades.

Elaboração e divulgação da
agenda escolar

PB da ESDPV para toda a
comunidade educativa

Planear
cuidadosamente
cada ano letivo

Organizar e planificar o
ano letivo, as reuniões e
as atividades.

Elaboração e divulgação do
calendário escolar

PB da ESDPV para toda a
comunidade educativa

Receção aos alunos dos
7º e 10º anos

Melhorar
o
desempenho escolar
dos alunos

Melhorar as condições de
utilização
do
espaço
BECRE proporcionando aos
utilizadores um ambiente
agradável e adequado ao
estudo e lazer

Receção 7º e 10º anos

PB e funcionária da ESDPV
e alunos dos 7.º e 10º anos

novembro

Comemoração
Martinho

Finalidade
recreativa e cultural

Divulgar
a
Promover
a
tradicional;

Pesquisa
de
provérbios
alusivos ao dia; elaboração
e
distribuição
de
marcadores

PB da BECRE da ESDPV para
toda
a
comunidade
educativa.

23 novembro

Educar para o Direito

Melhorar
o
desempenho escolar
dos alunos

Sessões de esclarecimento
pela Dr.ª Paula Varandas

7.º 1/9.º 1/9.º 2/10.º 7,
11, 12, 13, 14, 15 16/11.º
11

Comemoração do Natal

Melhorar
o
desempenho escolar

Árvore de Natal com frases
dos alunos

PB da ESDPV para toda a
comunidade educativa.

1.ª
sem.
Dezembro

S.

cotas
cotas

tradição;
cultura

Promover o sucesso

Divulgar e dar a conhecer
as efemérides de maior
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Substituição
das
manuscritas
por
informatizadas

Professoras bibliotecárias
da ESDPV, António Damásio
e Camões com artigos
elaborados pelas respetivas
comunidades
educativas
envolvidas

cotas
cotas

dia

a
a
a
de

Elaboração do Jornal Trívio

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

dos alunos

destaque

Leitura interlínguas

Melhorar
o
desempenho escolar
dos alunos

Promover o sucesso

Leitura de textos em várias
línguas.

PB da ESDPV e alunos de
PLNM e turmas

3.ª semana

Comemoração do dia do
Patrono

Melhorar
o
desempenho escolar
dos alunos

Divulgar e dar a conhecer
as efemérides de maior
destaque

Exposição

PB da BECRE da ESDPV para
toda
a
comunidade
educativa.

fevereiro

Dia de S. Valentim

Finalidade
recreativa: oferecer
um
espaço
de
liberdade
e
de
expressão criativa

Divulgar textos; Promover
a criatividade dos alunos

Exposição de livros
BECRE alusivos ao tema

na

PB da BECRE da ESDPV para
toda
a
comunidade
educativa

8 de março

Dia da Mulher

Melhorar
o
desempenho escolar
dos alunos

Divulgar e dar a conhecer
as efemérides de maior
destaque

Power Point
mulheres

as

PB da ESDPV para toda a
comunidade educativa

23 de abril

Dia do Livro

Melhorar
o
desempenho escolar
dos alunos

Divulgar e dar a conhecer
as efemérides de maior
destaque

Power Point: Das tábuas ao
IPAD

PB da ESDPV para toda a
comunidade educativa

23 de abril

Dia do Livro

Melhorar
o
desempenho escolar
dos alunos

Divulgar e dar a conhecer
as efemérides de maior
destaque

Colocação de cartazes com
as partes do livro

PB da ESDPV para toda a
comunidade educativa

23 de abril

Dia do Livro

Melhorar
o
desempenho escolar
dos alunos

Divulgar e dar a conhecer
as efemérides de maior
destaque

Estendal de poesia sobre
livros

PB da ESDPV para toda a
comunidade educativa

2.ª semana
de abril

Comemoração do 25 de
Abril

Melhorar
o
desempenho escolar
dos alunos

Divulgar e dar a conhecer
as efemérides de maior
destaque

Exposição na BECRE

Equipa da BECRE da ESDPV
para toda a comunidade
educativa

maio

Comemoração do dia da
Língua Portuguesa

Melhorar
o
desempenho escolar
dos alunos

Divulgar e dar a conhecer
as efemérides de maior
destaque

5 a 9 março
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sobre

Power
Point
com
evolução da língua.

a

Equipa da BECRE da ESDPV
para toda a comunidade
educativa

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

maio

Início da avaliação

Avaliação
biblioteca.

da

Todo o ano
letivo

Exposições na BE

Finalidade
recreativa: oferecer
um
espaço
de
liberdade
e
de
expressão criativa

Todo o ano

Blogue - O Bloco da
Fantasia

Todo o ano
Todo o ano
(mensal)

Melhorar o desempenho
biblioteca
escolar
acordo
com
necessidades
comunidade educativa.

da
de
as
da

Questionários aos alunos

Equipa da BE, Comunidade
educativa.

Melhorar o desempenho da
biblioteca
escolar
de
acordo
com
as
necessidades
da
comunidade educativa.

Exposições

Parceria
da
BE
comunidade escolar

Otimizar a
comunicação

Divulgar a informação.

Divulgação das atividades e
outras informações

Equipa da BE DS

Facebook - Biblioteca
Escolar Delfim Santos

Otimizar a
comunicação

Divulgar a informação.

Divulgação de atividades e
outras informações

Equipa da BE

Boletim on line Viva
Voz

Otimizar a
comunicação

Divulgar a informação. Dar
a conhecer as atividades
realizadas na escola em
articulação com a BE

Elaboração de artigos para
divulgação de actividades
escolares em articulação
com a BE

Equipa da BE e
comunidade escolar

com

Todo o ano

Clube de Leitura Letra
Viva

Promover o sucesso

Desenvolver/ consolidar
hábitos de leitura.

Fichas
de
Leitura,passaporte
de
leitores
(referências
bibliográficas e espírito
crítico dos leitores)

Equipa da BE e alunos do
Clube de Leitura

Todo o ano

Promoção de Leituras

Promover o sucesso

Divulgar
o
fundo
documental
da
BE;
Incentivar o gosto pela
leitura

Divulgação na BE, no
blogue e Facebook de um
Livro e autor (sinopse e
biografia).
Mostra
bibliográfica.

Equipa da BE

Promover o sucesso

Usar a biblioteca escolar
para
trabalhar
a
informação.

Familiarização com um
modelo
de
pesquisa
adequado.
Tipos
de
recursos existentes na BE

Equipa da BE

Todo o ano

Formação
utilizadores

de
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Todo o ano

Projeto SOBE

Promover o sucesso
educativo

Leituras, Dramatizações,
Expressão gráfica, música,
jogos

Articulação do currículo
com actividades de higiene
e saúde do corpo humano

Equipa da BE, Técnicos de
saúde do CSSRios, alunos e
professores do 1º ciclo e JI

Mensal

Leituras ao almoço

Promover o sucesso
educativo

Promover o gosto pela
leitura
e
pelas
Bibliotecas.
Ler por prazer

Painel
com
leituras
localizado no Bloco B perto
da fila do almoço

Equipa
da
BE
comunidade escolar

1º,2º e 3º
períodos

Visitas de Estudo do
Clube de Leitura

Promover o sucesso

Desenvolver um projeto
de leitura

Uma visita por período
(última semana de aulas)

Equipa da BE e alunos do
CL

Desenvolver o gosto e o
espírito
crítico
como
consumidor de cinema

Cinema à 3ª feira , hora a
definir

Equipa
da
BE
comunidade escolar

Mensal

Sessão de cinema (?)

Promover
sucesso

o

Ao longo do
ano

Tratamento
documental.

Promover o sucesso

Promover o gosto pela
leitura e pelas Bibliotecas
.Desenvolver as literacias
da informação e das
tecnologias

Reorganizar o espaço da
BE, criar um cantinho de
leitura, tornar o Centro de
Recursos funcional, atrativo
e confortável.

Equipa da BE

Ao Longo do
ano

Normalização
do
registo da BE Delfim
Santos

Promover o sucesso

Organização do fundo
documental da BE Delfim
santos

Continuação do registo do
fundo documental

Equipa da BE e voluntária

Fim do 1º,2º
e 3º período

Top
leitores
de
requisição domiciliária

Promover o sucesso

Promover a leitura e a
requisição domiciliária

Quantificação
de
requisições domiciliárias
Divulgação do Top3

Equipa da BE e alunos

Setembro

Oficina
Literacia
Informação Professores

Promover o sucesso
educativo
Articulação com os
professores
da
escola

Valorizar a biblioteca e os
seus recursos
Planificar em conjunto
com o corpo docente as
oficinas para as suas
turmas

Apresentação
de
um
documento sobre Literacia
da Informação.

Equipa da BE Professores

Setembro

Apresentação do PAA
da Biblioteca em

Promover o sucesso
educativo

Valorizar a biblioteca e os
seus recursos

Dar a conhecer as redes
sociais e os Jornais on-line

Equipa da BE, Grupos
disciplinares, Professores
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relação com o
currículo

Planificar em conjunto
com o corpo docente
atividades e projetos

do
Agrupamento
e
atividades a articular com a
BE

Setembro

Reunião com
professores e
educadores JI e 1ºCiclo

Promover o sucesso
educativo

Valorizar a biblioteca e os
seus recursos
Planificar em conjunto
com o corpo docente
atividades e projetos

Dar a conhecer as redes
sociais e os Jornais on-line
do
Agrupamento
e
atividades a articular com a
BE

Equipa da BE, Professores
titulares e educadoras

Setembro

Receção JI/ 1ºano
Laranjeiras, António
Nobre e Frei Luís de
Sousa

Promover o sucesso
educativo

Dar a conhecer o espaço
da biblioteca escolar, as
regras de funcionamento,
motivando os alunos para
a utilização da BE, quer
com o professor titular
quer como resposta às
suas necessidades e
interesses.

Visionamento de um ppoint
sobre a CDU ( Laranjeiras),
a utilização dos espaços da
BE. Leitura criativa de um
conto.

Equipa da BE e
professoras, educadoras e
alunos

Setembro

Receção 5ºanos

Promover o sucesso
educativo

Dar a conhecer o espaço
da biblioteca escolar, as
regras de funcionamento
da BE, o Clube de Leitura
e as redes sociais da BE

Visionamento de um vídeo
sobre a CDU, informar
sobre
regras
e
funcionamento,
Leitura
criativa de um conto de
Histórias da Ajudaris.

Projeto Voluntários de
Leitura

Promover o sucesso
educativo

Divulgar e promover o
projeto voluntários de
leitura

Sessão para a divulgação do
projeto com os novos
voluntários

Equipa da BE, voluntários
e alunos
BE Laranjeiras, FLS e AN

Outubro

Equipa da BE, professores
de português e alunos

Outubro

Início requisição
domiciliária

Promover o sucesso
educativo

Escolher livros de acordo
com os seus gostos,
interesses e competências
leitoras. Adquirir
progressivamente hábitos
de leitura

Informação aos EE sobre a
requisição
domiciliária;
registo da requisição e
entrega
de
livros
requisitados

Equipa da BE e
Comunidade Educativa BE
Delfim, BE Laranjeiras,
FLS e AN

Outubro

Histórias da Ajudaris

Promover o sucesso

Exprimir ideias redigindo

Concurso

Equipa da BE e
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Outubro

Mês das Bibliotecas
escolares

Outubro

Mês das Bibliotecas
Escolares

18 Outubro

Pela Cidade Fora

educativo

textos com criatividade e
correção de acordo com o
tema proposto

literários inéditos escritos
na sala de aula em Língua
Portuguesa e que não
tenham
concorrido
anteriormente a qualquer
outro concurso

comunidade educativa.
BE Delfim, BE Laranjeiras,
FLS e AN

Promover o sucesso
educativoConsolidar
a articulação
curricular entre os
três ciclos

Fomentar a ligação da
comunidade escolar com
as Bibliotecas Escolares
do Agrupamento

Mural no Bloco A e
actividades a combinar com
o 1º ciclo

Equipa da BE e
comunidade educativa.

Promover o
sucesso educativo

Fomentar a ligação dos
alunos com outros países
e outras culturas

Troca de marcadores de
Livros

IASL,Equipa da BE, 2
turmas do 3ºciclo,17
turmas do 1º ciclo e 6
turmas do JI

Promover o sucesso
educativo

Adquirir progressivamente
hábitos de leitura
Aprender
regras
de
cidadania.

À conversa com...José
Fanha

Equipa da BE, José Fanha,
5ºA, 5ºG e 5ºH elemento
da CML e professores de
Português das turmas.

21 a 25 de
Novembro

A leitura bate à porta
da sala de aula. Dia
Nacional da Cultura
Científica

Promover o sucesso
educativo
Consolidar a
articulação
curricular

Fomentar o gosto e o
interesse pela leitura,
desenvolver
a
criatividade,
saber
escutar
os
outros,
conhecer
o
fundo
documental da BE

Leitura de pequenos textos
selecionados pela equipa
da BE e professores em
articulação com o
currículo.

Equipa da BE, todos os
alunos da escola e
Professores do
Departamento de Ciências
Experimentais

Dezembro
Natal

Poesia no livro de
ponto

Promover o sucesso
educativo

Fomentar o gosto pela
leitura

Seleção de poemas para o
livro de ponto. Leitura na
sala de aula pelo professor
ou alunos

Equipa da BE e
comunidade educativa.BE
Delfim, BE Laranjeiras, FLS
e AN

Janeiro

Oficinas da Literacia da
Informação 7ºanos

Promover o sucesso
educativo
Consolidar a

Valorizar a BE e os seus
recursos

Conhecer ambientes de
informação e formas de a
tratar e utilizar nos
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do 7ºano
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articulação
curricular

trabalhos escolares

Janeiro

CNL Fase de Escola

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver o gosto pela
leitura

Realização da prova e
correção

Equipa da BE, professores
de português e alunos do
3º ciclo

Fevereiro

Histórias da Ajudaris

Promover o sucesso
educativo

Valorizar a BE e os seus
recursos

Apresentação
da
obra
coletiva e divulgação à
comunidade dos alunos
escritores que participaram
no projeto.

Equipa da BE, comunidade
Educativa e EE na Escola
António Nobre

Novembro

CNL Preparação da fase
de escola

Promover o sucesso
educativo

Divulgar o concurso e
incentivar os alunos a
participar promovendo o
prazer da leitura.

Seleção e divulgação de
livros para leitura e
elaboração da prova da
fase de escola.

Equipa da BE, Professores
de Português e alunos do
3º ciclo

Novembro

Oficinas da Literacia
da Informação 8ºanos

Promover o sucesso
educativo
Consolidar
a
articulação
curricular

Valorizar a BE e os seus
recursos

Conhecer ambientes de
informação e formas de a
tratar e utilizar nos
trabalhos escolares

Equipa da BE DT e alunos
do 8ºanos

Março

Semana da Poesia

Promover o sucesso
educativo
Articular o currículo
com a BE

Valorizar a biblioteca e os
seus recursos

Sacos de poesia, oficina de
poesia, ponto de poesia na
BE; exposições

Equipa da BE e
comunidade educativa

Abril

Semana da Leitura –
Prazer de Ler

Promover o sucesso
educativo
Articular o currículo
com a BE

Valorizar a Biblioteca e os
seus recursos;

Leitura na sala de aula e no
ponto de leitura da BE

Equipa da BE,
Comunidade educativa.
BE Delfim, BE
Laranjeiras, FLS e AN

Março/Abril

Oficinas da Literacia da
Informação 7ºanos

Promover o sucesso
educativo
Consolidar
a
articulação
curricular

Valorizar a BE e os seus
recursos

Conhecer ambientes de
informação e formas de a
tratar
e
utilizar
nos
trabalhos escolares

Equipa da BE DT e alunos
do 7ºano
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Janeiro,
Fevereiro,
Abril

Contadores de
histórias/ Escritores /
Ilustradores

Promover o sucesso
educativo

Fomentar o gosto e o
interesse pela leitura.
Desenvolver a
criatividade.
Saber escutar os outros

Abril

Fase Distrital do CNL

Promover o sucesso
educativo

Participar em atividades
que promovem a leitura.

Ler de forma livre e
orientada obras integrais;
representar a escola

Equipa da BE e alunos
selecionados

Abril

“Ler para mim Ler
para Ti”

Promover o sucesso
educativo
Promover a
articulação vertical
entre os diferentes
ciclos

Participar em atividades
que promovem a leitura.
Saber ouvir e respeitar os
colegas. Saber expor
ideias e falar em público.
Articular diferentes ciclos
de escolaridade

Ler, representar e interagir
com
os
colegas
dos
diferentes ciclos.

Equipa da BE, professores
e alunos participantes
BE Delfim, BE
Laranjeiras, FLS e AN

Avaliação do ano
17/18

Melhorar o desempenho
da biblioteca escolar de
acordo com as
necessidades da
comunidade educativa.

Questionários aos alunos,
professores e EE e
tratamento de dados.

Equipa da BE,
Comunidade educativa.

Promover o sucesso
educativo

Reconhecer o mérito dos
melhores leitores da BE.
Destacar o valor literário
e cultural da madrinha da
biblioteca.

Entrega de prémios aos
alunos vencedores em
concursos e a outros que se
tenham distinguido em
atividades dinamizadas
pela BE.
Mural alusivo à madrinha da
BE.

Equipa da BE, direção,
convidados e alunos

Promover o sucesso
educativo

Escolher livros de acordo
com os seus gostos,
interesses e competências
leitoras. Adquirir
progressivamente hábitos

Requisição domiciliária;
utilização da BE pelo Prof.
Titular.

Maio

31 de Maio

Ao longo do
ano

Questionários, início da
avaliação

Dia da Madrinha

Tratamento
documental.

Sessões de contos de
tradicionais
em
articulação
com
o
programa curricular de
português.
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Equipa da BE,
professores de Português
e alunos do 5º,6ºe 7ºanos

Equipa da BE
BE Laranjeiras e Frei Luís
de Sousa e António Nobre
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de leitura.
Ao longo do
ano

Normalização do
registo

Promover o sucesso
educativo

Organizar o fundo
documental da Biblioteca
Delfim Santos
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Continuação do registo do
fundo documental

Equipa da BE e voluntária

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Direção do Agrupamento e Coordenação de Estabelecimento da Delfim Santos

DATA PREVISTA
6 nov.

11 nov.
A partir de 11 de
Nov.

14 nov.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

ATIVIDADES

Cerimónia Solene do Dia do
Patrono e Comemoração dos
Prémios de Mérito Escolar e
Cívico

Proporcionar à comunidade escolar contacto com
a história da escola e a importância do patrono

Comemorar do dia do patrono e
entrega dos prémios escolar e
cívico

Cerimónia Solene do Dia do Patrono e
Comemoração dos Prémios de Mérito
Escolar e Cívico. Teatro e Música

Finalidade recreativa e cultural

Conhecer tradições e participar em
atividades coletivas de escola

Fazer um magusto na escola

Contribuir para a realização do aluno, através do
pleno desenvolvimento da personalidade, da
formação do caráter e da cidadania, preparandoo para uma reflexão consciente sobre os valores
espirituais, estéticos, morais e cívicos.

Desenvolver
solidariedade

Recolha de alimentos, rifas, venda de
bolos, banco de livros, banco de
roupas.

Promover o sucesso educativo

Conhecer novas culturas

Receção de um grupo de 51 alunos
Brasileiros na escola. Apresentação e visita
de estudo às baixa pombalina.

Promoção da disciplina e do sucesso educativo

Despertar nos alunos o gosto pelo
teatro
Fomentar atitudes de saber estar
num espetáculo
Confraternização entre professores
e funcionários do agrupamento e
distribuição de cabazes de Natal.
Promover uma acção de formação

Visita de estudo
Trabalhos sobre o teatro e o texto
dramatico

Finalidade recreativa e cultural

Conhecer tradições e participar em
atividades coletivas de escola

Comemoração do dia de Reis.

Proporcionar à comunidade escolar contacto com
a história da escola e a importância do patrono

Comemorar o dia do patrono.

Cerimónia Solene do Dia do Patrono

Proporcionar à comunidade escolar contacto com
este tema

Conhecer matérias de natureza
criminal e as suas respetivas
consequências.
Desenvolver
valores
de
solidariedade

Palestra no Auditório

Comemoração dia S. Martinho

Natal Solidário

Colaboração no projeto de
intercâmbio entre o 8 F e uma
escola Brasileira

5 dez
Organização da visita de estudo
ao tetaro na escola D. Pedro V
19 dez

Finalidade recreativa e cultural
Almoço de Natal

Jan

Ação de Formação/sensibilização
sobre Diabetes para funcionários
e professores

6 Jan.

Dia de Reis

26 Jan.
6 março

Dia do Patrono DPV
Participar na ação “Educar para
o Direito” Escola D. PedroV

Abril

Evocação da Páscoa

Saber responder em situações extremas
relacionadas com alunos que têm esta doença.

Contribuir para a realização do aluno, através do
pleno desenvolvimento da personalidade, da
formação do caráter e da cidadania, preparandoo para uma reflexão consciente sobre os valores

valores

de

Apoiar os mais carenciados da
comunidade educativa.

Apoiar os mais carenciados da
comunidade educativa.
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Entregar cabazes a famílias carenciadas

Realização do almoço de Natal
Palestra na sala de Informática

Recolha de alimentos, rifas, venda de
bolos, banco de livros, banco de
roupas.
Entregar cabazes a famílias carenciadas

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

espirituais, estéticos, morais e cívicos
18 Maio

Junho

Dia do Agrupamento
Festa
letivo

Encerramento

do

ano

Finalidade recreativa e cultural

Comemorar
o
Agrupamento.

Articulação família – escola – comunidade

Valorizar o trabalho participado e a
vida escolar
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dia

do

Cerimónia Solene do Dia do Agrupamento
A definir

