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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 2018-19 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

OUTUBRO

SETEMBRO

MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

17 a 21

Receção JI/
1ºano
e
alunos novos

4

Dia
Mundial
do Animal

PROJETO EDUCATIVO
Promover
educativo

Equipa
da
BE
e
professoras, educadoras
e alunos

Apadrinhament
o
Dia Mundial da
Alimentação

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde
Reforçar parcerias no
âmbito da segurança
Promover a articulação
horizontal
Promover a articulação
horizontal

Dar a conhecer o espaço
da biblioteca escolar e as
suas
regras
de
funcionamento,
motivando os alunos para
a utilização da BE, quer
com o professor titular
quer como resposta às
suas
necessidades
e
interesses
Reconhecer a importância
da sustentabilidade e da
biodiversidade
Valorizar a biblioteca e os
seus recursos
Planificar em conjunto
com o corpo docente
atividades e projetos
Divulgar e promover o
projeto voluntários de
leitura
Sensibilizar para a saúde
do corpo
Promover o sucesso
educativo
Criar laços e
responsabilidades
Sensibilizar para a saúde
alimentar

Visita de

Promover o sucesso

(A preencher pelas

Projeto interdisciplinar:

Promover
horizontal

o

a

sucesso

articulação

Reunião com
professores e
educadores JI
e 1ºCiclo

Promover o sucesso
educativo

11

Projeto
Voluntários de
Leitura
Higiene
Corporal
Evento da PSP

Promover o sucesso
educativo

11
12
16
18

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

10

11

OBJETIVOS

Professoras titulares e
alunos

Todos
os
alunos do JI e
todas
as
turmas
do
1ºano

Biblioteca

3ºA e 3ºB

Não definido

Não definido

Equipa da BE,
Professores titulares e
educadoras

Comunidade
Educativa

Biblioteca

Não definido

Equipa da BE,
voluntários e alunos

Alunos do
2ºano

Não
definido

Não definido

Não
definido
Não
definido
Não
definido
Gelatinas
alimentares
e jogos
Não

Não definido

CS7R

2º A 2º B

PSP

4º B

Docentes e alunos
Educadoras
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1º A 1º B
4º A 4º B
JI
8º D

Não definido
Não definido
Não definido
Não definido
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19
20

Estudo a
Castro Verde:
Herdade do
Vale
Gonçalinho;
Basílica Real;
Museu da
Lucerna

educativo;
consolidar a articulação
curricular;
Sensibilizar para a prática
de regras de cidadania.

A Menina que
não Gostava de
Fruta
Histórias da
Ajudaris

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde escolar
Promover o sucesso
educativo

Ciências Naturais)
Visualizar exemplares do
maior reservatório de
lucernas do período
romano;
identificar o material
empregue no processo de
fabrico, a forma (molde),
a função e o aspeto
estético;
Reconhecer e interpretar
motivos mitológicos
gravados em diferentes
lucernas;
sistematizar a observação
dos motivos mitológicos
através da leitura de
painéis informativos;
valorizar a cultura da
antiguidade greco-latina
da época, nomeadamente
a localização geográfica
do espólio encontrado;
apreciar os vários locais,
nomeadamente a Reserva
da Biosfera, a Basílica
Real e o Museu da
Lucerna;
sensibilizar para a
observação de paisagens e
formas com o objetivo de
realizarem trabalhos no
âmbito da disciplina de
Educação Visual.
Identificar hábitos de
alimentação saudável

Ciências Naturais,
Introdução à Cultura e
às Línguas Clássicas e
Educação Visual

Participar numa iniciativa
de solidariedade social
através da produção de
textos e respetiva

Equipa da BE,
professores e alunos

CS7R
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8º H
9º C
Docentes:
Albertina
Crespo;
Rosário
Simões;
Helena
Pereira;
Artur
Peguinho

definido

JI

Não
definido

Não definido

3ºA

Ajudaris e
Fundação
Calouste
Gulbenkian

Não definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

divulgação
22

Eu Cuido

23

Alimentação
Saudável
Pão-por-Deus

31

Promover a articulação
horizontal
Reforçar parcerias no
âmbito da saúde escolar
Promover a articulação
horizontal

Aprender a cuidar dos
animais de estimação
Identificar hábitos de
alimentação saudável
Conhecer tradições
populares portuguesas
Conhecer funções vitais
do corpo e valorizar
sentimentos de afeto
Alertar e sensibilizar para
agir antes, durante e
depois de um sismo baixar, proteger e
aguardar
Identificar atitudes
posturais corretas

CS7R

3ºA 3ºB

CML

Afetos e
Sexualidade

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde escolar

5a9

A Terra Treme

Reforçar parcerias no
âmbito da proteção civil

8

Educação
Corporal

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde escolar

8

Visita de
Estudo à RTP

Promover o sucesso
educativo;
consolidar a articulação
curricular;
saber ouvir e respeitar os
outros

9

Magusto

Promover a articulação
horizontal

A
designar

A Arca Secreta

Promover o sucesso dos
alunos

A
designar

A Camila Não
Quer Dormir

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde escolar

21 e 28

Pela Cidade
Fora

Promover a articulação
horizontal

NOVEMBRO

5

PSP

1º Ciclo

Não
definido
Não
definido
Bolinhos
oferecidos
pela Ass.
de Pais
Não
definido

Não definido

CS7R

1ºA 1ºB

JI e 1º Ciclo

Não
definido

Não definido

CS7R

4ºA 4ºB

Não
definido

Não definido

Otimizar a comunicação;
Conhecer as formas de
divulgação/prevenção da
saúde;
captar imagens e sons e
entrevistar um jornalista
a fim de realizarem uma
reportagem
Comemorar tradições

Projeto
interdisciplinar:
Ciências Naturais e
Português
Docentes:
Manuela Colaço;
Helena Pereira

9º C

Não
definido

Não definido

Docentes e alunos

JI e 1º Ciclo

Não
definido

Desenvolver a linguagem
e o pensamento crítico e
criativo
Sensibilizar para a
importância do sono

Casa Fernando Pessoa

JI

Não
definido

12
castanhas/
aluno
3€/aluno

CS7R

JI

Não
definido

Não definido

Reconhecer a
importâncias das regras
de segurança rodoviária

BE

3ºA e 3ºB

Não
definido

Não definido

Docentes e alunos
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JI e 1º Ciclo

Não definido
Não definido

Não definido

DEZEMBRO

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

A
designar

Projeto Brisa

Promover o sucesso
educativo

7 a 13

Vamos Fazer
Teatro

13

Reis na Barriga

Promover a articulação
horizontal/vertical e
reforçar laços com a
comunidade educativa
Reforçar laços com a
comunidade educativa

14

Teatro Musical

14

Visita à Vila
Natal - JFSDB

Promover a articulação
horizontal/vertical e
reforçar laços com a
comunidade educativa
Reforçar laços com a
comunidade educativa

Conhecer e aplicar
normas de prevenção
rodoviária
Construir uma peça de
teatro com a ajuda de
alunos do secundário (Prof. Gonçalo Costa)
Comemorar datas festivas.

Assistir a uma peça de
teatro protagonizada por
alunos do secundário prof. Vítor Sezinando
Comemorar datas festivas

Brisa
Alunos do curso de
teatro - D. Pedro V

JI
1ºA e 1ºB
2ºA e 2ºB
JI
1º Ciclo

Comunidade educativa

JI e 1º Ciclo

Alunos do curso de teatro
- D. Pedro V

JI e 1º Ciclo

Comunidade educativa

JI e 1º Ciclo
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Não
definido

Não definido

Salas de
aula

Não definido

Bolos-Rei
oferecidos
pela Ass.de
Pais
Não
definido

Não definido

JFSDB

Não definido

Não definido
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EB1 das Laranjeiras
MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

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

17 a 21

Receção JI/
1ºano Laranjeiras

Promover o sucesso
educativo

SETEMBRO

Apadrinhamento

26

Dramatização da
lenga -lenga “As
Mãos”.

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

28

“Contar uma
História”-Histórias
de Tradição Oral

Educar para a cidadania e
inovação

Canção dos
frutos do outono

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

A partir
de 17

4

OBJETIVOS

Aumentar as
competências relacionais
e cívicas para conseguir

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.
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.
Facilitar a integração de
novos elementos e o
conhecimento mútuo.
Reforçar as relações sociais
entre colegas.
Proporcionar um momento
de acolhimento.
Estimular o gosto pela
leitura.
Reconhecer a importância
da comunicação oral
Facilitar a integração de
novos elementos e o
conhecimento

Professores titulares

JI e 1ºCiclo

Diversos

Não definido

Equipa da BE e
professoras,
educadoras e alunos

Todos os
alunos do JI e
todas as
turmas do
1ºano.

Não
definido

Não definido

Professoras Titulares

JI turma 1 com
o 2ºA

Papel

Grátis

Enc. Educação,
professores,A.O

JI turma 1

Diversos

Grátis

JI S2 e 2.º B

Instrument
os Musicais

Grátis

Professores titulares
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OUTUBRO

um clima de bem-estar e
a formação ética de
cada aluno.
9

Dia Mundial dos
Correios

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

10

Reunião com
professores e
educadores JI e
1ºCiclo

Promover o sucesso
educativo

11

Projeto
Voluntários de
Leitura
Dia Mundial da
Alimentação

Promover o sucesso
educativo

Apadrinhamento

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

15 a 19

19

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

Pretender e reforçar a
importância que os
correios têm na nossa
sociedade.
Sensibilizar os alunos
para este tipo de escrita
(a carta), incentivandoos a expressar a sua
criatividade e a melhorar
os seus conhecimentos
linguísticos.
Valorizar a biblioteca e os
seus recursos
Planificar em conjunto
com o corpo docente
atividades e projetos
Divulgar e promover o
projeto voluntários de
leitura
Sensibilizar para uma
alimentação saudável;
Identificar diferentes
categorias de alimentos

Professores titulares

4.º A e 4.º B

Selos e
envelopes

Não definido

Equipa da BE,
Professores titulares
e educadoras

Comunidade
Educativa

Não
definido

Não definido

Equipa da BE,
voluntários e alunos
BE Laranjeiras
Professores titulares

Alunos do
2ºano
sinalizados
JI S1, S2, S3 e
2,º, 3.º e 4.º
anos

Não
definido

Não definido

Materiais
de
expressão
plástica e
sala
multimédia
.
Diversos

Não definido

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.

Professores titulares
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1ºB e 3ºA

Não definido
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20

Histórias da
Ajudaris

Promover o sucesso
educativo

Exprimir ideias redigindo
textos com criatividade e
correção de acordo com o
tema proposto

A
designar

Alimentação
saudável

Melhorar o desempenho
dos alunos

Sensibilizar para uma
alimentação saudável e
reconhecer benefícios do
consumo de
fruta/legumes.

A
designar

Vogais

Trabalho colaborativo de
articulação

A
designar
A
designar
A
designar

Problema de
matemática
Mês das
bibliotecas
Aplicação de
Flúor

Trabalho colaborativo de
articulação

29

Dominó das
frutas/legumes

29 e 30
30

Eu cuido - Um
mundo melhor
para os animais”
Atividade do CS7R
/
“Alimentação
Saudável – Rótulos
alimentares”

Não definido

Não definido

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

Turmas do
1ºCiclo

Não
definido

Não definido

JI S1, S2, S3 e
2.º anos

Power
Point

Grátis

Professoras titulares

JI S5 - 4.º D

Não
definido

Não definido

Professoras titulares

JI S5 - 4.º D

Não
definido
Não
definido
Flúor em
gel.

Não definido

Não definido
Otimização da
comunicação entre os
membros da comunidade
educativa
Melhorar o desempenho
dos alunos

Articulação horizontal
Articular com instituições
da Comunidade Local
(Escola/ Centro de Saúde
Sete Rios).
Aumentar as competências
relacionais e cívicas para

JI S5

Não definido

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

Higienista do CSSR

JI Turma 1 e 2 e
3

Sensibilizar para uma
alimentação saudável e
reconhecer benefícios do
consumo de
fruta/legumes.
Aprender a cuidar dos
animais

Professores titulares

3.º anos

Materiais
diversos

Grátis

PSP

1.º Ciclo

Não
definido

Não definido

Desenvolver algumas
práticas promotoras de
saúde.
Identificar rótulos
alimentares.
Aprender a informação

Enfermeira do
Centro de Saúde
Sete Rios

4.º anos

Apresentaç
ão em PPT.
Sala de
multimédia
.

Gratuita
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Grátis
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transmitida nos rótulos.
Sensibilizar os alunos para
a importância de uma
alimentação equilibrada.
Dar a conhecer os
mercados municipais.

Professores titulares

3.º A

Variado

Grátis

Reconhecer tradições
festivas.
Fomentar troca de
experiências.
Reconhecer tradições
festivas.
Fomentar troca de
experiências.
Não definido

Professoras titulares

JI e 1º ciclo

Livros de
histórias

Não definido

Professores titulares

3.º anos

Variado

Grátis

Não definido

JI S5

Não
definido

Não definido

3ºanos, 4.º A e
4.º C

Vários

Não definido

30

Visita ao mercado
de
Alvalade

31

Dia das Bruxas –
Halloween

Educar para a criatividade
e cidadania.

31

Hallowen

Educar para a criatividade
e cidadania

31

Carnívoras da
Europa

Promover práticas de
ensino diferenciado e de
aprendizagem
Aumentar as competências
relacionais e cívicas para
conseguir um clima de
bem-estar e a formação
ética de cada aluno.
Educar para a criatividade.
Fomentar a relação
escola/família.

A
designar

2a9

NOVEMBRO

conseguir um clima de
bem-estar e a formação
ética de cada aluno.
Melhorar o desempenho
dos alunos.

2

5a9

International
Association of
School Librarian Troca de
marcadores
Trabalho de
intercâmbio com a
família, cartuchos
para o Magusto
Carnívoras da
Europa
A Terra Treme

Promover práticas de
ensino diferenciado e de
aprendizagem
Reforçar parcerias no
âmbito da proteção civil

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

Professoras titulares

Fomentar troca de
experiências

Professora Titular,
alunos e famílias

JI S1, S2 e S3

Materiais
diversos

Grátis

Não definido

Professora titular

JI Sala 4

Não
definido

Não definido

Não
definido

Não definido

Alertar e sensibilizar
para agir antes, durante
e depois de um sismo baixar, proteger e
aguardar

CML
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JI e 1º Ciclo
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5, 7 e
14

Pela Cidade Fora
“Jogo Lugar Livre”

Melhorar o desempenho
dos alunos.

Educação para a
mobilidade.

CML

6,7 e 8

Biblioteca de S.
Lázaro

Melhorar o desempenho
dos alunos

Promover o gosto pela
leitura

Professoras

8

Atividade do CS7R
/
“Educação
Postural”

Desenvolver algumas
práticas promotoras de
saúde.
Aprender a saber como ter
uma postura correta em
diferentes meios.

9 e 14

Visita ao mercado
de Alvalade

Articular com instituições
da Comunidade Local
(Escola/ Centro de Saúde
Sete Rios).
Aumentar as competências
relacionais e cívicas para
conseguir um clima de
bem-estar e a formação
ética de cada aluno.
Melhorar o desempenho
dos alunos.

12

Magusto

13

Teatro de sombras
chinesas - A
Princesa Beringela
- pequena história
de príncipes,
magos e dragões
onde a magia
acontece
Crescer na
Segurança - Visita
de Estudo Tinoni

A
designar

3.º anos

Variados

Grátis

2º anos

Alfacinhas
Passaporte
escolar

Enfermeira do CSSR

4.º anos

Apresentaç
ão em PPT.
Sala de
multimédia
.

Gratuita

Sensibilizar os alunos para
a importância de uma
alimentação equilibrada.
Dar a conhecer os
mercados municipais.

Professores titulares

3.º B e C

Variado

Grátis

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

Conhecer tradições.
Divulgar a tradição.
Promover a cultura
tradicional.

Professores titulares

Variado

A definir

Reconhecer a importância
do teatro de sombras.

Professores, AOs,
alunos

JI Turma 2 e 3

Materiais
diversos

1.00

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

Aprender
de
forma
interativa
e
lúdica
procedimentos
de
segurança em casa e na
rua.

Comando da Polícia
Municipal de Lisboa

1.º anos

Autocarro
dos
Alfacinhas

Gratuita
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JI e 1º Ciclo

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Avaliar a sessão através de
um jogo sobre regras de
segurança.

13

Educação Sexual

Melhorar o desempenho
dos alunos.

Reconhecer o sistema
reprodutor.

CSSR

3.º anos

19

“Contar uma
História ”-Histórias
de Tradição Oral

Educar para a cidadania e
inovação

Enc. Educação,
professores, A.O

JI turma 1

19 nov.
a 23
nov.

Pavilhão do
Conhecimento

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.
Otimização da
comunicação entre os
membros da comunidade
educativa.
Conhecer obras de autor e
desenvolver a criatividade
e a cultura geral

Estimular o gosto pela
leitura.
Reconhecer a importância
da comunicação oral
Realizar experiências em
laboratórios e na cozinha,
participar em exposições,
conversar com cientistas,…

Monitores do Pavilhão
do Conhecimento

4.º C

27

7
4
DEZEMBRO

condições para uma
aprendizagem significativa
por parte dos alunos.
Criar condições para a
promoção do sucesso.

Teatro do Biombo

Power
Point/Mate
rial
multimédia
Diversos

Grátis

Materiais
diversos

Gratuita

Grátis

Autocarro
dos
Alfacinhas

Contactar com atividades
culturais e lúdicas para
ampliar o conhecimento
do imaginário cultural
coletivo.

Atores do teatro

JI Turma 1, 2 e
3

Museu do Ar

Educar para a cidadania e
inovação

Observar os diferentes
tipos de avião.

Professores, AO,
alunos

JI Turma 2

-----------

Paga

“Uma História
Colorida”.
Teatralização da
história de três
amigos - o
amarelo, o
encarnado e o azul
- que nas suas
brincadeiras se
misturam criando
três novas cores,
Museu S. Roque.

Educar para a criatividade.
Aumentar as competências
relacionais

Apreender a importância
das cores, as sensações
que
estas transmitem e a que
estão associadas (calor,
frio, doce, amargo), as
cores primárias e
secundárias.

Professores, AO,
alunos

JI Turma 1

Materiais
diversos

Grátis
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Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Entre 3
e 12

Construção de um
gorro/bota de
Natal pelas famílias
das crianças do JI

Fomentar as relações entre
Encarregados de Educação
e Professores;
Viver o espírito natalício e
o seu significado.
Enfeite dos espaços
escolares.

Reconhecer tradições
festivas
Desenvolver capacidades
expressivas e criativas
através da experimentação
de materiais diversificados

Professora Titular,
alunos e famílias

Contactar com atividades
culturais e lúdicas para
ampliar o conhecimento
do imaginário cultural
coletivo.
Construir uma peça de
teatro com a ajuda de
alunos do secundário (Prof. Gonçalo Costa)
Estabelecer relações entre
Encarregados de Educação
e Professores.
Viver o espírito natalício e
o seu significado.
Valorizar tradições
familiares.
Enfeitar os espaços
escolares.
Divulgar e dar a conhecer
as efemérides de maior
destaque.

Professores titulares

Alunos do curso de
teatro - D. Pedro V
Professores titulares

Estabelecer relações entre
encarregados de educação
e professores. Viver o
espírito natalício e o seu
significado.
Assistir a uma peça de
teatro protagonizada por
alunos do secundário -

7 e 13

Teatro “Zoo
Musical”

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

7 a 13

Vamos Fazer
Teatro

10 a 14

Festa de Natal

Promover a articulação
horizontal/vertical e
reforçar laços com a
comunidade educativa
Promover a participação
família/escola.

A
designar

Visita à Vila Natal
da JFSDB

14

Teatro Musical
Parque do Fonte
Nova

Aumentar as competências
relacionais e cívicas para
conseguir um clima de
bem-estar e a formação
ética de cada aluno.
Valorizar tradições
familiares.
Promover a articulação
horizontal/vertical e
reforçar laços com a

Materiais
diversos

Grátis

2ºA e B

Transporte
e bilhete
do teatro

Não definido

4ºano

Salas de
aula

Não definido

Toda a escola

Diversos

Não definido

Professores titulares

Comunidade
Educativa

Transporte
assegurado
pela JFSDB

Não definido

Alunos do curso de
teatro - D. Pedro V

JI e 1º Ciclo

Não
definido

Não definido
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JI Turma 1, 2 e
3

1.º
Período

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

comunidade educativa

prof. Vítor Sezinando
Contactar com atividades
culturais e lúdicas para
ampliar o conhecimento do
imaginário cultural
coletivo.
Conhecer obras de autor e
desenvolver a criatividade
e a cultura em geral

A
designar

Teatro Politeama
“Rapunzel”

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

A
designar

Teatro de Natal

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

Atores do teatro

4.º anos

Atores do teatro

1.º anos
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Transporte,
bilhete do
teatro

10€ + bilhete
metro (ida e
volta) –
cartão
navegante
A definir

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

EB1 Frei Luís de Sousa
DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

14

Reunião geral com
os Encarregados de
Educação dos novos
alunos.
- Apresentação dos
professores.
- Apresentação do
folheto escolar.
- Reuniões por
grupo/turma.

Ampliar a comunicação
entre os membros da
comunidade educativa.

Reforçar as relações
entre Encarregados de
Educação e Professores.
Conhecimento de
informações importantes
sobre a vida escolar e
aspetos pedagógicos.

A partir
de 17

Apadrinhamento

Desenvolver um clima de
bem-estar e a formação
ética dos alunos.

24

Outono

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos

14

Reunião geral com
os Encarregados de
Educação dos novos
alunos.
- Apresentação dos
professores.
- Apresentação do
folheto escolar.
- Reuniões por
grupo/turma.

Ampliar a comunicação
entre os membros da
comunidade educativa.

Facilitar a integração dos
alunos mais novos.
Promover o trabalho
cooperativo e as relações
sociais.
Conhecer as
características desta
estação do ano
Reforçar as relações
entre Encarregados de
Educação e Professores.
Conhecimento de
informações importantes
sobre a vida escolar e
aspetos pedagógicos.

SETEMBRO

MÊS

DINAMIZADORES
Diretor, Professores,
Auxiliares de ação
educativa, Associação de
pais e representante da
Junta de Freguesia.

Professores titulares

Professores e Alunos
Diretor, Professores,
Auxiliares de ação
educativa, Associação de
pais e representante da
Junta de Freguesia.
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PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENT

MATERIAIS

O

Todas as
turmas da
escola e JI.

Espaços
escolares.

Sem
custos

Toda a
escola

Materiais de
expressão
plástica.

Sem
custos

1º A e B

Materiais
variados

Sem
custos

Todas as
turmas da
escola e JI.

Espaços
escolares.

Sem
custos

OUTUBRO

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

3e4

Implantação da
República

Articulação horizontal

Descobrir a noção de
monarquia e república.
Identificar as diferenças
entre monarquia e
república.
Conhecer os símbolos da
monarquia e da república
Conhecer os factos
históricos desta data

Professoras Titulares de
Turma

10

Reunião com
professores e
educadores JI e
1ºCiclo

Promover o sucesso
educativo

Equipa da BE,
Professores titulares e
educadoras

11

Projeto
Voluntários de
Leitura

Promover o sucesso
educativo

Valorizar a biblioteca e
os seus recursos
Planificar em conjunto
com o corpo docente
atividades e projetos
Divulgar e promover o
projeto voluntários de
leitura

A
designar

Histórias da
Ajudaris

Promover o sucesso
educativo

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

16

Promoção Sucesso Escolar

15 a 19

Degustação de
Frutos
Horta

Exprimir ideias
redigindo textos com
criatividade e correção
de acordo com o tema
proposto
Despertar os sentidos

Promoção Sucesso Escolar

Identificar alimentos
saudáveis

15 a 19
outubro

Dia Mundial da
Alimentação

Articulação horizontal.
Promoção do sucesso
educativo.

Reconhecer a
importância de fazer uma
alimentação equilibrada
e saudável.
Identificar alimentos
saudáveis.

Equipa da BE,
voluntários e alunos
BE FLS

Professoras Titulares
de Turma
Professora Titular de
Turma
Professoras 4ºA e 4º B
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Turmas A e B
do 4º ano

Comunidad
e Educativa

Alunos do
2ºano
sinalizados
Turmas do
1ºCiclo

3.º A e 3.º
B
3.º A
Turmas A e B
do 4º ano

Bandeiras e
hinos da
monarquia e
república.
Textos e
fotografias da
época.
Vídeos: “Contame História – a
Implantação da
República” e
“Implantação da
República” do
ZigZag.
Não definido

Não
definido

Não definido

Não
definido

Não definido

Não
definido

Frutas de
Outono
Diversos
legumes

Não
definido
Não
definido

Ossos de
galinha,
vinagre, placa
elétrica,
coador,
passador,
formas, leite,

A
designar

Não
definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

coalho, panela
e sal
16
16

Degustação de
frutos

Promoção do sucesso
educativo

Dia Mundial da
Alimentação
Halloween/Pão por
Deus

Promoção do sucesso
educativo
Promoção do sucesso
educativo

5a9

A Terra Treme

Reforçar parcerias no
âmbito da proteção civil

9

Dia Mundial do
Origami

Promoção do sucesso
educativo

9

Magusto.

A
designar

Mercado 31 de
Janeiro

12

Dia
de
Martinho

Reforçar a articulação
pedagógica.

Educadoras
A.O.

JI1/JI2/JI3

Frutos variados

0,50
p/criança

Professores e Alunos

1ºA e B

Fruta e
refeitório

Não
definido

Conhecer tradições e
costumes portugueses e
ingleses

Professores e Alunos

1º A e B

Atividades em
sala de aula

Não
definido

CML

JI e 1º
Ciclo

Não definido

Não
definido

Professores e Alunos

1º A e B

Folhas de papel
e tinta

Não
definido

Cartuchos feitos
pelos alunos e
castanhas.

Cada
aluno
deve
trazer
uma
dúzia de
castanhas
Não
definido

Alertar e sensibilizar
para agir antes,
durante e depois de um
sismo - baixar,
proteger e aguardar
Aprender a fazer várias
dobragens
Festejar tradições.

Educadoras e Professores
titulares de turma.

Novembro

31

Promover uma
alimentação saudável;
Despertar os sentidos
Desenvolver hábitos
alimentares saudáveis

14

Promoção do Sucesso
Escolar
São

Aromas e sabores

Articulação horizontal

Promoção do sucesso
educativo.

Promoção de
alimentação Saudável

Animadores mercado
31 de Janeiro

Alunos/
pessoal
docente e
não docente.

3.º A e 3.º
B

Conhecer tradições e
costumes deste dia/festa

Professoras titulares de
turma

3.º A e 3.º B

Identificar os seus gostos
e preferências.

Professor Titular de
Turma

2.º B
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4.º A e 4.º B

Passaporte
Escolar
Materiais de
desgaste,
roupas
papel de
cenário…
Professor
Auxiliar
Autocarro dos
Alfacinhas

Não
definido

Não
definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

15 e 16

15
5

A
designar

DEZEMBRO

7 a 13

Visita de estudo “A
vida em Felicitas
Lulia Olisipo ou
como viviam os
Romanos”
Dia Mundial da
Língua Gestual
Avental de
histórias

Promover o sucesso dos
alunos

Dia da Restauração
da Independência:
visita de estudo ao
palácio da Pimenta
“Lisboa 1640, Uma
história verídica e
bem contada.”
Vamos Fazer
Teatro

A
designar

Projeto “nós e a
fotografia”

13, 14

Festa final de
período

14

Teatro Musical
Parque do Fonte
Nova

Promoção do sucesso
educativo
Promoção do sucesso
educativo.

Conhecer os factos
históricos relacionados
com o povo Romano.

Sensibilizar para a
inclusão

Monitores do Teatro
Romano

Professores e Alunos

4.º A e 4.º B

Autocarro
Alfacinhas
(Passaporte
Escolar)

(gratuito)

Vídeo

Não
definido

Professor
Auxiliar
Autocarro dos
Alfacinhas
Vídeos: “Contame História –
Restauração da
Independência”

Não
definido

JI
1º Ciclo

Salas de aula

Não
definido

JI2 /3ºA

Não definido

Não
definido

1ºA e B

Motivar para a leitura.

Professor Titular de
Turma

2.ºB

Promoção do sucesso
educativo.

Conhecer
factos
históricos
relacionados
com esta data.
Conhecer os
intervenientes.

Professoras Titulares de
Turma

4.º A e 4.º B

Promover a articulação
horizontal/vertical e
reforçar laços com a
comunidade educativa
Articulação vertical

Construir uma peça de
teatro com a ajuda de
alunos do secundário (Prof. Gonçalo Costa)
Facilitar a transição para
a escolaridade
obrigatória
Estabelecer relações
entre Encarregados de
Educação e Professores.
Viver o espírito natalício
e o seu significado.
Valorizar tradições
familiares.
Enfeitar os espaços
escolares.
Assistir a uma peça de
teatro protagonizada por
alunos do secundário prof. Vítor Sezinando

Alunos do curso de
teatro - D. Pedro V

Promover a participação
família/escola.

Promover a articulação
horizontal/vertical e
reforçar laços com a
comunidade educativa

Docentes do JI2 e 3ºA
Professores titulares

Alunos do curso de teatro
- D. Pedro V
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Toda as
turmas da
escola em
contexto de
sala de aula

JI e 1º Ciclo

Material de
desgaste

Gratuita

Não
definido

Leitor de CD

Não definido

Não
definido

1. Período

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Ultima
semana

Encontro com os
padrinhos

A
designar

Visita à Vila Natal
da JFSDB

A
designar

Eu, compositor Gulbenkian

Articulação vertical
Aumentar as competências
relacionais e cívicas para
conseguir um clima de
bem-estar e a formação
ética de cada aluno.
Valorizar tradições
familiares.
Promoção do sucesso
educativo

Facilitar a transição
para a escolaridade
obrigatória
Estabelecer relações
entre encarregados de
educação e professores.
Viver o espírito natalício
e o seu significado.
Desenvolver nos alunos o
prazer de aprender,
experimentar e descobrir
Proporcionar situações
pedagógicas culturais

Docentes
Professores titulares

Professoras Titulares de
Turma
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JI1 /2ºB
JI2 /3ºA
JI3 /4ºA
Comunidade
Educativa

Leitor de CDs
Material de
desgaste
Transporte
assegurado pela
JFSDB

Não
definido

1ºA e B

Alfacinhas

A definir

Não
definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Escola 2,3 Prof. Delfim Santos

OUTUBRO

SETEMBRO

MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

10

Oficina
“Pais na
BE”divulgação
para
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.

Equipa da BE , Pro.
Mª da Luz Moreira,
Professores

EE, Alunos

Material
necessário
para a
realização
das oficinas

Não definido

17 a 24

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

Equipa da BE,
professores de
português e alunos

Todas as
turmas do
5ºano e
professores
de Português

Não definido

Não definido

A definir

Apresentação
do PAA da
Biblioteca em
relação com o
currículo

Promover o sucesso
educativo

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

Equipa da BE, Grupos
disciplinares,
Professores

Comunidade
Escolar

Não definido

Não definido

17

Receção 7ºanos

Promover o sucesso
educativo

Conhecer a organização da
BE e utilizar autonomamente
os seus recursos

Equipa da BE,
Diretores de turma e
alunos

Todos os
alunos do
7ºano

Não definido

Não definido

Não
definido

Histórias da
Ajudaris

Promover o sucesso
educativo

Exprimir ideias redigindo
textos com criatividade e
correção de acordo com o
tema proposto

Turmas do
2ºCiclo

Não definido

Não definido

Mês das
Bibliotecas
escolares

Promover o sucesso
educativo
Consolidar a articulação
curricular entre os três
ciclos

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

Equipa da BE,
comunidade
educativa.

Não definido

Não definido

Não
definido

Equipa da BE e
comunidade
educativa.
BE Delfim, BE
Laranjeiras, FLS e AN
Mural no Bloco A e
actividades a
combinar com o 1º
ciclo
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Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Não
definido
Não
definido

Não
definido

12

CNL Preparação
da fase de
escola

Promover o sucesso
educativo

Oficinas da
Literacia da
Informação
8ºanos

Promover o sucesso
educativo
Consolidar a articulação
curricular

Comemoração
dos 70 anos da
Declaração
Universal do
Direitos
Humanos
Día de la
Hispanidad

Promover o sucesso
educativo
Consolidar a articulação
curricular

18

Workshop
Diário de
Notícias – “Faz
a tua 1.ª
página”

18

Visita de
estudo à
Reserva da
Biosfera de
Castro Verde

Promover o sucesso
educativo
Consolidar a articulação
curricular
Promover o sucesso
educativo

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos
promovendo o sucesso
educativo através de
práticas de ensino
diferenciado e de
aprendizagem e
trabalho cooperativo.

Divulgar o concurso e
incentivar os alunos a
participar promovendo o
prazer da leitura.
Valorizar a BE e os seus
recursos.
Conhecer ambientes de
informação e formas de a
tratar e utilizar nos trabalhos
escolares
Fomentar o gosto e o
interesse pela leitura,
desenvolver a criatividade,
saber escutar os outros,
conhecer o fundo
documental da BE.
Alargar o conhecimento
cultural do alunos sobre o
mundo hispano-americano

Equipa da BE,
Professores de
Português

Alunos do 2º
e 3º ciclos

Não definido

Não definido

Equipa da BE DT e
alunos do 8ºanos

Todos os
alunos do
8ºano

Não definido

Não definido

Equipa da BE, alunos
e professores.

Comunidade
Educativa

Não definido

Não definido

350 - Espanhol

Comunidade
Educativa

Não definido

Não definido

Proporcionar um contacto
direto com a realidade dos
media. Desenvolvimento dos
conteúdos lecionados e
melhoria do desempenho
escolar dos alunos
Conhecer
uma
Reserva
Mundial da Biosfera.
Conhecer um projeto que se
dedica à conservação de aves
estepárias,
ao
desenvolvimento
da
agricultura sustentável, ao
ecoturismo e à educação
ambiental.
Observar aves estepárias.
Contactar com as temáticas
da conservação dos recursos
naturais (solo, avifauna e
recursos hídricos).
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Ana Paula Brinca
(Grupo 200)

5.º A e B

Não definido

Não definido

Albertina Crespo
Rosário Simões
(grupo 520)

8.º D
8.º H

Autocarro e
bilhetes das
atividades no
CEAVG

Custos
suportados
pelos alunos
(transporte e
as atividades
no CEAVG)

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

31

Corta-mato
escolar

Promoção do sucesso
educativo

29 a 31

Exposição de
trabalhos do
Halloween

Promoção do sucesso
educativo

última
semana

Como fazer um
trabalho de
pesquisa

Promover o sucesso
educativo
Valorizar o trabalho e o
sentido de
responsabilidade
Promoção do sucesso
educativo

Out/
Nov

NOVEMBRO

1

5a9

8

Festival de
Banda
Desenhada Amadora
Exposição Día De
Muertos - Altar
de los muertos
Semana do
patrono
Oficina
“Pais na escola”
Visita de estudo
às Instalações da
RTP

Promover o sucesso
educativo
Promover o sucesso
educativo
Articulação com os
professores da escola
Proporcionar o
desenvolvimento pleno e
harmonioso da
personalidade dos
alunos contribuindo para
a formação de cidadãos
responsáveis, autónomos
e que valorizem a
dimensão humana.

Contactar com tecnologias
“ecológicas” ao nível da
energia e do tratamento de
efluentes.
Estreitar relações de convívio
entre alunos e alunosprofessores.
Promover a atividade física e
o convívio saudável na
comunidade educativa

EF-260 e 620

Todos os
alunos da
escola

Não definido

Não definido

Desenvolver o domínio
intercultural (2º ciclo)

Grupo 220

turmas de 5.º
ano

Material de
desgaste

Não definido

Fomentar o gosto pela
pesquisa
Orientar o trabalho de
pesquisa

Mª Luz Moreira
(Grupo 200)

6.º B, F, I

Pequeno
livro
preparado e
editado pela
professora
Não definido

Não definido

Comunidade
escolar

Não definido

Não definido

Equipa da BE, Pro.
Mª da Luz Moreira,
Professores

Turmas da
Escola

Não definido

Não definido

Manuela Colaço (
grupo 520)

alunos do
9ºC

Autocarro

6€/aluno

Sensibilizar os alunos para
reflexão-interpretação
estética e artística
Ampliar o horizonte cultural
dos alunos e restante
comunidade escolar para a
celebração mexicana.
Valorizar a biblioteca e os
seus recursos
Planificar em conjunto com
o corpo docente as oficinas
para as suas turmas.
Promover a saúde individual
e comunitária e capacitar os
alunos a fazerem as escolhas
mais sustentáveis no seu
quotidiano.
Encontrar estratégias
diversas na divulgação que a
RTP ( televisão estatal) faz
relativamente aos temas da

Grupo 600

350 - Espanhol
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9ºAno

Não definido
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12

Lisbon Story
Centre + Sessão
de “História ao
Vivo” com a
figura do
Marquês de
Pombal

Promover o sucesso
educativo e a
articulação curricular

13, 15
e 22

Visita de estudo
ao Museu
Arqueológico de
Odrinhas

Promoção do sucesso
educativo

19 a
23

Desafio
Nacional”Literac
ia 3Di”

Promover o sucesso
educativo

20 e
21

Rastreio visual
“Essilor”

Promover o sucesso
educativo

12a
23

Exposição:
Oficina
Inclusiva I

Promover a inclusão

26 a
30

Exposição
“Terramoto de
1755”

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

saúde.
Vivenciar a história de
Portugal; entender a
importância da figura de
Marquês de Pombal no
contexto do séc. XVIII;
promover o relacionamento
interpessoal de todos os
intervenientes.
Consolidar os conhecimentos
lecionados;
Sensibilizar para a
preservação do património
histórico-cultural.
Contribuir para elevar os
níveis de literacia dos alunos
e para o seu
desenvolvimento educativo,
pessoal e social.
Consolidar aprendizagens e
desenvolver competências.
Reforçar as parcerias no
âmbito da saúde escolar.
Rastrear a saúde visual dos
alunos.
Divulgar trabalhos de
expressão plástica realizados
no atelier do CAA
Conhecer
a
ação
de
indivíduos e grupos em
processos históricos
Fomentar o gosto pela
pesquisa
Comunicar
de
forma
multimodal
Valorizar e desenvolver a
criatividade / sensibilidade
estética.

Rosário Leal
(Grupo 200)

6.º A

Não definido

7,50€/aluno

Mª João Gonçalves
Ana Paula Brinca
Mª Cristina Cardoso
(Grupo 200)

Turmas 5º
ano:
A, B, C, D,
E, F, I

Autocarro

9,50€/aluno

Professores MAT
5.ºano e BE

Todos os
alunos 5.ºano

Computador
es
Internet

Não definido

(Fernanda Lobo e
Natália Almeida)
CN - 230

5º/ 6º ano de
escolaridade

Pav. C

sem custos

EV-profª Olga Silva

Alunos que
frequentam o
CAA

Não definido

Não definido

Mª Luz Moreira

6.º E, G, H, F,
B, I

Entrada do
Bloco A

Não definido

Sara Roque
(Grupo 200)
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12 a
17

DEZEMBRO

Nov.

Minerália - feira
de minerais e
fósseis

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver a literacia
científica no domínio da
geologia.

(Manuel Amaro e Mª
José Fraqueiro)
CN - 230
Grupo520

Todas as
turmas de 5º/
6º ano de
escolaridade
7ºA,7ºD,7ºC,7º
E,7ºG,7ºH,7ºI
turmas de 8.º
ano

Não definido

sem custos

Material de
desgaste e
meios
audiovisuais

Não definido

Unknown
festivals and
festivities
around the
English world
Exposição: Ver,
Fazer e Pensar

Promoção do sucesso
educativo

Desenvolver o domínio
intercultural (3.º ciclo)

Grupo 330

Prática Pedagógica.
Promoção do sucesso, da
cooperação e da
interdisciplinaridade.

EVT - 240

5º/ 6º ano de
escolaridade

Não definido

Não definido

5e6

“Lisbon Story
Center”

Promoção do sucesso
educativo

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

Sara Roque
(Grupo 200)

Turmas
6º
ano: E, G, H

Não definido

10,50€/
Aluno

10

Visita de estudo
às instalações da
RTP

Proporcionar o
desenvolvimento pleno e
harmonioso da
personalidade dos alunos
contribuindo para a
formação de cidadãos
responsáveis, autónomos
e que valorizem a
dimensão humana.

Manuela Colaço (
grupo 520)

alunos do 9º A
eD

Autocarro

6€/aluno

12 a 14

Torneios interturmas

Promoção do sucesso
educativo

EF-260 e 620

Não definido

Postales
Navideños

Promover o sucesso
educativo

Todos os
alunos da
escola
Alunos de
Espanhol do
Ensino Básico

Não definido

12 a 14

Promover a saúde individual e
comunitária e capacitar os
alunos a fazerem escolhos
mais sustentáveis no seu
quotidiano .
Encontrar estratégias diversas
na divulgação que a RTP (
televisão estatal) faz
relativamente aos temas da
saúde.
Promover a atividade física e
o convívio saudável na
comunidade educativa
Realização de postais de natal
com articulação curricular

Não definido

Não definido

3 a 14

350 - Espanhol
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12 a 14
Dez

Visita de
Estudo do
Clube de
Leitura
Cartões de Natal
Atividades de
Natal

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver um projeto de
leitura.

Professoras
Bibliotecárias

Promover o sucesso
educativo

Realização de postais de Natal
com articulação curricular

320 - Francês

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

Celebrar a época
natalícia, aprofundando
o espírito de
fraternidade através de
diferentes meios de
expressão e de
representação.

Grupo 600
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Os melhores
leitores do
Clube de
Leitura
Alunos de
Francês do
Ensino Básico
7º e 8º anos

Não definido

Não definido

Materiais
diversos

Não definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Escola Secundária D. Pedro V
MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVIST

ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

A

PADEL MASTER

28

DIA EUROPEU DO
DESPORTO
ESCOLAR

Ao
longo
do 1º
Períod
o

Aulas de NATAÇÃO

OUTUBRO

SETEMBRO

19

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

Experimentar
esta
modalidade em expansão e
observar
os
melhores
jogadores do mundo em
competição

Direcção do Curso
Prof. TAGD (620)

Turma
de
Gestão
Desportiva:
10º11, 11º11
e 12º11

Não definido

Não definido

Promover o desporto e a
atividade físca (BEACTIVE)

Grupo 620 (EF)

Todas
as
turmas com
aula de EF +
Turmas
de
Gestão
Desportiva

Não definido

Apoio
Decathlon

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

Possibilitar a prática de
actividades
curriculares
impossíveis de realizar na
escola.
Cumprimento do programa
da disciplina de PAFD (M8Desp. Individuais II Natação)

Direcção do Curso
Prof. TAGD (620)

Turma 11º11

Não definido

Piscina do Rego
(Av. Novas)
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da
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8

Visita de Estudo ao
Espaço Europa Edifício Jean
Monnet

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

16

Visita de Estudo ao
Espaço Europa Edifício Jean
Monnet

Promover o sucesso
educativo

16

Visita de estudo à
companhia das
Lezírias

Promover
educativo

18

Visita de Estudo ao
Espaço Europa Edifício Jean

Promover o sucesso
educativo

o

sucesso

Reconhecer a importância
da integração de Portugal
no contexto da União
Europeia.
Conhecer as instituições da
União Europeia.

Maria João Lobato grupo 420

10ºAno turma 5

Não definido

Não definido

Reconhecer a importância
da integração de Portugal
no contexto da União
Europeia.
Conhecer as instituições da
União Europeia.

Deolinda Rodrigues
- grupo 420

10ºAno turma 8ª

Não definido

Não definido

Reconhecer o sentido e o
valor das aprendizagens.
Consolidar
as
práticas
pedagógicas.
Estimular os alunos para o
conhecimento do seu país.
Valorizar o património
natural e cultural rural de
Portugal.
Reconhecer medidas para
potencializar o uso do
espaço rural.

Ana Teixeira grupo 420
Dulce Garrido Grupo 420

11º Ano turma

Não definido

Deslocação até
Samora Correia

Reconhecer a importância
da integração de Portugal
no contexto da União

Deolinda Rodrigues
- grupo 420

10ºAno turma 6ª

Não definido

Não definido
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Monnet

24

Arborismo e
Canoagem no
Jamor

31

Criar Saberes Desenvolvimento
embrionário do
pinto

NOVEMBRO

8

Visita de Estudo ao
Espaço Europa Edifício Jean
Monnet

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

Promover o sucesso
educativo

Europeia.
Conhecer as
instituições/órgãos da
União Europeia.
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))

Reconhecer a função da
observação na investigação
científica
Interpretar procedimentos
experimentais fornecidos
Interpretar e resultados de
uma investigação científica
Utilizar técnicas práticoexperimentais
Reconhecer a importância
da integração de Portugal
no contexto da União
Europeia.
Conhecer as
instituições/órgãos da
União Europeia.

Direcção do Curso
Prof. TAGD (620)

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

Não definido

Deslocação até
ao Jamor

Grupo 520 DPV

12º1ª e 12º
2ª - alunos
de Biologia

Não definido

Não definido

Não definido

Não definido

Rui Oliveira - grupo
420
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10ºAno turma 9ª

DEZEMBRO
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12

Visita de Estudo ao
Espaço Europa Edifício Jean
Monnet, Baixa,
Castelo de S.
Jorge, Alfama e
Lisbon Story Centre

Promover o sucesso
educativo

13

Visita de Estudo ao
Espaço Europa Edifício Jean
Monnet

Promover o sucesso
educativo

22

CORTA MATO DPV

Promover o sucesso
educativo

21
nov
a5
dez
3

11

Exposição de
quadros do
museu El Prado

Promover o sucesso
educativo

Visita de estudo ao
Posto de Turismo
da Praça do
Comércio e ao
Lisbon Story Centre
BASQUETEBOL 3X3

Promover o sucesso
educativo

Promover o sucesso
educativo

Reconhecer a importância
da integração de Portugal
no contexto da União
Europeia.
Conhecer
as
instituições/órgãos
da
União Europeia.
Caraterizar a Baixa em
termos de funções
Visionar as artérias de
crescimento
urbano
a
partir do Castelo de S.
Jorge
Caracterizar o bairro de
Alfama
Visionar
as
fases
de
crescimento da cidade no
Lisbon Story Centre
Reconhecer a importância
da integração de Portugal
no contexto da União
Europeia.
Conhecer
as
instituições/órgãos
da
União Europeia.
Não definido

Dulce Garrido grupo 420

10ºAno turma 12ª e
16ª

Não definido

Não definido

Ana Teixeira grupo 420

10ºAno turma 7ª

Não definido

Não definido

GRUPO 620

Não definido

Não definido

Não definido

Grupo 350 Espanhol

Comunidade
Educativa

Não definido

Biblioteca Escola Dom
Pedro V

Grupo 420

10º 12
10º16

Não definido

Não definido

Não definido

Não definido

Não definido

Tomar contacto com
aspectos culturais da
arte e cultura de países
hispanofalantes
Visionar as fases de
crescimento da cidade
no Lisbon Story Centre
Não definido

GRUPO 620
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4d

4

1.º PERÍODO

data a
definir

10º ano
Visita de estudo
ao Mosteiro dos
Jerónimos

10ºano
Visita de estudo ao
Padrão
dos
descobrimentos

Visita de Estudo à
Casa-Museu José
Relvas, em
Alpiarça, à Compal
em Almeirim e à
Renova, na Zibreira
– Torres Novas
Visita
interdisciplinar
envolvendo as
disciplinas de
Geografia e de
Português

Contribuir para a realização
do aluno, preparando-o
para uma reflexão
consciente acerca da
importância do meio cívico
e do património envolvente
a nível regional, tal como
os valores espirituais,
estéticos e morais
interligados aos mesmos.
Contribuir para a realização
do aluno, preparando-o
para uma reflexão
consciente acerca da
importância do meio cívico
e do património envolvente
a nível regional, tal como
os valores espirituais,
estéticos e morais
interligados aos mesmos.
Reforçar parcerias e alargar
as atividades letivas a
espaços extra-aula.
Contribuir para a formação
de pessoas e cidadãos
cultos, autónomos,
responsáveis, conscientes e
solidários

Inventariar o património
construído na região em
que a escola se insere.

João Varandas.
Grupo 420

Distinguir os diferentes
tipos de Património

Inventariar o património
construído na região em
que a escola se insere.

Grupo 420

10º12ª
10º14ª
10º15ª
10º16ª

10º12ª
10º14ª
10º15ª
10º16ª

Distinguir os diferentes
tipos de Património

Reconhecer o sentido e o
valor das aprendizagens.
Consolidar as práticas
pedagógicas.
Estimular os alunos para o
conhecimento do seu país
a nível geográfico.
Valorizar o património
natural e cultural rural de
Portugal.
Reconhecer medidas
passíveis de potencializar o
uso do espaço rural.
Desenvolver a cultura
cívica dos alunos.

Guião de
Visita e
Estudo
Caderno
esferográfica

Bilhetes:
10euros por
aluno
Transportes
Metro e
Comboio: Ida e
volta: 6 euros
Total por
aluno: 16 euros

Guião de
Visita e
Estudo

Bilhetes:
1.50 euros por
aluno
Transportes:
Metro e
Comboio: Ida e
volta: 6 euros
Total por aluno:
7.5 euros

Caderno e
esferográfica

Deolinda Rodrigues
- Grupo 420
Maria João Lobato –
Grupo 420

11º06
11º07
11º08

Final do 1º
Período(data a
definir de
acordo com a
disponibilidade
das entidades a
visitar)
Duração de
1(um) dia
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2.º Período
EB1 António Nobre
MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

4

JANEIRO

10 e 17
A
designar
A
designar

MARÇO

FEVEREIRO

14

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

Dia de Reis/Janeiras
(na rua, em volta da
escola)
Visita ao Mercado

Reforçar laços com a
comunidade educativa

Comemorar tradições e
datas festivas

Docentes e alunos

JI e 1º Ciclo

Não
definido

Não definido

Promover a articulação
horizontal

Conhecer como
funciona um mercado

Docentes e alunos

3ºA e 3ºB

CML

Não definido

O Jacaré Cheira Mal

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde escolar
Promover o sucesso dos
alunos

Aprender hábitos de
higiene
Promover o acesso à
arte e à cultura

CS7R

JI

Não definido

Museu dos Coches

JI 2 e 3
1ºA 1ºB

Não
definido
Alfacinhas

Reforçar laços com a
comunidade educativa

Celebrar sentimentos e
afetos

Comunidade educativa

JI
1º Ciclo

Não
definido

Não definido

Visita ao Museu dos
Coches - Sombras
Chinesas- A Princesa
Beringela
Dia dos Afetos

Não definido

A
designar

Visita de estudo ao
Palácio Pimenta:
Que Horas São?

Promover o sucesso
educativo

Acesso à arte e à
cultura

Palácio Pimenta

JI

Alfacinhas

Não definido

1

Desfile de Carnaval Estrada da Luz/Zoo

Reforçar laços com a
comunidade educativa

Comemorar datas
festivas

JFSDB

JI e 1º Ciclo

Não definido

18, 19 e
20

Promover parcerias no
âmbito da segurança

4º A, B e C

Comunidade educativa

JI
1º Ciclo

Não
definido

Não definido

19

Dia do Pai
Dia da Árvore

Não
definido
Não
definido

Não definido

21

Reforçar laços com a
comunidade educativa
Promover o sucesso
educativo

Reconhecer e
identificar regras de
segurança
Participar em
atividades de
divulgação de poemas
Comemorar datas
festivas
Sensibilizar para a
importância das árvores
e para o perigo dos
incêndios florestais

Proteção Civil

18 a 22

Visita de Estudo à
Proteção Civil de
Lisboa
Semana da Poesia

Transporte
assegurado
pela JFSDB
Não
definido

Desenvolver o sucesso
educativo

Comunidade educativa
Comunidade Educativa
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JI
1º Ciclo
JI
1º Ciclo

Não definido

Não definido
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22

Dia Mundial da Água

A
designar
A
designar

Como é um Beijinho?

A
designar

Visita de Estudo ao
Planetário

Promover o sucesso
educativo

A
designar

Visita de Estudo ao
Planetário e ao
Museu da Marinha
Visita de Estudo
Veterinário por um
dia

Promover o sucesso
educativo

A
designar

Visita de Estudo
A Rota do Chá

Promover o sucesso
educativo

A
designar
A
designar

Saúde Escolar

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde escolar
Promover o sucesso
educativo

A
designar

Páscoa Ovo/puzzle e
ilustração de um
ovo
Chá Com Letras

Promover o sucesso
educativo

Reforçar laços com a
comunidade educativa

Indicar formas de
poupança da água
Desenvolver a saúde
mental
Participar em
atividades promotoras
da leitura
Saber ouvir e respeitar
os colegas
Saber expor ideias e
falar em público
Articular diferentes
ciclos de escolaridade
Desenvolver
conhecimentos
científicos
Desenvolver
conhecimentos
científicos
Conhecer profissões e
aprender cuidados a ter
para o bem estar dos
animais da quinta
Conhecer a planta do
chá e aspetos históricos
relacionados com o seu
cultivo e utilização
Tema a definir
Fortalecer relações
interpessoais entre as
turmas.
Comemorar datas
festivas

Docentes e alunos

3ºA e 3ºB

CS7R

JI

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

Alunos da
Delfim
Santos e
de todas
as turmas
do 4ºano

Não
definido
Não
definido
Não
definido

Não definido
Não definido
Não definido

Planetário

JI 2 e 3

Alfacinhas

3 €/aluno

Planetário e Museu da
Marinha

3ºA e 3ºB

Alfacinhas

3€/aluno

Quinta Pedagógica dos
Olivais

2ºA e 2ºB

Alfacinhas

A definir

Quinta Pedagógica dos
Olivais

4ºA, 4ºB e
4ºC

Alfacinhas

A definir

CS7Rios

3ºA e 3ºB

Não
definido
Não
definido

Não definido

Professores titulares e
alunos
Comunidade educativa

ABRIL

4

Ler para Mim,Ler
para Ti

Promover a articulação
horizontal
Reforçar parcerias no
âmbito da saúde escolar
Promover o sucesso
educativo
Promover a articulação
vertical entre os
diferentes ciclos
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JI
1º Ciclo
JI e 1º Ciclo

Não definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

EB1 Laranjeiras
MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

6

Dia de Reis

7

Higiene Corporal Jogo da Glória

8

“Há animais no
museu?”

11

“Há animais no
museu?”

Educar para a criatividade.
Aumentar as competências
relacionais.

11

“Contar uma
História “-Histórias
de Tradição Oral

Educar para a cidadania e
inovação

14 jan.
a 18
jan.

Pavilhão do
Conhecimento

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.
Otimização da
comunicação entre os
membros da comunidade
educativa.

JANEIRO

OBJETIVOS

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.
Aumentar as competências
relacionais e cívicas para
conseguir um clima de
bem-estar e a formação
ética de cada aluno.
Aumentar as competências
relacionais e cívicas para
conseguir um clima de
bem-estar e a formação
ética de cada aluno.
Valorizar tradições
familiares.
Educar para a criatividade.
Aumentar as competências
relacionais.

Valorizar tradições
familiares.

Professoras titulares

4.º anos

Diversos

Grátis

Sensibilizar para os
cuidados a ter com o
corpo.

CSSR

3.º anos

Power Point

Grátis

Conhecer as obras de
arte do museu e os
animais que nelas se
escondem.
Conhecer as obras de
arte do museu e os
animais que nelas se
escondem
Estimular o gosto pela
leitura.
Reconhecer a
importância da
comunicação oral
Realizar experiências em
laboratórios e na cozinha,
participar em exposições,
conversar com cientistas,
…

Professores, AO, alunos

JI turma 2

Materiais
diversos

Grátis

Professores, AO, alunos

JI turma 3

Materiais
diversos

Grátis

Enc. Educação,
professores, A.O

JI turma 1

Diversos

Grátis

Monitores do Pavilhão
do Conhecimento

4.º D

Materiais
diversos

Gratuita

Autocarro
dos
Alfacinhas

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2018/2019

35

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Entre 14
e 18

“Perlimpimpim, os
livros são assim”

Educar para a criatividade.
Aumentar as competências
relacionais.

Estimular o gosto pelos
livros e histórias.
Fomentar a imaginação e
criatividade.
Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.

Professores, AO, alunos

JI turma 2 e 3

Materiais
diversos

Grátis

Entre 21
e 25

Cantar as
janeiras/Intercâmb
io com padrinhos
1ºceb
“O Alfabeto na
Arte”. Museu Dr.
Anastácio
Gonçalves.

Valorizar tradições
familiares.

Professores, AO, alunos

JI Turma 1 e 2 e
3

Instrumentos
Musicais

Grátis

Educar para a criatividade.
Aumentar as competências
relacionais

Participação num jogo de
associação entre
imagens/detalhes de
obras de arte da coleção
e as letras do alfabeto.

Professores, AO, alunos

JI Turma 1

Materiais
diversos

Grátis

A
designar

Aquário Vasco da
Gama

Melhorar o desempenho
dos alunos.

Contactar com seres vivos
do mundo aquático.
Conhecer a fauna e a
flora aquáticas. Aprender
as características dos
animais do meio
aquático.

Funcionários do Aquário
e professores titulares

1.º anos

Vários

A definir

4

Atividade do CS7R “O Monstro das
Cores”

Sensibilizar para hábitos
saudáveis de alimentação

Enfermeira do Centro
de Saúde Sete Rios

JI Turma 1

História em
PPT

Grátis

Entre 4
e8

Histórias em
família

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

Enc. Educação,
professores, A.O

JI turma 2 e 3

Diversos

Grátis

5e7

Escola de Trânsito
Atividade do CS7R
/
“Educação Sexual –
Estou a crescer,
estou a mudar»

Professoras titulares de
turma
Enfermeira do Centro
de Saúde Sete Rios

2.º anos

11

Estimular o gosto pelos
livros e histórias.
Fomentar a imaginação e
criatividade.
Promover as
competências cívicas
Informar sobre questões
do desenvolvimento da
sexualidade.

Passaporte
Escolar
Apresentaçã
o em PPT.
Sala de
multimédia.

FEVEREIRO

22

Melhorar o desempenho
dos alunos
Articular com instituições
da Comunidade Local
(Escola/ Centro de Saúde
Sete Rios).
Aumentar as competências
relacionais e cívicas para
conseguir um clima de
bem-estar e a formação
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4.º anos

Gratuita

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

ética de cada aluno.
14

Dia dos Afetos (Dia
de S. Valentim)

19

“Dar forma à
imaginação.
Formas da
Natureza: a
cerâmica de Rafael
Bordalo Pinheiro”
“O Alfabeto na
Arte”. Museu Dr.
Anastácio
Gonçalves.

22

22

A
designar

MARÇO

A
designar

1
7 março
e 14 de

“Dar forma à
imaginação.
Formas da
Natureza: a
cerâmica de Rafael
Bordalo Pinheiro”
Atividade do CSSR
/
Roda de leituras

Desfile de Carnaval
- Estrada da
Luz/Zoo
Pavilhão do
Conhecimento –

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

Sensibilizar os alunos
para a importância dos
afetos.

Professoras titulares de
turma

4.º anos

Livros de
histórias

Gratuita

Dar a conhecer a obra de
um artista português.
Estimular a sensibilidade
estética, pensamento
criativo e crítico.

Professores, AO, alunos

JI Turma 2

Materiais
diversos

Grátis

Educar para a criatividade.
Aumentar as competências
relacionais

Participação num jogo de
associação entre
imagens/detalhes de
obras de arte da coleção
e as letras do alfabeto.

Professores, AO, alunos

JI Turma 1

Materiais
diversos

Grátis

Educar para a criatividade.
Aumentar as competências
relacionais.

Dar a conhecer a obra de
um artista português.
Estimular a sensibilidade
estética, pensamento
criativo e crítico.

Professores, AO, alunos

JI Turma 3

Materiais
diversos

Grátis

Otimização da
comunicação entre os
membros da comunidade
educativa
Promover o sucesso
educativo

Sensibilizar para hábitos
saudáveis de alimentação

Enfermeira do Centro
de Saúde Sete Rios

JI Turma 1 e 2 e
3

História em
PPT

Grátis

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

Equipa da BE,
professores titulares
do 1ºciclo

Não definido

Não
definido

JFSDB

JI e 1º Ciclo

Não
definido

Contribuir para a cultura
do aluno, proporcionando

Professores, AO e
alunos

4.º C (7 março)
e 4.º B (14

Transporte
assegurado
pela JFSDB
Passaporte
Escolar e

Reforçar laços com a
comunidade educativa
Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.
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Alunos do 1º
ciclo

A definir

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

março

“Veículos e
ciência/Exposição”

A
designar

Biblioteca de S.
Lázaro

Melhorar o desempenho
dos alunos

18

“Contar uma
História “-Histórias
de Tradição Oral

Educar para a cidadania e
inovação

19

Dia do Pai

Promover a participação
família/escola.

21

Dia da Árvore

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.

Entre 18
e 22

Dia da ÁrvoreConstrução de
árvores em 3D
realizado pelas
famílias

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.

A
designar
22

Visita de Estudo ao
Planetário
Visita à Fragata D.
Fernando e Glória

Promover o sucesso
educativo
Promover o sucesso
educativo

uma melhor compreensão
do Mundo.
Promover o interesse
pelo conhecimento
científico e tecnológico.
Promover o gosto pela
leitura
Estimular o gosto pela
leitura.
Reconhecer a
importância da
comunicação oral
Enriquecer o imaginário e
o mundo da criança.
Proporcionar momentos
lúdicos e divertidos.
Promover uma melhor
percepção do meio
possibilitando reflexão
coletiva das questões
urbano-ambientais.
Ter novos
comportamentos e
atitudes perante os
problemas ambientais.
Promover uma melhor
percepção do meio
possibilitando reflexão
coletiva das questões
urbano-ambientais.
Ter novos
comportamentos e
atitudes perante os
problemas ambientais.
Desenvolver
conhecimentos científicos
Não definido

março)

Professoras

2º anos

Enc. Educação,
professores, A.O

JI turma 1

bilhete de
entrada

Alfacinhas
Passaporte
escolar
Diversos

Não
definido
Grátis

Professora e alunos

1.º Ciclo e JI
(excepto turmas
1, 2, 3 do JI)

Diversos

Não
definido

Professores, Assistentes
Operacionais

3.º anos

Diversos

Grátis

Enc. Educação,
professores, A.O

JI Turma 1 e 2 e
3

Diversos

Grátis

Planetário

JI 2 e 3

Alfacinhas

3 €/aluno

Professoras titulares de
turma

Ji S4 e 5

Não definido

Não
definido
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28

Atividade do CSSR
/
“Prevenção de
Consumos Nocivos –
Saudável, quero
ser! / O que são
drogas”

4

Páscoa - Caça ao
Ovo e ilustração
de um ovo

ABRIL

4

Chá Com Letras

Articular com instituições
da Comunidade Local
(Escola/ Centro de Saúde
Sete Rios).
Aumentar as competências
relacionais e cívicas para
conseguir um clima de
bem-estar e a formação
ética de cada aluno.
Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.
Reforçar laços com a
comunidade educativa
Promover o sucesso
educativo
Promover a articulação
vertical entre os
diferentes ciclos

A
designar

“Ler para mim
Ler para Ti”

Entre 1
e5

“Contar uma
História “Histórias de
Tradição Oral

Educar para a cidadania e
inovação

Durante
o mês
de Abril

Histórias em
família

Educar para a cidadania e
inovação

A
designar

Aplicação de
Flúor

Otimização da
comunicação entre os
membros da comunidade
educativa

Desenvolver algumas
práticas promotoras de
saúde.
Aprender a saber quais
são os malefícios do
tabaco e das drogas.

Fortalecer relações
interpessoais entre os
alunos das turmas do
3.º ano.
Comemorar datas festivas
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.
Estimular o gosto pela
leitura.
Reconhecer a
importância da
comunicação oral
Estimular o gosto pelos
livros e histórias.
Fomentar a imaginação
e criatividade.
Criar hábitos
saudáveis.
Prevenção do
aparecimento e o
desenvolvimento de
cáries dentárias

Enfermeira do CSSR

Professores titulares
e alunos
Comunidade educativa

4.º anos

3.º anos

Apresentaçã
o em PPT.
Sala de
multimédia.

Gratuita

Diversos

Grátis

JI e 1º Ciclo

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

Alunos da
Delfim Santos
e de todas as
turmas do
4ºano do
Agrupamento

Enc. Educação,
professores, A.O

JI turma 1

Diversos

Grátis

Enc. Educação,
professores, A.O

JI turma 2 e 3

Diversos

Grátis

Higienista do CS7R

JI Turma 1 e
2e3

Flúor em gel.

Grátis

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2018/2019

39

2.º Período

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

A
designar

Oceanário – “Volta
ao mundo em 80
minutos”

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.

A
designar

Planetário

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos. Criar
condições para uma
aprendizagem significativa
por parte dos alunos.
Criar condições para a
promoção do sucesso.

Contribuir para a cultura
do aluno, proporcionando
uma melhor compreensão
do Mundo.
Conhecer
os
cinco
oceanos
e
a
sua
biodiversidade.
Estimular o interesse pela
astronomia. Conhecer os
fenómenos astronómicos
e os corpos que
constituem o nosso
Sistema Solar e de forma
mais abrangente o
universo.
- Reconhecer a
importância do Sol.
- Distinguir estrelas de
planetas.
- Promover a cultura
científica dos alunos.

Professores, AO e
alunos

4.º C e 4.º D

Transporte/
bilhete de
entrada

Não
definido

Professores titulares

3.º ano

Monitor do
Planetário

A designar
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EB1 Frei Luís de Sousa
MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

A
designar

Articulação família – escola –
comunidade
Melhorar o desempenho dos
alunos.

Valorizar e preservar o
património cultural e
tradições.

Todas as turmas

Alunos,
Professores e
AO.

Não definido

Não
definido

Promover o sucesso
educativo

A energia elétrica/Como se
faz eletricidade

Monitores do museu

4.º A e 4.º B

(30€ por
turma)

Sensibilizar para a inclusão

Professoras Titulares
de Turma

1º A e B

Autocarro
Alfacinhas
(Passaporte
Escolar)
Material em
Braille

A
designar
10
17
24

Comemoração do
Dia de Reis.
Cantar as
Janeiras.
Visita de estudo Circuito Central
Elétrica MAAT
Central Tejo
Dia Mundial do
Braille
Projeto “nós e a
fotografia”
Pavilhão do
Conhecimento
“Casa inacabada”

Facilitar a transição para a
escolaridade obrigatória
Experimentar, tocar, mexer,
observar, explorar, concluir

Docentes do JI2 e 3ºA

Não definido

Educadoras
Animadores do museu

JI1
JI2
JI3

Passaporte
escolar

Não
definido
1,50
p/criança

15

Biblioteca

Promoção do sucesso
educativo.

Motivar para a leitura.

Professor Titular de
Turma

2.º B

Não
definido

6

Museu do azulejo

Promoção do sucesso
educativo.

Promover a descoberta de
várias técnicas de expressão.

Professor Titular de
Turma

2.º B

14

Dia dos
Namorados / Dia
do Amor
Museu da
Marioneta

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos

Conhecer tradições e
costumes portugueses

Professoras titulares
de turma

1º A e B

Professor
Auxiliar
Autocarro dos
Alfacinhas
Professor
Auxiliar
Autocarro dos
Alfacinhas
Não definido

Articulação com as
expressões

Explorar o imaginário

Educadoras
Animadores do museu

Passaporte
escolar

1,50
p/criança

Planetário

Promoção Sucesso Escolar

Conhecer o Espaço/Planetas

Planetário

JI1
JI2
JI3
3º A/B

FEVEREIRO

JANEIRO

A
designar

4

1
8
15
A
designar

PROJETO EDUCATIVO

Promoção do sucesso
educativo
Articulação vertical
Promoção do sucesso
escolar

OBJETIVOS

DINAMIZADORES
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PÚBLICO ALVO

JI2 /3ºA

RECURSOS

ORÇAMENT

MATERIAIS

O

Passaporte
Escolar

Não
definido

Não
definido
Não
definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

A
designar

Visita de estudo
HippoTour

Promover o sucesso
educativo

Conhecer os factos históricos
relacionados com a cidade de
Lisboa e alguns dos seus
monumentos.

Professoras titulares
de turma,
Monitores da visita

- Turmas A e
B do 4º ano

1

Desfile de
Carnaval Estrada da
Luz/Zoo
A Montra

Reforçar laços com a
comunidade educativa

Comemorar datas festivas

JFSDB

JI e 1º Ciclo

Promoção do sucesso
educativo.

Motivar para a leitura.

Professor Titular de
Turma

2.º B

12

Biblioteca

Promoção do sucesso
educativo.

Motivar para a leitura.

Professor Titular de
Turma

2.º B

19

Dia do Pai.
Atividades
diversificadas
no âmbito das
expressões.
Museu da Cidade
“Um relógio de
sol romano”
Museu Berardo
“Onde tens a
cabeça”
Dia Mundial da
Árvore, da Poesia
e da Água

Todos as professoras e
educadoras.

1.º Ciclo e JI

MARÇO

A
designar

A
designar
12
13
14
18 a 22
março

Articular com a
comunidade.

Festejar o Dia do Pai.

Projetor
Computador
Colunas de
som
Apresentações
em
PowerPoint
Transporte
assegurado
pela JFSDB
Professor
Auxiliar
Autocarro dos
Alfacinhas
Professor
Auxiliar
Autocarro dos
Alfacinhas

Matemática
horas

Tempo – horas
Conhecer relógio de sol

Professora

2ºA

Alfacinhas

Articulação com as
expressões

Reconhecer o esquema
corporal

Animadores do museu

Passaporte
escolar

Articulação horizontal

Conhecer o ciclo da água
Descrever o ciclo da água
Conhecer os estados da água

Professoras Titulares
de Turma

JI1
JI3
JI2
4.º A e 4.º B
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(preço
sob
consulta)

1€
p/criança

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

2.º Período

ABRIL

A
designar

“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

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

Observar / conhecer animais
no seu habitat,
alimentação,….
Reconhecimento de diversos
habitat
Adquirir hábitos de leitura e
motivar para a leitura

Professora

Comemorar datas festivas

Comunidade educativa

JI e 1º Ciclo

Reconhecer itinerários.
Localizar espaços em relação
a um ponto de partida.
Diversificação das atividades
formativas de complemento
curricular.
Facilitar a transição para a
escolaridade obrigatória
Sensibilizar para as regras
rodoviárias

Todos os professores,
educadoras e
auxiliares.

JI e 1.º Ciclo

Professores Titulares
de Turma
Professores e Alunos

JI1/2º B

A
designar

Quinta
Pedagógica

Seres vivos
Animais

A
designar
2

Projeto Nós e a
Natureza
Dia Mundial do
Livro Infantil

Articulação Vertical

4

Chá Com Letras

5

Peddy Papper na
freguesia e
piquenique no
Parque do
Calhau.

A
designar

Encontro com os
padrinhos
Proteção Civil:
Tinoni

Reforçar laços com a
comunidade educativa
Promover a
interdisciplinaridade e a
cooperação. Promover o
sucesso educativo
diversificando
metodologias.
Articulação vertical

A
designer

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos
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Docentes 3.ªA e JI S2
Professores Titulares
de Turma

Alunos da
Delfim
Santos e de
todas as
turmas do
4ºano do
Agrupament
o
2º A

Não definido

Não
definido

Alfacinhas

Não
definido

Alunos 3.º
A/JI S2
1º A e B

1º A e B

Material de
desgaste
Alfacinhas

A definir

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Escola 2,3 Prof. Delfim Santos

MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

A definir

Visita de
estudo às
instalações da
RTP

JANEIRO

7

CNL Fase de
Escola

7 a 11

Exposições
temáticas

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS
Promover o sucesso
educativo

Desenvolver o gosto pela
leitura

Realização da prova e
correção

Proporcionar o
desenvolvimento pleno
e harmonioso da
personalidade dos
alunos contribuindo
para a formação de
cidadãos responsáveis,
autónomos e que
valorizem a dimensão
humana.

Promover a s´úde
individual e comunitária e
capacitar os alunos a
fazerem as escolhas mais
sustentáveis no seu
quotidiano.
Encontrar estratégias
diversas na divulgação
destes temas.
Conhecer qual a divulgação
que a RTP ( televisão
estatal) faz relativamente
aos temas da saúde.
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.

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

A definir

A definir

Manuela Colaço (grupo
520)

Equipa da BE,
professores
de português
e alunos do
3º ciclo
Alunos do 9ºB
eE

Autocarro

6€/aluno

Grupo 600

7º,8ºe 9ºanos

Materiais
diversos

A definir
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data a
definir

Visita à Quinta
Pedagógica dos
Olivais
Visita ao MARL,
Loures- Atividade
“5 ao Dia”

Promover o sucesso
educativo

9

Entre lugares,
entre culturas em
360º

Promover o sucesso
educativo

9 a 30

Visita guiada à
Estufa Fria de
Lisboa: Pé ante
pé
Exposição
“Comunidades
recoletoras e
agro-pastoris”

Promover o sucesso
educativo

8e9

28 a 1
/02

FEVEREIRO

11 a 15

Data a
definir

Semana dos
afetos

Promover o sucesso
educativo

Promover o sucesso
educativo

Promover o sucesso
educativo

Comemoração
do dia de São
Valentim

Promoção do sucesso
educativo

Ida ao teatroAssistir à
representação
da peça de
teatro Auto da
barca do Inferno

Promover o sucesso
educativo

Compreender a
biodiversidade e a sua
importância para o Homem
Sensibilizar para a
importância da alimentação
saudável.
Reforçar as parcerias no
âmbito da saúde escolar.
Fomentar a imaginação,
a criatividade, o sentido
crítico e estético.
Contribuir para o reforço do
conceito de
Interculturalidade.
Compreender a
biodiversidade e a
importância das plantas para
o Homem
Consolidar conhecimentos
adquiridos;
Fomentar o gosto pela
pesquisa;
Comunicar
de
forma
multimodal;
Valorizar e desenvolver a
criatividade / sensibilidade
estética.
Valorizar a BE e os seus
recursos
Comunicar eficazmente em
contexto;Relacionar
conhecimentos de forma a
desenvolver criatividade
em contexto
Fomentar o gosto pelo
teatro.
Contribuir para a formação
do aluno.

(Gualter Franco e Mª José
Fraqueiro)
CN - 230
(Fernanda Lobo e Natália
Almeida)
CN - 230

5º anos turmas E, F,
G, H, I
6º ano turmas A, B,
E, I

Autocarro

4€/aluno

Autocarro

6€/aluno

Ana Araújo
(Grupo 200)

5ºG e 5ºH

A definir

5€/aluno

(Gualter Franco e Manuel
Amaro)
CN - 230

5º ano, turmas
A, B, C, D, E,
G, I

Autocarro

5€/aluno

Grupo 200

Turmas de 5.º
ano

Entrada do
Bloco A

A definir

Equipa da BE,
comunidade educativa

Comunidade
Educativa

Não definido

Não
definido

Autocarro

10 euros

Grupo 330

turmas de
7.º ano

300 - Português

Alunos do
9.º ano
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12 a 14

Cartões do dia de
Saint Valentin

Promover o sucesso
educativo

11 a 15

Exposição “
Presidentes da
República”

Promover o sucesso
educativo

7, 26 e
27

A catástrofe de
1755

Promover o sucesso
educativo
Valorizar parcerias com
outras instituições
Saber escutar os outros

A definir

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

Promover o sucesso

Exposição
“Castelos de
Portugal”

Promover o sucesso
educativo

A definir

20

18 a 22

Alertar para os
contrastes no
desenvolvimento
mundial
Promover o sucesso
educativo

Realização de postais de
Saint Valentin com
articulação curricular
Conhecer episódios da
História local e regional
Conhecer a ação de
indivíduos e grupos em
processos históricos
Fomentar o gosto pela
pesquisa
Comunicar de forma
multimodal
Conhecer a ação de
indivíduos e grupos em
processos históricos
Conhecer o fundo
documental do Arquivo
Histórico de Lisboa
Aprender a usufruir os
serviços culturais
Conhecer contrastes de
desenvolvimento entre
países desenvolvidos e
subdesenvolvidos
Refletir sobre a importância
de Organismos Não
Governamentais (ONG)

320 - Francês

Alunos de
Francês do
Ensino Básico
Turmas de 6.º
B, E,F, G,H, I

Não definido

Não
definido

Entrada do
Bloco A

Não
definido

Mª Luz Moreira
(Grupo 200)

6.º I

Arquivo
Municipal de
Lisboa /
Fotográfico

Não
definido

Grupo 420

9ºano

Bloco A Placards

Sem custos

Grupo 420

9ºAno

Bloco A Sala
de
informática

Sem custos

Consolidar os conhecimentos
adquiridos;
Conhecer episódios da
História local e regional;
Conhecer a ação de
indivíduos e grupos em
processos históricos,
Consolidar conhecimentos
adquiridos;Fomentar o gosto
pela pesquisa;
Comunicar
de
forma
multimodal;

Mª Luz Moreira
Sara Roque
(Grupo 200)

6.º E, F, G, H

Grupo 200

Turmas de 5.º
ano

Sara Roque
Mª Luz Moreira
(Grupo 200)
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3€/aluno

Entrada do
Bloco A

Não
definido

MARÇO

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

25 de
março a
5 de
abril

Exposição: A Arte
é Eterna e não se
Cala

Prática Pedagógica.
Promoção do sucesso,
da cooperação e da
interdisciplinaridade.

01

Megasprint
escolar

Promoção do sucesso
educativo

A
definoir

Semana da
Leitura –
Leituras em
simultâneo

Promover o sucesso
educativo
Articular o currículo
com a BE

9 a 16

Festival de
animação
“Monstrinha”

Promoção do sucesso
educativo

11

Palácio da
Ajuda+Jardim
Botânico

Promover o sucesso
educativo e a
articulação curricular

11 a 15

Exposição de
trabalhos alusivos
ao S. Patrick
Corrida e festejos
(15 de março)

Promoção do sucesso
educativo

Valorizar e desenvolver a
criatividade / sensibilidade
estética
Divulgar formas de saber que
articulam imaginação, razão
e emoção.
Ampliar as referências
culturais e estéticas dos
alunos e da comunidade
escolar.
Promover a atividade física e
o convívio saudável na
comunidade educativa

EVT - 240

5º/6º ano de
escolaridade

Não definido

Não
definido

EF- Grupos260 e 620

Todos os
alunos da
escola

Não definido

Não
definido

Não definido

Não
definido

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

Equipa da BE, professores

Grupo 600

Não definido

Não definido

Não
definido

Vivenciar uma atmosfera
palaciana do séc. XIX;
compreender a importância
de um jardim botânico;
aprender a preservar o
património cultural e
natural; desenvolver
competências de
relacionamento
interpessoal.
Desenvolver o domínio
intercultural (2º ciclo

Rosário Leal
(Grupo 200)

6.º A

Não definido

10€/aluno

Grupo 220

turmas do 6.º
ano

Material de
desgaste

Não
definido
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Comunidade
educativa
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Comemoração do
Dia do Pi

Desenvolver o sentido
estético, a cultura
científica e artística

A definir

Canguru
Matemático sem
Fronteiras 2019

Sucesso académicomelhoria do ato
educativo

20

Mosteiro da
Batalha – visita
encenada/ Centro
de Interpretação
Batalha de
Aljubarrotavisita orientada

Promover o sucesso
educativo

26

Museu de Arte
Antiga

Promover o sucesso
educativo

3a5

Torneios interturmas

Promoção do sucesso
educativo

Fase Municipal
do CNL

Promover o sucesso
educativo

45 anos do 25
de abril

Promover o sucesso
educativo

ABRIL

14 a 21

22 a 26

Realçar a importância deste
número irracional através da
exposição de trabalhos
alusivos ao Pi
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
divirtam a resolver questões
matemáticas e percebam
que conseguir resolver os
problemas propostos é uma
conquista pessoal muito
recompensadora.
Desenvolver a capacidade de
observação e a sensibilidade
estética;
Sensibilizar para a
preservação do património
histórico-cultural;
desenvolver competências
de relacionamento
interpessoal.
Fomentar situações de
aprendizagem diversificadas
e ativas.
Consolidar aprendizagens.
Promover a atividade física e
o convívio saudável na
comunidade educativa
Participar em atividades
que promovem a leitura.

Professores de MAT 6.ºano

Alunos do
6.ºano

Bloco A
(entrada)

Não
definido

Grupo 230 e 500
Professores de Matemática

Turmas do 2º e
3º Ciclo

Sala de aula

Não
definido

Ana Paula Brinca
Maria João Gonçalves
Cristina Cardoso
(Grupo 200)

5.º A, B, C, D,
E, F

Autocarro

14,50€/alu
no

Ana Araújo
(Grupo 200)

5.º G e H

Autocarro

3€/aluno

EF-260 e 620

Todos os
alunos da
escola
Alunos
selecionados

Não definido

Não
definido

Não definido

Não
definido

Desenvolver actividades
relacionadas com valores
universais

Equipa da BE, Professores
de história

Alunos do 6º
e 9ºanos

Não definido

Não
definido

PNL, RBE, Equipa da BE
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“Ler para mim
Ler para Ti”

2.º PERÍODO

A definir

Projeto Cria
Capas

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

A definir

Sessão de
cinema

Promover o sucesso
educativo
Promover o sucesso
educativo

março

Concurso de
escrita criativa

Promoção do sucesso
educativo

3a5

Torneios interturmas

Promoção do sucesso
educativo

A definir

Centro de Ciência
Viva de Estremoz

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos
promovendo o sucesso
educativo através de
práticas de ensino
diferenciado e de
aprendizagem e
trabalho cooperativo

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
Criar uma capa para o livro
O mundo em que vivi de
Ilse Losa.
Conhecer o contexto
histórico da obra de Ilse
Losa.
Fomentar aprendizagens
diversificadas.
Consolidar aprendizagens.
Produzir textos com relativa
facilidade, utilizando
vocabulário frequente, mas
diversificado

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

Não definido

Não
definido

Alunos do
8.º ano

Não definido

Não
definido

BE Delfim,
Grupo 300

Alunos do
8.º ano

Não definido

Não
definido

330

turmas do
9.º ano

impressões
A4 a cores

3 prémios
para os
vencedores
(livros em
inglês)
Não
definido

Promover a atividade física e
o convívio saudável na
comunidade educativa
Compreender aspetos
diversificados da geologia.
Interagir com o que está
exposto.
Alargar as atividades letivas
a espaços extra aula.
Desenvolver a cultura
científica dos alunos

EF-260 e 620

BE Delfim,
Grupo 300

Professores de Ciências
Naturais do7º ano
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Alunos da
Delfim Santos
e de todas as
turmas do
4ºano do
Agrupamento

Todos os
alunos da
escola
Alunos do 7º
ano

Não definido
Autocarro e
bilhetes de
entrada no
CCVE

15 euros
por aluno

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Escola Secundária D. Pedro V

MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

7

JANEIRO

11

10

5 datas a
definir
entre
Janeiro e
Fevereiro

PROJETO EDUCATIVO
Promover o sucesso
educativo

11º ano
Passeio
Iniciático por
Lisboa Percurso
“Illuminatti
Tour”

Contribuir para a
realização do
aluno,preparando-o para
uma reflexão consciente
sobre os valores
espirituais, estéticos,
morais e cívicos;
Assegurar a formação
cívica e moral dos
jovens;

5 atividades
organizadas pelos
alunos do 6º curso
GD - 12º11

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

Dia Aberto do
IGOT

12º ano
Visita de
estudo ao
Pavilhão do
conhecimento

OBJETIVOS

Incentivar a aquisição
de competências para
selecionar, interpretar,
organizar, tratar e
reflectir acerca da
recolha de informação
Estimular a iniciação ao
conhecimento
científico-tecnológico e
informático
Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento

Participar em palestras
relacionadas com os
conteúdos da disciplina
Identificar no meio local
manifestações religiosas
traduzidas em
monumentos/locais
religiosos, crenças
especificas, festas, artes,
usos e costumes.
Identificar a Arte religiosa
em Portugal

Dulce Garrido
Grupo 420

12ºAno

Grupo 420

11º13ª

420

12º12ª
12º13ª

Compreender o conceito de
Ciência e os seus pontos
de referência tradicionais.
Explicar a actividade
cientifica como forma
progressiva da razão

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

Não definido
Guião de Visita
e Estudo
Caderno e
esferográfica

Guião de Visita
e Estudo
Caderno e
esferográfica

Direcção do Curso
Prof. TAGD (620)
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1º, 2º e 3º Anos
do
CPTAGD
(10º11, 11º11 e
12º10)

Não definido

Bilhete de
transportemetro
Visita
gratuita
Transportes
: Metro: Ida
e volta: 3
euros
Total por
aluno: 3
euros

7 euros por
aluno
Transportes
: Metro: Ida
e volta: 3
euros
Total por
aluno: 10
euros
A definir

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Criar Saberes DNA, onde está
o criminoso?

13

Criar Saberes Clonagem de
genes.

Promover o sucesso
educativo

11º ano
Visita de estudo
à Assembleia da
Republica

Desenvolver uma
consciência cívica e uma
cultura participativa;
Transmitir valores
sociais e humanos
universais;

FEVEREIRO

16

19
MARÇO

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

Reconhecer a função da
observação na investigação
científica
Interpretar procedimentos
experimentais fornecidos
Interpretar e resultados de
uma investigação científica
Utilizar técnicas práticoexperimentais
Reconhecer a função da
observação na investigação
científica
Interpretar procedimentos
experimentais fornecidos
Interpretar e resultados de
uma investigação científica
Utilizar técnicas práticoexperimentais
Compreender a sociedade
humana como constituída
por grupos politicamente
organizados
Contactar com monumentos
históricos decisivos para a
construção ético-política

Grupo 520 DPV

12º1ª e 12º 2ª alunos de
Biologia

Não definido

Não definido

Grupo 520 DPV

12º1ª e 12º 2ª alunos de
Biologia

Não definido

Não definido

Grupo 420

11º13ª
12º12ª
12º13ª

Guião de Visita
e Estudo

Visita
Gratuita
Transportes
: Metro: Ida
e volta: 3
euros
Total por
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Caderno e
esferográfica

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

da sociedade ocidental
10ºano
Visita de estudo
ao Museu
Geológico

Estimular a iniciação ao
conhecimento científico
e tecnológico.

22

Aula de campo no
Parque Natural
Sintra Cascais

Promover o sucesso
educativo

7, 12,
14 e 26

Canoagem no
Parque das
Nações

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a

20

Compreender tempos e
ritmos de evolução dos
fenómenos terrestres
Descrever uma
interpretação actual do
processo de evolução
biológica que conduziu ao
aparecimento do Homem
na Terra
Reforçar
conceitos
considerados estruturantes
no conhecimento geológico;
Desenvolver a capacidade de
observar e interpretar;
Identificar e caracterizar in
situ os diferentes tipos de
rochas;
Reconhecer as acções dos
agentes de geodinâmica
externa;
Observar/caracterizar
as
principais
estruturas
tectónicas da região;
Compreender que a Terra,
como sistema é o resultado
da interacção de vários
subsistemas
(geosfera,
hidrosfera,
atmosfera
e
biosfera);
Adquirir técnicas de trabalho
de campo;
Fomentar o desenvolvimento
de atitudes e capacidades de
relacionamento
interpessoal.
Possibilitar a prática de
actividades curriculares
impossíveis de realizar na

Grupo 420

10º12ª
10º14ª
10º15ª
10º16ª

Guião de Visita
e Estudo
Caderno e
esferográfica

Grupo 520 DPV

11º 1ª - alunos de
Biologia e
Geologia

Não definido

Direcção do Curso
Prof. TAGD (620)

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

Não definido
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aluno: 3
euros
1.50 euros
por aluno
Transportes
: Metro: Ida
e volta: 3
euros
Total por
aluno: 4.5
euros
Não definido

Deslocação
até ao
Parque das

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

28

Feira Inspiring
Future

28

Criar Saberes Microbiologia
dos alimentos

Data a
definir

Jardim
Zoológico

identidade da
escola/grupo-turma,
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

escola.
Cumprimento do programa
da disciplina de PAFD (M12Desp. de Aventura e
Natureza II - Canoagem e
Surf)

Promover o sucesso
educativo

Reconhecer a função da
observação na investigação
científica
Interpretar procedimentos
experimentais fornecidos
Interpretar e resultados de
uma investigação científica
Utilizar técnicas práticoexperimentais
Desenvolver a capacidade de
observar e interpretar
comportamentos da
biodiversidade

Promover o sucesso
educativo
Proporcionar novas
técnicas de
aprendizagem

Não definido

Nações

Não definido

Ensino
Secundário

Não definido

Não definido

Grupo 520 DPV

12º1ª e 12º 2ª alunos de
Biologia

Não definido

Não definido

10ª ano (1, 2,
3)

Não definido

Não definido

Professores de
10ºano
Grupo 520
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ABRIL

4

Criar Saberes Produção de
cerveja.

12 a 14

Cartões de
Páscoa

Data a
definir

Surf
Carcavelos

Promover o sucesso
educativo

Promover o sucesso
educativo
em

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
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

Reconhecer a função da
observação na investigação
científica
Interpretar procedimentos
experimentais fornecidos
Interpretar e resultados de
uma investigação científica
Utilizar técnicas práticoexperimentais
Realização de postais de
Páscoa com articulação
curricular
Possibilitar a prática de
actividades curriculares
impossíveis de realizar na
escola.
Cumprimento do programa
da disciplina de PAFD (M12Desp. de Aventura e
Natureza II - Canoagem e
Surf)

Grupo 520 DPV

12º1ª e 12º 2ª alunos de
Biologia

Não definido

Não definido

320 - Francês

Alunos de Francês
do Ensino Básico

Não definido

Não definido

Direcção do Curso
Prof. TAGD (620)

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

Deslocação
até à praia
de
Caracavelos

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Meados
do 2º
Período

Visita de Estudo
ao Espaço Europa
- Edifício Jean
Monnet

Promover o sucesso
educativo

Meados
do 2º
Período

Visita ao Núcleo
Arqueológico dos
Correeiros, Igreja
de S. Roque e
Baixa de Lisboa
Visita
interdisciplinar
envolvendo as
disciplinas de
Geografia, de
História e de
Português

Reforçar parcerias e
alargar as atividades
letivas a espaços extraaula.
Contribuir para a
formação de pessoas e
cidadãos cultos
autónomos, responsáveis,
conscientes e solidários

Visita de Estudo a
Évora, Reguengos
de MonsarazHerdade do
Esporão - e a
Monsaraz
Visita
interdisciplinar
envolvendo as
disciplinas de
Geografia, de
História e de
Português

Reforçar parcerias e
alargar as atividades
letivas a espaços extraaula.
Contribuir para a
formação de pessoas e
cidadãos cultos,
autónomos, responsáveis,
conscientes e solidários

2.º Período

(data a
definer)

Final do
2º
Período
(data a
definir)
Duração
de
1(um)
dia

Reconhecer a importância
da integração de Portugal no
contexto da União Europeia.
Conhecer as
instituições/órgãos da União
Europeia.
Reconhecer o sentido e o
valor das aprendizagens.
Contactar com vestígios
históricos e arqueológicos e
património religioso.
Estimular os alunos para o
conhecimento da cidade de
Lisboa a nível histórico,
geográfico, da literatura e
cultura portuguesa.
Contribuir para a
apropriação do espaço
urbano.
Desenvolver a cultura cívica
dos alunos.

Rui Oliveira grupo 420

Deolinda
Rodrigues - Grupo
420

10ºAno - turma
11ª e 13ª;
11º Ano - turma
14ª e 15ª

Não definido

Não definido

11º05

Não definido

Não definido

11º07
11º08

Maria João
Lobato – Grupo
420

Reconhecer o sentido e o
valor das aprendizagens.
Consolidar as práticas
pedagógicas.
Estimular os alunos para o
conhecimento do nosso país
a nível histórico e
geográfico.
Reconhecer as
características físicas e
humanas do interior de
Portugal.
Valorizar o património
natural e cultural rural de
Portugal

11º05
11º07
11º08
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Não definido

Não definido
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Meados
do 2º
Período

Final do
2º
Período
(data a
definir)

Duração
de
1(um)
dia

Visita de estudo
ao parque solar
da Amareleja e às
Instalações do
Delta Café em
Campo Maior

Visita de Estudo à
Nascente do rio
Alviela e centro
de Ciência Viva,
Serra de Santo
António, Mosteiro
de Alcobaça, S.
Martinho do Porto
e Nazaré
Visita
interdisciplinar
envolvendo as
disciplinas de
Geografia, de
História e de
Português

Reforçar parcerias e
alargar as atividades
letivas a espaços extraaula.
Contribuir para a
formação de pessoas e
cidadãos cultos,
autónomos, responsáveis,
conscientes e solidários.

Reconhecer o sentido e valor
das aprendizagens.
Sensibilizar para a
potencialização dos recursos
energéticos alternativos.
Sensibilizar para a gestão
racional dos recursos
energéticos.

Grupo 420

10º 05

Deolinda
Rodrigues

10º 06

Reforçar parcerias e
alargar as atividades
letivas a espaços extraaula.
Contribuir para a
formação de pessoas e
cidadãos cultos,
autónomos, responsáveis,
conscientes e solidários.

Reconhecer o sentido e o
valor das aprendizagens.
Consolidar as práticas
pedagógicas.
Estimular os alunos para o
conhecimento do nosso país
a nível histórico e
geográfico.
Reconhecer as
características físicas e
humanas de Portugal.
Valorizar o património
natural e cultural de
Portugal.
Desenvolver a cultura cívica
dos alunos.

10º 08

Rui Oliveira

10º 09

Ana Teixeira Grupo 420

10º 05
10º 06

Deolinda
Rodrigues - Grupo
420

10º 07

Maria João
Lobato – Grupo
420

10º 09
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18 euros por
aluno.

Deslocação até
Alcobaça,
Nazaré e São
Martinho do
Porto

17
(dezassete)
Euros por
aluno:
entrada do
Centro de
Ciência Viva
(2 Euros) e
custo do
transporte -

10º 07

Maria João
Lobato

Rui Oliveira Grupo 420

Deslocação até
Amareleja e
Campo Maior

10º 08

aluguer de
autocarro
(15 Euros)

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

3.º Período
EB1 António Nobre

MAIO

ABRIL

MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

24

25 de abril - Dia
da Liberdade

Promover o sucesso
educativo

Identificar
factos
históricos relativos ao
25 de abril

Docentes e alunos

JI
1º Ciclo

Não definido

Não
definido

A
designar
5

Feira das
Bugigangas
Dia da Mãe

Reforçar laços com a
comunidade educativa
Reforçar laços com a
comunidade educativa

Angariar verbas para o
passeio final
Comemorar datas
festivas

Comunidade Educativa

Não definido

Comunidade educativa

JI
1º Ciclo
JI e 1º Ciclo

Objetos
variados
Não
definido

15

Dia da Família

Reforçar laços com a
comunidade educativa

Comemorar datas
festivas

Comunidade educativa

JI

Jogos de
cooperação

Não
definido

A
designar

Quinta
Pedagógica Sumos coloridos
Casa do Tinoni Segurança
Rodoviária
Quinta
Pedagógica dos
Olivais
Passeio Final

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver o
conhecimento do
mundo
Identificar regras de
segurança

Quinta Pedagógica

JI

Alfacinhas

Não
definido

Proteção Civil

JI 2 e 3

Alfacinhas

Não
definido

Quinta Pedagógica

1ºA e 1ºB

Alfacinhas

Não
definido

Docentes e alunos

JI e 1º Ciclo

Transporte
privado

Ingresso +
transporte

Festa Final e
Arraial

Reforçar laços com a
comunidade educativa

Desenvolver
conhecimentos sobre o
mundo que nos rodeia
Proporcionar um
momento de convívio
entre alunos
Proporcionar um
momento de convívio
entre famílias/escola

Comunidade educativa

JI e 1º Ciclo

Ass. Pais

Não
definido

A
designar
A
designar
12
JUNHO

PROJETO EDUCATIVO

21

Promover o sucesso
educativo
Promover o sucesso
educativo
Promover laços de
cooperação e partilha
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Não definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

EB1 Laranjeiras
DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

A
designar

Vinda de um
escritor

Educar para a cidadania e
inovação.

Durante
o mês de
Abril

Histórias em
família

Educar para a cidadania e
inovação

24

Dia da Liberdade

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.

4

Dia da Mãe

Melhorar o desempenho dos
alunos.

6

Prevenção de
consumos nocivos

Melhorar o desempenho dos
alunos.

MAIO

ABRIL

MÊS

Estimular o gosto pela
leitura. Identificar
diferentes autores e
estilos literários.
Estimular o gosto pelos
livros e histórias.
Fomentar a imaginação
e criatividade.
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.
Comemorar datas
festivas. Desenvolver a
escrita com criatividade
e correção de acordo
com o tema proposto.
Desenvolver atividades
de expressão plástica.
Promover atividades
com sentido para os
alunos.
Identificar perigos do
consumo de álcool,
tabaco e outras drogas.
Reconhecer diferentes
tipos de drogas.

Escritor a designar e
professores titulares

Toda a
escola

Não
definido

Não definido

Enc. Educação, professores,
A.O

JI turma 2 e
3

Diversos

Grátis

Professores titulares

3.º e 4º anos

Diversos

Grátis

Professores titulares

Toda a
escola
(excepto
turmas 1, 2,
3 JI)

Vários

Não definido

Enfermeira do CSSR

3.º anos

Power
Point

Grátis
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A
designar

Quinta
Pedagógica dos
Olivais

Contatar com o meio natural
e facilitar a aquisição de
conhecimentos. Criar
condições para uma
aprendizagem significativa
por parte dos alunos.
Criar condições para a
promoção do sucesso.
Criar condições para a
promoção do sucesso.

Fomentar atitudes de
respeito pela vida.
Despertar o gosto pela
natureza.
Conhecer
características dos
animais da quinta.

Professores titulares de
turma Funcionários da
Quinta

1.º e 2.º anos

Autocarro
dos
Alfacinhas
(Passaporte
Escolar)

Sem custos

A
designar

Oceanário

Despertar o gosto pela
natureza.

Professores

JI S4 e 5

Não
definido

Não definido

13

Atividade do
CS7R “O Capuchinho
Vermelho vai à
praia)
“Programa Sapador
Bombeiro Júnior”

Otimização da comunicação
entre os membros da
comunidade educativa

Sensibilizar para hábitos
saudáveis de
alimentação

Enfermeira do Centro de
Saúde Sete Rios

JI Turma 1 e
2e3

História em
PPT

Não definido

Educar para a cidadania e
inovação.

Professores, AO, alunos

JI turma 2

Materiais
diversos

Grátis

15

Dia da Família

Articulação família – escola –
comunidade

Contacto com a
profissão de Bombeiro:
promover a perceção da
sua função e
importância para a
comunidade.
Incutir valores, como a
solidariedade.
Promover os afetos

Professores,
A.O, Enc. Educação

JI Turma 1, 2
e3

Ateliers

Grátis

16

“Contar uma
História “Histórias de
Tradição Oral

Educar para a cidadania e
inovação

Enc. Educação, professores,
A.O

JI turma 1

Diversos

Grátis

17 maio

“Programa Sapador
Bombeiro Júnior

Educar para a cidadania e
inovação.

Estimular o gosto pela
leitura.
Reconhecer a
importância da
comunicação oral
Contacto com a
profissão de Bombeiro:
promover a perceção da
sua função e
importância para a
comunidade.
Incutir valores, como a

Professores, AO, alunos

JI turma 3

Materiais
diversos

Grátis

14
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entre 17
e 20 de
maio
23 maio
e
30 maio

31

Educar para a criatividade.
Aumentar as competências
relacionais

Dia da Criança.
Participar em
atividades no
âmbito das
expressões jogos
tradicionais
inter-grupos.
Atividade do
CS7R

Promover a articulação
escola/comunidade.

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.

5

Dia Mundial do
Ambiente

Otimização da comunicação
entre os membros da
comunidade educativa
Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.

A
designar

Festa dos
Finalistas

Articulação família – escola –
comunidade

JUNHO

A
designar

“Abanar o Ar”História da
evolução dos
leques. Atelier.
Pavilhão do
Conhecimento –
“Veículos e
ciência/Exposiçã
o”

solidariedade.
A utilização de
materiais recicláveis

Professores, AO, alunos

JI Turma 1

Materiais
diversos

Grátis

Contribuir
para
a
cultura
do
aluno,
proporcionando
uma
melhor compreensão do
Mundo.
Promover o interesse
pelo conhecimento
científico e tecnológico.
Festejar o dia da
criança.

Professores, AO e alunos

4.º A (23
maio) e 4.º D
(30 maio)

Passaporte
Escolar e
bilhete de
entrada

A definir

Todos as professoras e
educadoras.

Todas as
turmas.

Não
definido

Não definido

Sensibilizar para hábitos
saudáveis de
alimentação
Promover uma melhor
percepção do meio
possibilitando reflexão
coletiva das questões
urbano-ambientais.
Ter novos
comportamentos e
atitudes perante os
problemas ambientais.
Exploração do livro “A
maior flor do mundo”
Reforçar as relações
sociais entre colegas e
os elementos da
comunidade educativa.
Proporcionar um

Enfermeira do Centro de
Saúde Sete Rios

JI Turma 1 e
2e3

História em
PPT

Não definido

Professores Titulares

Turmas do 4º
ano

Livro – “A
maior flor
do mundo”

Grátis

Professores, alunos,
comunidade educativa e
assistentes operacionais

Turmas do 4º
ano

Diferentes
espaços da
EB1 das
Laranjeiras

Grátis
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A
designar

A
designar

A definir

Viagem de
Finalistas

Viagem de Final
de Ano

Museu do Mar Cascais

Criar condições para a
promoção do sucesso.
Valorizar o contacto da
direção com os alunos e os
profissionais do
agrupamento.

Criar condições para a
promoção do sucesso.
Valorizar o contacto da
direção com os alunos e os
profissionais do
agrupamento.

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.

momento de partilha
entre pares.
Comemorar o fim de um
ciclo escolar.
Promover a interação
social, aquisição de
atitudes e valores.
Desenvolver o interesse
pela comunicação
interpares.
Promover atitudes
ecológicas e de
preservação da
natureza.
Promover a interação
social, aquisição de
atitudes e valores.
Desenvolver o interesse
pela comunicação
interpares.
Promover atitudes
ecológicas e de
preservação da
natureza.
Enriquecer o imaginário
e o mundo da criança.
Proporcionar momentos
lúdicos e divertidos.
Diversificar
metodologias de
ensino/aprendizagem.
Favorecer a interligação
e conhecimento do
meio.

Professoras titulares das
turmas, Coordenadora de
Escola Professora Dulce Pires
e e Professora Adjunta da
Direção Vera São Miguel.

4.º Anos

Aluguer do
autocarro
da Junta de
Freguesia
de São
Domingos
de Benfica.

- Preço do
aluguer do
autocarro e
preço da
estadia no
Campo
aventura.

Professoras titulares das
turmas

1.º Anos

Aluguer do
autocarro

- Preço do
aluguer do
autocarro e
preço da
estadia no
parque a
definir

Monitores

Turmas do 4º
ano

Autocarro

A definir
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EB1 Frei Luís de Sousa
DATA

DESIGNAÇÃO DA

PROJETO EDUCATIVO

PREVISTA

ATIVIDADE

MAIO

OBJETIVOS

A
designar

Projeto Fotografia
“nós e a natureza”

Articulação vertical

Facilitar a transição para a
escolaridade obrigatória

Docentes do JI2 e 3ºA

JI2 /3º A

Não definido

Não
definido

23 e 24
abril

Dia da Liberdade

Articulação horizontal

Conhecer o significado dos
acontecimentos do dia 25
de abril de 1974 em
Portugal
Conhecer as canções senha
deste dia e as suas
mensagens

Professoras Titulares de
Turma

4.º A e 4.º B

Não
definido

5

Dia da Mãe

Articulação horizontal

Professoras Titulares de
Turma

4.º A e 4.º B

15

Festa da família

Articulação escola/família

Educadoras

JI1/JI2/JI3

28

Dia internacional
do Brincar

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos

Reconhecer a importância
da família e os sentimentos
associados
Envolver as famílias nas
atividades da escola
Sensibilizar para o brincar
livre e estruturado

Projetor
Computador
Colunas de
som
Canções:
“Depois do
adeus” e
“Grândola,
vila morena”
Papel
cenário
Vídeo
“Conta-me
História – 25
de abril”
Diversos

1º A e B

Não
definido
Não
definido

A
designar

Jardim Botânico

Promoção do Sucesso
Escolar

Professores e Alunos e
restante comunidade
educativa
Visita guiada

Material de
desgaste
Jogos

3.º A/B

Passaporte
Escolar

Não
definido

A
designar

Feira do Livro
Usado

Promover a articulação
escola/comunidade.

Professores e Alunos e
restante comunidade

JI e 1.º Ciclo

Livros usados

Não
definido

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

ABRIL

MÊS

Conhecer diferentes
plantas e o meio ambiente
onde se desenvolvem
Sensibilizar para a
reutilização de livros
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Dia da Criança.
Participar em
atividades no
âmbito das
expressões - jogos
tradicionais intergrupos.
Visita de estudo ao
Regimento
Sapadores de
bombeiros
Dia de Portugal, de
Camões e das
Comunidades
Portuguesas

Promover a articulação
escola/comunidade.

usados
Festejar o dia da
criança.

educativa
Todos os professores,
educadoras e AO.

Todas as
turmas.

Articulação com a
comunidade

Reconhecer regras de
segurança

Bombeiros

JI1/JI2/JI3

Passaporte
escolar

Não
definido

Articulação horizontal

Conhecer o significado das
celebrações deste dia

Professoras Titulares de
Turma

4.º A e 4.º B

Projetor
Computador
Colunas de
som
Apresentaçõ
es em
PowerPoint

Não
definido

21
junho

Festa de final de
ano

Articulação horizontal

Professoras Titulares de
Turma

A
designar

Viagem de final de
ano/ciclo

JI e 1.º Ciclo
em contexto
de sala de
aula
4.º A e 4.º B

Autocarro

A definir

A
designar

Quinta Pedagógica
dos Olivais

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

Aplicar conhecimentos e
métodos de trabalho
desenvolvidos ao longo do
ano
Estreitar os laços de
amizade entre os alunos
das turmas

Professoras Titulares de
Turma e Monitores da
Quinta Pedagógica

1.º A e B

Alfacinhas

A definir

A
designar

Oceanário

Proporcionar aos alunos o
contacto com animais
domésticos e com o
processo de produção de
alguns alimentos
Tomar contacto com as
diferentes espécies
marinhas

Professores e Alunos

1ºA e B

Transporte
ou Alfacinhas

A definir

31

A
designar

3.º Período

JUNHO

4a7

Promoção do sucesso
educativo

Professoras Titulares de
Turma
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Não
definido

Gratuita
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Escola 2,3 Prof. Delfim Santos

MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

A definir

3 a 22

MAIO

6 a 10

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS

Ida ao teatro Assistir à peça
Leandro rei da
Helíria
Exposições
temáticas

Promoção do sucesso
educativo

Contribuir para a formação do
aluno.
Fomentar o gosto pelo teatro.

Professores de
Português do 7.º
ano

Alunos do 7.º
ano

Autocarro

Não definido

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

Grupo 600

7º,8º e 9º anos

Materiais
diversos

Não definido

Visita guiada à
Estufa Fria de
Lisboa: Pé ante
pé
RELIVE VR |
reviver a
estatuária de
Lisboa –
navegar por
Lisboa com
óculos virtuais,
com Fernando
Pessoa como

Promover o sucesso
educativo

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.
Conhecer a biodiversidade
vegetal e compreender a sua
importância para o Homem

(Fernanda Lobo
e Natália
Almeida)
CN - 230
Maria da Luz
Moreira
Sara Roque
(Grupo 200)

6º ano, turmas
A, B, C, D, F,
G, H

Autocarro

5€/aluno

6.º B, E, F, G,
H, I

Divisão de
Salvaguarda
do
Património
Cultural

Não definido

ABRIL

29 a 3
maio

PROJETO EDUCATIVO

Promover o sucesso
educativo
Valorizar as TIC
Valorizar parcerias com
outras instituições

Conhecer Lisboa Identificar
diversas fontes históricas
Desenvolver a criatividade /
sensibilidade estética
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guia
6 a 17

Exposição de
lapbooks

20 a 31

Exposição:
Oficina Inclusiva
II
Avaliação das BE

A definir

JUNHO

31

Dia da
Madrinha

Desenvolvimento de
muti literacias
Cumprir objetivos das
planificações/do
programa das disciplinas
Promover o sucesso
educativo
Promover a inclusão

Avaliação do ano 18/19

Promover o sucesso
educativo

3 a 14

Exposição:
Património e
Ambiente

Prática Pedagógica.
Promoção do sucesso, da
cooperação e da
interdisciplinaridade.

3

Badoca Parque

Promover o sucesso
educativo e a articulação
curricular

05

Torneios interturmas para o 9º
ano
Torneios interturmas para os
5º, 6º, 7º e 8º
anos
Visita de

Promoção do sucesso
educativo

11 e 12

última

Promoção do sucesso
educativo
Promover o sucesso

Fomentar o gosto pela pesquisa
Comunicar de forma multimodal
Valorizar e desenvolver a
criatividade / sensibilidade
estética

Mª Luz Moreira
(Grupo 200)

6.º B, F, I

Espaço
escolar
Materiais
diversos
utilizados
pelos alunos
(de casa)
Não definido

Não definido

Divulgar trabalhos de expressão
plástica realizados no atelier do
CAA
Melhorar o desempenho da
biblioteca escolar de acordo
com as necessidades da
comunidade educativa.
Reconhecer o mérito dos
melhores leitores da BE.
Destacar o valor literário e
cultural da madrinha da
biblioteca.
Divulgar formas de saber que
articulam imaginação, razão e
emoção.
Ampliar as referências culturais e
estéticas dos alunos e da
comunidade escolar.
Promover o relacionamento
interpessoal; reforçar conteúdos
de disciplinas

EV-profª Olga
Silva

Alunos que
frequentam o
CAA
Comunidade
educativa.

Não definido

Não definido

Alunos
selecionados

Não definido

Não definido

EVT - 240

5º/6º ano de
escolaridade

Não definido

Não definido

Rosário Leal
(Grupo 200)

6.º A

Não definido

Promover a atividade física e o
convívio saudável na comunidade
educativa
Promover a atividade física e o
convívio saudável na comunidade
educativa

EF- 620

Todos os
alunos do 9º
ano
Todos os
alunos do 5º
ao 8º anos

Não definido

A atualizar
conforme
informação a
receber
Não definido

Não definido

Não definido

Promover o relacionamento

Não definido

Não definido

Não definido

Não definido
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Equipa da BE

Equipa da BE,
direção,
convidado

EF-260 e 620

Não definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

3.º Período

semana
de aulas
A definir

estudo/atividade
de fim de ano
(a definir)
Visita ao Parque
Ecológico do
Monsanto

educativo
Promover o sucesso
educativo

interpessoal; reforçar conteúdos
de disciplinas
Desenvolver a literacia
científica no domínio das
ciências naturais

(Natália Almeida)
CN - 230
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6º ano turmas A e B

Autocarro

custo a
determinar

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Escola Secundária D. Pedro V
MÊS

DATA

DESIGNAÇÃO DA

PREVISTA

ATIVIDADE

Criar Saberes Desenvolviment
o embrionário
do ouriço do
mar.

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS
Promover o sucesso
educativo

MAIO

9

PROJETO EDUCATIVO

Reconhecer a função da
observação na
investigação científica
Interpretar
procedimentos
experimentais
fornecidos
Interpretar e resultados
de uma investigação
científica
Utilizar técnicas
prático-experimentais

Grupo 520 DPV
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12º1ª e 12º
2ª - alunos
de Biologia

Não
definido

Não definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Ações e projetos ao longo do ano por escola

EB1 António Nobre
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

PÚBLICO ALVO

DINAMIZADORES

RECURSOS

ORÇAMENTO

Ciências Experimentais

Promover o sucesso
educativo

Fazer experiências e
desenvolver
conhecimentos
científicos

Profª Francelina Sousa

1ºA e 1º B
3ºA e 3º B

Não definido

Não definido

Horta/Jardinagem

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver
conhecimentos e o
gosto pela natureza

Profª Isabel do Carmo
CML

JI e 4ºA, 4ºB e
4ºC

Não definido

Não definido

Reciclagem - EcovalorSul

Promover o sucesso
educativo

Sensibilizar para a
sustentabilidade
ambiental

Profªs Isabel Gaspar e
Fátima Correia

JI e 4ºA, 4ºB e
4ºC

Não definido

Não definido

Expressões Artísticas

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver
competências
artísticas

Profª Benvinda Freitas

2ºA e 2ºB

Não definido

Não definido

Educação Física

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver
competências físicomotoras

Profª Vera Ferreira

2ºA e 2º B

Não definido

Não definido

Programa Nacional de
Promoção do sucesso
Educativo (PNPSE)
Português

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver trabalho
em coadjuvação;
motivar para a leitura
e para a escrita
através da utilização
de sequências
didáticas

Profª Fátima Moita

1ºA e 1º B
2ºA e 2º B

Sequências
didáticas

Não definido

Programa Nacional de
Promoção do Sucesso
Educativo (PNPSE)

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver a
capacidade de resolver
problemas; melhorar a

Profª Ana Paula Monteiro

1ºA e 1ºB
2ºA e 2º B

Material
didático;foto
cópias

Não definido
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Matemática

comunicação
matemática; reduzir o
número de alunos com
dificuldades na
resolução de
problemas

Formação Contínua:
Coadjuvação e Reflexão no
Ensino da Matemática

Promover o sucesso
educativo

Favorecer o
desenvolvimento de
experiências de
desenvolvimento
curricular

Não definido

Não definido

Não definido

Não definido

Cidadania e
Desenvolvimento
Reuniões quinzenais com
representantes de todas as
turmas da escola

Promover o sucesso
educativo

Motivar para os hábitos
de cidadania

Profªs Vera São Miguel e
Ermelinda Rosa

JI e 1ºCiclo

Não definido

Não definido

Biblioteca - Requisição
domiciliária

Promover o sucesso
educativo

Proporcionar o à
requisição de livros

Prof. Luís Ferro

JI e 1º Ciclo

Não definido

Não definido

Mãos na Massa

Promover a inclusão e o
sucesso educativo

Reconhecer os
alimentos, desenvolver
o treino funcional e a
autonomia, ler e
escrever receitas

Equipa da Unidade de
Apoio Especializado

1º Ciclo
Alunos da
Unidade

Não definido

Não definido

Expressões

Promover a inclusão e o
sucesso educativo

Desenvolver
competências estéticas

Equipa da Unidade de
Apoio Especializado

1º Ciclo
Alunos da
Unidade

Não definido

Não definido

Leitura a Pares

Promover a articulação
vertical e o sucesso
educativo

Valorizar a leitura e o
trabalho cooperativo

Profª Cristina Carvalho e
Educadora Esperança
Moreira

JI1 e 2ºA

Não definido

Não definido

A Mãe/o Pai vem à Escola
(a partir de janeiro)

Reforçar os laços com a
comunidade educativa

Valorizar a
participação da família
em atividades de
escola

Educadora Esperança
Moreira

JI
1º A e 1ºB

Não definido

Não definido
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EB1 das Laranjeiras

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

Ciências Experimentais

Promover o sucesso
educativo

Fazer experiências e
desenvolver
conhecimentos
científicos

Profª Francelina Sousa

1ºA ,1º B e 1ºC
3ºA, 3º B e 3ºC

Não definido

Não definido

Horta/Jardinagem

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver
conhecimentos e o
gosto pela natureza

Profª Isabel do Carmo
CML

JI e 4ºA, 4ºB e
4ºC

Não definido

Não definido

Reciclagem - EcovalorSul

Promover o sucesso
educativo

Sensibilizar para a
sustentabilidade
ambiental

Profªs Isabel Gaspar e
Fátima Correia

JI e 4ºA, 4ºB e
4ºC

Não definido

Não definido

Expressões Artísticas

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver
competências
artísticas

Profª Benvinda Freitas

2ºA, 2ºB e 2ºC

Não definido

Não definido

Educação Física

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver
competências físicomotoras

Profª Vera Ferreira

2ºA, 2ºB e 2ºC

Não definido

Não definido

Programa Nacional de
Promoção do Sucesso
educativo - Português

Promover o sucesso
educativo

Motivar para a leitura
e para a escrita

Profª Dulce Pires

1ºA ,1º B e 1ºC
2ºA, 2ºB e 2ºC

Não definido

Não definido

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver a
capacidade de resolver
problemas;
Promover o raciocínio;
Melhorar a
comunicação
matemática;
Reduzir o nº de alunos

Material didáctico,
fotocópias

Sem custos

Programa Nacional de
Promoção do Sucesso
Educativo (PNPSE)

Docente
Ana Paula Catela
Monteiro
(Protocolo Escola
Superior de
Lisboa/Agrupamento de
Escolas das Laranjeiras)
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Professores
titulares de
turma do 1º e
2º ano de
escolaridade

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

com dificuldades na
resolução de
problemas
Cidadania e
Desenvolvimento
Reuniões quinzenais com
representantes de todas as
turmas da escola

Promover o sucesso
educativo

Motivar para os hábitos
de cidadania

Profªs Vera São Miguel e
Ermelinda Rosa

JI e 1º Ciclo

Não definido

Não definido

Biblioteca - Requisição
domiciliária

Promover o sucesso
educativo

Proporcionar o à
requisição de livros

Prof. Luís Ferro

JI e 1º Ciclo

Não definido

Não definido

Diversos

Não definido

Encontros entre
padrinhos e afilhados

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.

Professores titulares

JI e 1ºCiclo

Jornal da Escola

Reforçar laços com a
comunidade escolar
Informar a comunidade
educativa

Produzir um jornal

Escola e Comissão de Pais

JI e 1º Ciclo

Não definido

Não definido

Natação Curricular

Gerir recursos para
melhorar a qualidade

Praticar natação com
supervisão dos
professores da CML

Monitores/professores da
CML

1.º Ciclo
rotativamente

Equipamento de
natação

Grátis

A Mãe e o Pai vêm à
Escola

Promover a participação
dos
pais
na
vida
académica dos filhos

Atividades
pelos pais

propostas

Mães e pais

JI Sala 2
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Formação contínua:
Coadjuvação e reflexão no
ensino da Matemática

Promover o sucesso
educativo

Favorecer a realização
de experiências de
desenvolvimento
curricular que
contemplem a
planificação por parte
dos professores
(formandos) e seu par
(formador);
Elaborar e
implementar tarefas
de matemática;
Criar dinâmicas de
trabalho colaborativo;
Proporcionar aos
professores
conhecimento
matemático e
didáctico necessário
para leccionar com
qualidade;
Diversificar os
instrumentos de
avaliação dos alunos

Docente/formadora
Ana Paula Catela
Monteiro
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Professores
titulares de
turma do 1º e
2º ano de
escolaridade

Material didáctico,
fotocópias

Sem custos

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

EB1 Frei Luís de Sousa

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

Ciências Experimentais

Promover o sucesso
educativo

Fazer experiências e
desenvolver
conhecimentos científicos

Profª Francelina Sousa

1ºA e 1º B
3ºA e 3º B

Não definido

Não definido

Horta/Jardinagem

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver
conhecimentos e o gosto
pela natureza

Profª Isabel do Carmo
CML

JI e 4ºA, 4ºB e
4ºC

Não definido

Não definido

Reciclagem - EcovalorSul

Promover o sucesso
educativo

Sensibilizar para a
sustentabilidade
ambiental

Profªs Isabel Gaspar e
Fátima Correia

JI e 4ºA, 4ºB e
4ºC

Não definido

Não definido

Expressões Artísticas

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver competências
artísticas

Profª Benvinda Freitas

2ºA e 2ºB

Não definido

Não definido

Educação Física

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver competências
físico-motoras

Profª Vera Ferreira

2ºA e 2º B

Não definido

Não definido

Programa nacional de
promoção do sucesso
educativo - Português

Promover o sucesso
educativo

Motivar para a leitura e
para a escrita

Profª Ana Isabel
Fernandes

1ºA e 1º B
2ºA e 2º B

Não definido

Não definido

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver a capacidade
de resolver problemas;
Promover o raciocínio;
Melhorar a comunicação
matemática;
Reduzir o nº de alunos
com dificuldades na
resolução de problemas

Docente
Ana Paula Catela
Monteiro
(Protocolo Escola
Superior de
Lisboa/Agrupamento de
Escolas das Laranjeiras)

Professores
titulares de
turma do 1º e
2º ano de
escolaridade

Material didáctico,
fotocópias

Sem custos

Promover o sucesso
educativo

Motivar para os hábitos de
cidadania

Profªs Vera São Miguel e
Ermelinda Rosa

JI e 1ºCiclo

Não definido

Não definido

Programa Nacional de
Promoção do Sucesso
Educativo (PNPSE)

Cidadania e
Desenvolvimento
Reuniões quinzenais com
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representantes de todas as
turmas da escola
Biblioteca - Requisição
domiciliária

Promover o sucesso
educativo

Proporcionar o à
requisição de livros

Prof. Luís Ferro

JI e 1º Ciclo

Não definido

Não definido

Jornal da Escola

Reforçar laços com a
comunidade escolar
Informar a comunidade
educativa

Produzir um jornal

Escola e Ass. Pais

JI e 1º Ciclo

Não definido

Não definido

Natação Curricular

Gerir recursos para
melhorar a qualidade

Praticar natação com
supervisão dos professores
da CML

Monitores/professores da
CML

1.º Ciclo
(rotativamente
)

Equipamento de
natação

Grátis

Formação contínua:
Coadjuvação e reflexão no
ensino da Matemática

Promover o sucesso
educativo

Favorecer a realização de
experiências de
desenvolvimento
curricular que
contemplem a
planificação por parte dos
professores (formandos) e
seu par (formador);
Elaborar e implementar
tarefas de matemática;
Criar dinâmicas de
trabalho colaborativo;
Proporcionar aos
professores conhecimento
matemático e didáctico
necessário para leccionar
com qualidade;
Diversificar os
instrumentos de avaliação
dos alunos

Docente/formadora
Ana Paula Catela
Monteiro

Professores
titulares de
turma do 1º e
2º ano de
escolaridade

Material didático,
fotocópias

Sem custos

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2018/2019

74

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Escola 2,3 Prof. Delfim Santos

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

MATERIAIS
Blogue - O Bloco da
Fantasia
Facebook - Biblioteca
Escolar Delfim Santos
Boletim on line Viva
Voz

Otimizar a comunicação

Clube de Leitura
Letra Viva

Promover o sucesso

Promoção de Leituras

Promover o sucesso

Formação de
utilizadores

Promover o sucesso

Tratamento
documental.

Promover o sucesso

Otimizar a comunicação
Otimizar a comunicação

Divulgar a
informação.
Divulgar a
informação.
Divulgar a
informação. Dar a
conhecer as
atividades
realizadas na escola
em articulação com
a BE
Desenvolver/
consolidar hábitos de
leitura.

Equipa da BE DS

Não definido

Não definido

Não definido

Não definido

Não definido

Não definido

Alunos do
Clube de
Leitura e
EE
Comunidade
Escolar

Não definido

Não definido

Divulgar o fundo
documental da BE;
Incentivar o gosto
pela leitura
Usar a biblioteca
escolar para
trabalhar a
informação.
Familiarização com
um modelo de
pesquisa adequado.
Tipos de recursos
existentes na BE
Promover o gosto
pela leitura e pelas
Bibliotecas
Desenvolver as

Equipa da BE DS

Não definido

Não definido

Equipa da BE DS

Comunidade
Escolar

Não definido

Não definido

Equipa da BE

Comunidade
Escolar

Não definido

Não definido

Equipa da BE DS

Comunidade
Escolar
Comunidade
Escolar

Equipa da BE DS
Comunidade
Escolar

Equipa da BE DS
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Exposição rotativa
nas salas de aula

Melhorar a qualidade das
aprendizagens e o sucesso
educativo

Efemérides “Janela
discreta”

Promover o sucesso
educativo

Friso cronológico em
tamanho grande em
volta das salas de aula

Promover o sucesso
educativo

Ações de formação em
sala de aula

Proporcionar
o
desenvolvimento pleno e
harmonioso
da
personalidade dos alunos
contribuindo
para
a
formação
de
cidadãos
responsáveis,autónomos e
que valorizem a dimensão
humana.

Ações de Formação em
sala
de
aula;construção
de
materiais;apresentaçã
o de filmes; aplicação
de um questionário.

Proporcionar
o
desenvolvimento pleno e
harmonioso
da
personalidade dos alunos
contribuindo
para
a
formação
de
cidadãos
responsáveis,autónomos e
que valorizem a dimensão
humana.

literacias da
informação e das
tecnologias
Desenvolver o sentido
de apreciação estética
e
artística do mundo
Estimular práticas de
reforço da identidade
nacional;
Promover hábitos de
pesquisa.
Apreender a noção de
tempo, cronologia,
friso cronológico
Utilizar referenciais
de tempo
Promover a saúde
individual
e
comunitária
e
capacitar os alunos a
fazerem as escolhas
mais sustentáveis no
seu
quotidiano.
Encontrar estratégias
diversas
na
divulgação
destes
temas.
Sensibilizar sobre os
malefícios do tabaco
e
identificar
o
tabagismo como uma
dependência
pela
nicotina.
Reconhecer que os
principais
constituintes
da
composição química
do fumo do tabaco
tem
efeito

Grupo 600

Todos os
alunos - 3º
ciclo

Materiais
diversos

Não definido

HGP
Grupo 200

2.º Ciclo

Bloco A

Não definido

Mª Luz Moreira
(Grupo 200)

6.º B, F, I

Não definido

Não definido

Saúde
escolar
do
Centro de Saúde de
Sete Rios

2º e3º ciclos

Salas
de
aula
com
vídeo
projetor

Não definido

Socióloga do Centro
de Saúde de Sete Rios

8ºD,E,f,G,H,I
eJ

Salas
aula

Não definido
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de
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Rastreio Oral

Proprcionar
o
desenvolvimento pleno e
harmonioso
da
personalidade dos alunos
contribuindo
para
a
formação de cidadãos
responsáveis, autónomos e
que valorizem a dimensão
humana.

cancerígeno, tóxico e
mutagénico.
Promoção da saúde
através
da
construção
de
materiais
de
consolidação
e
incorporação
dos
conhecimentos
adquiridos
Prevenir e tratar as
doenças orais

Saúde
Escolar
do
Centro de Saúde de
sete Rios
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Alunos
nascidos em
2004 e 2008

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 PREVISTA

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

ATIVIDADES

INTERVENIENTES

Todo o ano

Fomentar a utilização das
bibliotecas como centros
de formação

Ser um centro
acesso a fontes
informação

de
de

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 BE da ESDPV
para
toda
a
comunidade educativa

todo o ano

Fomentar a utilização das
bibliotecas como centros
de informação

Ser um centro
acesso a fontes
informação

de
de

Gravar DVD e disponibilizar na
base de dados.

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

PB
da
ESDPV
e
professor
de
informática para toda
a
comunidade
educativa

todo o ano

Blogue Laranjices

Promover
iniciativas
de reforço da imagem
e
cultura
de
agrupamento

Informar
educativa

Colocação de posts no blogue
Laranjices

PB da ESDPV para toda
a comunidade
educativa

mensal

Viva Voz

Promover
iniciativas
de reforço da imagem
e
cultura
de
agrupamento

Dar a conhecer as ações do
AEL

Elaboração, organização e
montagem do Viva Voz

3 PB do AE e toda a
comunidade educativa

setembro

Agenda letiva

Planear
cuidadosamente
ano letivo

cada

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

cada

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

setembro

Calendário letivo

Planear
cuidadosamente
ano letivo

a

comunidade
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18 outubro

Educar para o Direito

Melhorar
o
desempenho
escolar
dos alunos.
Articular
horizontalmente.

Promover o sucesso

Sessões de esclarecimento pela
Dr.ª Paula Varandas

Turmas da EB 2,3 Prof.
Delfim Santos e da
ESDPV

30 outubro

Back to school

Melhorar
o
desempenho
escolar
dos alunos e dar a
conhecer a Europa
Articular
horizontalmente.

Promover o sucesso

Sessão de esclarecimento sobre
a Europa com uma antiga aluna
Sónia Collaço

11.º e 12º anos de
Economia e biblioteca

Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos

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

Receção 7º e 10º anos

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

outubro

Receção aos alunos dos 7º e
10º anos

11 novembro

Comemoração dia S.
Martinho

Finalidade recreativa e
cultural

Divulgar a tradição; Promover
a cultura tradicional;

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

PB da BE da ESDPV
para toda a
comunidade
educativa.

27 novembro

Jornalistas no Palácio de
Belém

Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos.
Articular
horizontalmente.

Promover o sucesso

Ida ao Palácio de Belém.
Encontro com o Jornalista
Rodrigo Guedes de Carvalho.

12.º 3 e PB e
professores da turma

1.ª sem.
Dezembro

Comemoração do Natal

Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos

Divulgar e dar a conhecer as
efemérides de maior destaque

Árvore de Natal com frases dos
alunos

PB da ESDPV para toda
a comunidade
educativa e prof.ª de
Artes

26 janeiro

Comemoração do dia do

Melhorar o

Divulgar e dar a conhecer as

Exposição

PB da BE da ESDPV
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Patrono

desempenho escolar
dos alunos

efemérides de maior destaque

14 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 na BE
alusivos ao tema

PB da BE 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 sobre as mulheres

PB da ESDPV para toda
a comunidade
educativa

Semana da
leitura

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

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 e colocação de cartazes
com as partes do livro

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 BE

PB da BE 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

Power Point com a evolução da
língua.

PB da BE da ESDPV
para toda a
comunidade educativa

maio

Início da avaliação

Avaliação da
biblioteca.

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

Questionários aos alunos

PB da BE, Comunidade
educativa

Todo o ano
letivo

Exposições na BE

Finalidade recreativa:
oferecer um espaço de

Melhorar o desempenho da
biblioteca escolar de acordo

Exposições

Parceria da BE com
comunidade escolar
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para toda a
comunidade
educativa.
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liberdade e de
expressão criativa

com as necessidades
comunidade educativa.

da

Todo o ano
letivo

50 anos da Escola D. Pedro
V

Ser um centro de
acesso a fontes de
informação

Organizar um livro para a
comemoração dos 50 anos da
ES D. Pedro V

Organização de materiais para
a comemoração

PB da BE da ESDPV
para toda a
comunidade educativa

Todo o ano
letivo

Criação de uma página
online

Ser um centro de
acesso a fontes de
informação

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

Organização de uma página da
BE

PB da BE da ESDPV
para toda a
comunidade educativa

Todo o ano
letivo

Tratamento documental

Promover o sucesso

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

PB

Comunidade Escolar
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Direção do Agrupamento e Coordenação de Estabelecimento da Delfim Santos

DATA PREVISTA
18 Out.

6 Nov.
11 Nov.

A partir de 28
de Nov.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE
Organização da visita de
estudo ao tetaro na escola
D. Pedro V
Cerimónia Solene do Dia do
Patrono e Comemoração
dos Prémios de Mérito
Escolar e Cívico
Comemoração S. Martinho

Natal Solidário

18 dez

PROJETO EDUCATIVO
Promoção
educativo

da

disciplina

e

do

sucesso

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

Dia de Reis

26 Jan.
Dia do Patrono DPV
6 março

Participar na ação “Educar
para o Direito” Escola D.
PedroV

Abril
Evocação da Páscoa

ATIVIDADES

Despertar nos alunos o gosto pelo
teatro
Fomentar atitudes de saber estar
num espetáculo
Comemorar do dia do patrono e
entrega dos prémios escolar e
cívico

Visita de estudo
Trabalhos sobre o teatro e o texto
dramatico
Cerimónia Solene do Dia do Patrono
e Comemoração dos Prémios de
Mérito Escolar e Cívico. Teatro e
Música
Fazer um magusto na escola

Finalidade recreativa e cultural

Conhecer tradições e participar
em atividades coletivas da escola

Contribuir para a realização do aluno, através
do pleno desenvolvimento da personalidade,
da formação do caráter e da cidadania,
preparando-o para uma reflexão consciente
sobre os valores espirituais, estéticos, morais
e cívicos.
Finalidade recreativa e cultural

Desenvolver
valores
de
solidariedade
Apoiar os mais carenciados da
comunidade educativa.

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

Confraternização
entre
professores e funcionários do
agrupamento e distribuição de
cabazes de Natal.
Conhecer tradições e participar
em atividades coletivas de escola

Realização do almoço de Natal

Comemorar o dia do patrono.

Cerimónia Solene do Dia do Patrono

Conhecer matérias de natureza
criminal e as suas respetivas
consequências.
Desenvolver
valores
de
solidariedade
Apoiar os mais carenciados da
comunidade educativa.

Palestra no Auditório

Almoço de Natal

6 Jan.

OBJETIVOS

Finalidade recreativa e cultural
Proporcionar à comunidade escolar contacto
com a história da escola e a importância do
patrono
Proporcionar à comunidade escolar contacto
com este tema
Contribuir para a realização do aluno, através
do pleno desenvolvimento da personalidade,
da formação do caráter e da cidadania,
preparando-o para uma reflexão consciente
sobre os valores espirituais, estéticos, morais
e cívicos
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Comemoração do dia de Reis.

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

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

18 Maio
Junho

Dia do Agrupamento
Festa Encerramento do ano
letivo

Finalidade recreativa e cultural
Articulação família – escola – comunidade

Comemorar
o
dia
do
Agrupamento.
Valorizar o trabalho participado e
a vida escolar
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Cerimónia Solene
Agrupamento
A definir

do

Dia

do

