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1.	  Introdução	  
	  

Este	   documento	   integra	   as	   atividades	   e	   projetos	   mais	   importantes	   que	   a	   comunidade	  

deducativa	  do	  Agrupaemnto	  de	  Escolas	  de	  vIla	  Verde	  (AEVV)	  deseja	  desenvolver	  ao	  longo	  deste	  ano	  

letivo,	  em	  articulação	  com	  o	  seu	  Projeto	  Educativo.	  Será	  complementado	  com	  as	  atualizações	  a	  nível	  

da	  plataforma	  de	  Gestão	  de	  Atividades	  e	  Recusos	  Educativos	  (GARE	  –	  associada	  ao	  Moodle	  da	  Escola	  

Básica	  de	  Vila	  Verde),	  dos	  quadros	  síntese	  de	  atividades	  e	  do	  calendário	  do	  PAA,	  na	  plataforma	  de	  

comunicação.	  

	  

2.	  Tema	  integrador	  
	  

	  “COMUNIDADE,	  CONHECIMENTO	  E	  CIDADANIA	  –	  CRESCER	  PELO	  SABER”	  
	  

Sem	   prejuízo	   de	   outras	   iniciativas	   a	   contemplar	   nos	   planos	   de	   grupo/turma,	   a	   concretização	  

desta	  orientação	  deverá	  ter	  em	  conta	  que:	  

1. No	  pré-‐escolar	  o	  tema	  integrador	  deu	  origem	  ao	  subtema	  "Crianças	  construtoras	  do	  futuro",	  

a	  desenvolver	  na	  seguinte	  forma:	  1.º	  período	  -‐	  "A	  escola	  e	  a	  família";	  2.º	  período	  -‐	  "A	  escola	  

e	  a	  comunidade";	  e	  3.º	  período	  -‐	  "	  A	  escola	  e	  o	  mundo".	  

	  

2. Em	   cada	   turma	   do	   1.º	   ciclo	   o	   subtema	   “Escola	   Empreendedora	   para	   o	   Futuro”	   será	  

desenvolvido,	   principalmente,	   na	   disciplina	   de	   Oferta	   Complementar	   (Cidadania	   e	  

Conhecimento)	   do	   seguinte	  modo:	   1.º	   período	   –	   "Conhecer	   o	   que	   é	   nosso";	   2.º	   período	   –	  

"Mente	  em	  movimento";	  e	  3.º	  período	  –	  "Fazer	  mais".	  	  

	  

3. Nos	  2.º	  e	  3.º	  ciclos,	  na	  Oferta	  Complementar,	  Cidadania	  e	  Cultura	  Local,	  será	  desenvolvido	  

um	  pequeno	  projeto/tema.	  

	  

3.	  Atividades	  com	  eventual	  interrupção	  letiva	  em	  sala	  de	  aula	  
	  

De	  acordo	  com	  o	  Despacho	  n.º	  8294-‐A/2016,	  de	  24	  de	  junho,	  o	  AEVV	  reserva,	  em	  cada	  escola	  

básica,	  dois	   dias	   para	   substituir	   as	   atividades	   letivas	   por	   atividades	   escolares	   de	   caráter	   formativo	  

envolvendo	  os	  alunos	  e	  os	  pais,	  a	  saber:	  
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Pré-‐escolar	   e	   1.º	   ciclo	   	   (cada	   estabelecimento	   escolhe	   apenas	   duas	   entre	   as	   seguintes,	  

expressando	  essa	  escolha	  na	  plataforma	  GARE):	  

Festa	  de	  Natal;	  

Carnaval;	  

Compasso	  Pascal	  /	  Festa	  da	  Páscoa;	  

Dia	  da	  Criança;	  

Gala	  Cultural	  /	  Festa	  de	  final	  de	  ano.	   	  
	  

2.º	  e	  3.º	  ciclos	  

Festa	  de	  Natal	  (16	  de	  dezembro);	  

Páscoa	  /	  Festa	  da	  Primavera	  	  (4	  de	  abril)	  -‐	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  (EBMEA);	  

	   Dia	  do	  Aluno	  (16	  de	  junho)	  -‐	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde	  (EBVV).	  

	  

4.	  Integração	  e	  articulação	  
	  

Uma	   vez	   que	   se	   considera	   bastante	   profícua	   a	   transmissão	   de	   informação	   relativa	   a	   cada	  

aluno	  e	  seu	  meio	  envolvente	  /	  dificuldades	  serão	  mantidas,	  em	  2016/17,	  as	  seguintes	  medidas:	  

4.1.	  Transmissão	  de	  informação	  entre	  ciclos	  
	  

O	  conhecimento	  do	  meio	  socioeconómico	  de	  onde	  os	  alunos	  são	  provenientes,	  a	  transmissão	  

desse	  conhecimento	  acumulado	  pelo	  professor	  titular	  de	  turma	  ou	  pelo	  diretor	  de	  turma,	  é	  capital	  e	  

muitas	   vezes	   determinante	   para	   a	   adoção	   de	   estratégias	   que	   podem	   ser	   decisivas	   para	   o	   sucesso	  

educativo	  dos	  alunos.	  

Assim:	  

a) No	  início	  do	  ano	  letivo,	  os	  docentes	  do	  pré-‐escolar	  transmitem	  as	  informações	  consideradas	  

pertinentes	  aos	  docentes	  titulares	  de	  turma	  do	  1.º	  ano;	  

b) Nas	  reuniões	  iniciais	  dos	  conselhos	  de	  turma	  do	  5.º	  ano	  os	  professores	  titulares	  de	  turma	  do	  

4.º	  ano	  dos	  alunos	  que	  integram	  a	  nova	  turma	  são	  convocados	  para	  participarem	  na	  análise	  

sócio-‐afetiva	  dos	  alunos;	  	  

c) Os	  diretores	  de	  turma	  do	  6.º	  ano	  participam	  na	  análise	  sócio-‐afetiva	  dos	  seus	  antigos	  alunos	  

nos	  conselhos	  de	  turmas	  iniciais	  do	  7.º	  ano.	  
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4.2.	  Elaboração	  de	  fichas	  diagnósticas	  
	  

Tendo	   em	   vista	   criar	   instrumentos	   adequados	   para	   a	   definição	   do	   perfil	   do	   aluno	   quando	  

muda	   de	   ciclo,	   os	   professores	   dos	   4.º	   e	   5.º	   anos	   e	   os	   professores	   dos	   6.º	   e	   7.º	   (Português	   e	  

Matemática)	  devem	  produzir,	  em	  conjunto,	  as	  fichas	  diagnósticas,	  respetivamente,	  para	  os	  5.º	  e	  7.º	  

anos.	  

4.3.	  Integração	  
	  

Os	  Jardins-‐de-‐infância	  (JI)	  em	  conjunto	  com	  as	  Escolas	  Básicas	  do	  1.º	  ciclo	  (EB1)	  que	  recebem	  

as	   crianças	   devem	   promover	   e	   planear	   atividades	   ao	   longo	   do	   ano	   que	   visem	   a	   integração	   das	  

crianças	   no	   1.º	   ano	   do	   1.º	   ciclo.	   Estas	   atividades	   devem,	   preferencialmente,	   ser	   dirigidas	   para	   as	  

crianças	  dos	  5	  anos.	  Durante	  as	  jornadas,	  as	  crianças	  participarão	  num	  conjunto	  de	  atividades	  onde	  

terão	  oportunidade	  de	  experienciar	  os	  diferentes	  espaços	  educativos,	  assim	  como	  os	  equipamentos	  

existentes.	  

A	  jornada	  de	  integração	  dos	  alunos	  do	  4.º	  ano	  do	  Agrupamento	  na	  escola	  sede	  (EBVV)	  e	  na	  

EBMEA	   implicará	   a	   participação	   num	   conjunto	   diversificado	   de	   atividades,	   permitindo	   a	  

experimentação	   dos	   futuros	   espaços	   educativos,	   assim	   como	   o	   funcionamento	   dos	   serviços,	   dos	  

diversos	  equipamentos	  e	  dos	  recreios	  das	  escolas.	  

	  

5.	  Oferta	  educativa	  
	  

A	  oferta	  educativa/formativa	  do	  Agrupamento	  contempla	  os	  cursos/modalidades	  de	  ensino	  

seguintes:	  

Educação	  Pré-‐escolar	  

Os	   diversos	   JI	   encontram-‐se	   distribuídos	   de	   forma	   a	   permitir	   a	   frequência	   de	   todas	   as	  

crianças	   em	   idade	   pré-‐escolar.	   O	   horário,	   de	   acordo	   com	   os	   interesses	   dos	   encarregados	   de	  

educação,	  pode	  ultrapassar	  as	  40	  horas	  semanais.	  

1.º	  ciclo	  

As	   EB1	   continuam	   a	   cobrir,	   igualmente,	   toda	   a	   ampla	   área	   geográfica	   do	   Agrupamento,	  

embora	  com	  maior	  concentração	  de	  alunos	  nos	  centros	  escolares	  de	  Vila	  Verde	  e	  Monsenhor	  Elísio	  

Araújo.	  	  
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	  	   Para	  este	  ciclo	  existe	  uma	  Unidade	  de	  Apoio	  Especializado	  para	  alunos	  com	  multideficiência	  e	  

surdo	   cegueira	   congénita	  na	   Escola	  Básica	  n.º	   2	  de	  Vila	  Verde	   (Centro	   Escolar	   de	  Vila	  Verde).	   Esta	  

unidade	   foi	   a	   primeira	   a	   ser	   criada	   no	   nosso	   Agrupamento	   e	   constitui	   uma	   resposta	   educativa	  

especializada	   que	   concentra	   alunos	   com	   multideficiência	   e	   surdo	   cegueira	   congénita,	   oferecendo	  

uma	  resposta	  educativa	  de	  qualidade	  a	  estes	  alunos.	  	  	  	  

2.º	  e	  3.º	  ciclos	  

Estes	  ciclos	  funcionam	  de	  acordo	  com	  a	  estrutura	  curricular	  prevista	  na	  Lei.	  Em	  todos	  os	  anos	  

de	   escolaridade	   destes	   dois	   ciclos	   existem	   alunos	   que	   têm	   oportunidade	   de	   frequentar	   o	   ensino	  

articulado	  da	  música,	  no	  âmbito	  de	  uma	  parceria	  com	  a	  Academia	  de	  Música	  de	  Vila	  Verde.	  

Este	   ano	   letivo	   continuam	   em	   funcionamento	   os	   2	   cursos	   vocacionais	   do	   3.º	   ciclo,	   de	  

“Audiovisuais	  e	  Economia	  Local”,	  iniciados	  noa	  ano	  anterior,	  um	  na	  EBMEA	  e	  outro	  na	  EBVV.	  

Existe,	  ainda,	  uma	  Unidade	  de	  Apoio	  Especializado	  para	  alunos	  com	  Multideficiência	  e	  Surdo	  

Cegueira	  Congénita	  (2.º	  e	  3.º	  ciclos),	  na	  EBVV,	  desde	  o	  ano	  letivo	  2010/2011	  que	  tem	  como	  objetivo	  

primordial	  assegurar	  o	  processo	  de	  transição	  de	  ciclo	  a	  alunos	  com	  multideficiência	  e	  surdo	  cegueira	  

congénita	   -‐	   do	   1.º	   para	   o	   2.º	   ciclo	   -‐	   de	   modo	   a	   que	   possam	   continuar	   a	   usufruir	   das	   respostas	  

educativas	   adequadas	   às	   suas	   necessidades	   específicas,	   dando	   continuidade	   à	   intervenção	  

especializada	  pedagógica	  e	  terapêutica.	  

	  

6.	  Atividades	  de	  animação	  e	  apoio	  à	  família	  (pré-‐escolar)	  

Estas	  atividades	  não	  têm	  carácter	  obrigatório,	  destinando-‐se	  a	  assegurar	  o	  acompanhamento	  

das	  crianças	  na	  educação	  pré-‐escolar	  antes	  e/ou	  depois	  do	  período	  diário	  de	  atividades	  educativas	  e	  

durante	  o	  período	  de	   interrupção	  destas.	  Desenvolvem-‐se	   sempre	  que	  haja	  necessidade	  por	  parte	  

dos	  Encarregados	  de	  Educação.	  	  

As	   entidades	  promotoras	   entregam	  aos	   coordenadores/responsáveis	   de	  estabelecimento	  o	  

plano	  de	  atividades	  a	  desenvolver.	  

	  

7.	  Componente	  de	  apoio	  à	  família	  (1.º	  ciclo)	  
	  

Conjunto	   de	   atividades	   facultativas	   que	   se	   destinam	   a	   assegurar	   o	   acompanhamento	   dos	  

alunos	   do	   1.º	   ciclo	   do	   ensino	   básico	   antes	   e/ou	   depois	   da	   componente	   curricular	   e	   de	  
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enriquecimento	  curricular	  (das	  7h30	  	  às	  9h00	  e	  das	  17h30	  às	  19h00),	  bem	  como	  durante	  o	  período	  

de	  interrupção	  letiva	  (7h30	  às	  19h30).	  	  

À	   semelhança	   do	   referido	   anteriormente,	   os	   coordenadores/responsáveis	   de	  

estabelecimento	  rcebem,	  das	  entidades	  promotoras,	  o	  plano	  de	  atividades	  a	  desenvolver.	  

	  

8.	  Atividades	  de	  enriquecimento	  curricular	  no	  1.º	  ciclo	  
	  

De	   modo	   a	   proporcionar	   aos	   alunos	   do	   1.º	   ciclo	   atividades	   de	   enriquecimento	   curricular	  

(AEC)	   e,	   simultaneamente,	   prestar	   às	   famílias	   o	   necessário	   apoio,	   o	   Agrupamento	   continua	   a	  

implementar	  um	  conjunto	  de	  atividades	  que	  constituem	  o	  programa	  de	  enriquecimento	  curricular	  do	  

1.º	  ciclo.	  

Estas	   desenvolvem-‐se	   nas	   áreas	   do	   Ensino	   do	   Inglês	   (EI),	   da	   Atividade	   Física	   e	   Desportiva	  

(AFD)	   e,	   ainda,	   das	   Atividades	   Lúdico-‐Expressivas	   /	   Ensino	   da	  Música	   (ALE)	   e	   Programação	   no	   1.º	  

Ciclo	  	  	  (P1C),	  maioritariamente	  das	  16h30	  às	  17h30.	  

A	  oferta	  da	  componente	  semanal	  das	  AEC	  terá	  	  a	  seguinte	  carga	  horária:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  5	  horas	  semanais	  no	  1.º	  e	  2.º	  anos	  –	  ALE	  (2	  horas),	  AFD	  (2	  horas)	  e	  EI	  (1	  hora);	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  3	  horas	  semanais	  no	  3.º	  ano	  –	  ALE	  (1	  hora),	  	  P1C	  (1	  hora)	  e	  AFD	  (1	  hora);	  

c)	  3	  horas	  semanais	  no	  4.º	  ano	  -‐	  ALE	  (1	  hora);	  AFD	  (1	  hora)	  e	  P1C	  (1	  hora).	  
	  

9.	  Programa	  de	  complemento	  curricular	  
	  

Os	   alunos	   da	   EBVV	   e	   da	   EBMEA	   poderão	   ocupar	   os	   seus	   tempos	   livres	   em	   atividades	  

desportivas,	  culturais,	   lúdicas,	  didáticas	  e/ou	  artísticas.	  As	  referidas	  atividades	  estão	  disponíveis	  no	  

Clube	  de	  Desporto	  Escolar	  que	  garantirá	  o	  funcionamento	  de	  vários	  grupos-‐equipa	  (futsal	  masculino;	  

voleibol	  feminino,	  andebol	  masculino,	  ténis	  de	  mesa	  masculino,	  ginástica	  artística,	  corfebol,	  boccia,	  

canoagem,	   natação	   e	   badminton),	   para	   além	   de	   outras	   atividades	   de	   dinamização	   interna;	   na	  

Biblioteca,	   cujo	   plano	   de	   atividades	   proporcionará	   debates,	   leitura,	   jogos,	   pesquisa	   na	   Internet,	  

pesquisa	  orientada	  e	  informação	  diversificada;	  no	  Clube	  de	  Expressões	  os	  alunos	  tomarão	  contacto	  e	  

explorarão	  técnicas	  de	  pintura,	  bordados,	  escultura,	  cerâmica	  e/ou	  madeiras.	  	  

O	  Centro	  de	  Formação	  Desportiva	  de	  Canoagem	  do	  AEVV,	   inserido	  no	  Clube	  de	  Desporto	  

Escolar,	  continua	  a	  funcionar	  em	  colaboração	  com	  o	  Clube	  Náutico	  de	  Prado,	  nas	  instalações	  deste,	  

tendo	  um	  plano	  de	  atividades	  próprio.	  
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	   O	  AEVV,	  mais	   concretamente	   a	   EBMEA,	   viu	   um	  projeto	   Erasmus+	   -‐	   Ação	   2	   -‐	   	  Cooperação	  

para	   a	   Inovação	   e	   Boas	   Práticas	   –	   aprovado.	   A	   equipa	   dos	   projetos	   europeus	   tem	   por	   objetivo	   a	  

Cooperação	  para	  a	  Inovação	  e	  Boas	  Práticas	  uma	  vez	  que	  pretende	  que	  várias	  organizações	  possam	  

trabalhar	  em	  conjunto	  a	  fim	  de	  melhorar	  a	  sua	  oferta	  para	  os	  alunos	  e	  partilhar	  práticas	  inovadoras.	  

Este	   projeto	   tem	   uma	   parceria	   estratégica	   com	   quatro	   escolas	   europeias,	   a	   saber,	   Espanha	  

(Andaluzia,	  coordenação),	  Grécia	  (Corfu),	  Itália	  (Lázio)	  e	  Portugal.	  O	  Projeto	  designa-‐se	  “Catedrais”	  e	  

será	   desenvolvido	   durante	   24	   meses	   com	   a	   designação	   Ação	   Chave	   2	   -‐	   N.º	   2016-‐1-‐ES01-‐KA219-‐

024940_3	  -‐	  Parcerias	  Estratégicas	  entre	  Escolas	  2016.	  

Também	   a	   EBMEA	   integra	   o	   projeto	   Etwinning,	   designado	   “Be	   a	   Reader	   Be	   a	   Leader”.	   O	  

eTwinning	  é	  uma	  Ação	  do	  Programa	  Erasmus	  Plus	  da	  União	  Europeia.	  Tem	  como	  objetivo	  principal	  

criar	   redes	   de	   trabalho	   colaborativo	   entre	   as	   escolas	   europeias,	   através	   do	   desenvolvimento	   de	  

projetos	  comuns,	  com	  recurso	  à	  Internet	  e	  às	  Tecnologias	  de	  Informação	  e	  Comunicação.	  

A	  ação	  eTwinning	  foi	  criada	  para	  dar	  às	  escolas	  a	  oportunidade	  de	  aprenderem	  umas	  com	  as	  

outras,	   de	   partilhar	   pontos	   de	   vista	   e	   de	   fazer	   amigos.	   Pretende-‐se	   promover	   a	   consciência	   do	  

modelo	  europeu	  de	  sociedade	  multilingue	  e	  multicultural.	  
	  

10.	  Biblioteca	  Escolar	  
	  

A	   equipa	  da	  Biblioteca	  Escolar	   (BE),	   através	  da	   implementação	  de	  medidas	  diferenciadas	  e	  

integradoras,	   deve	   garantir	   condições	   de	   igualdade	   de	   acesso	   à	   informação	   em	   todos	   os	  

estabelecimentos	  do	  agrupamento.	  

Nas	   escolas	   e	   jardins-‐de-‐infância	   onde	   não	   existe	   uma	   biblioteca	   escolar	   organizada,	  

enquanto	  espaço	  físico,	  é	  desejável	  e	  possível	  encontrar	  formas	  que	  permitam	  a	  professores,	  alunos	  

e	  restante	  comunidade	  ter	  acesso	  aos	  recursos	  que	  constituem	  uma	  biblioteca	  (cfr.	  "Para	  uma	  gestão	  

integrada	  da	  biblioteca	  escolar	  do	  agrupamento",	  RBE	  -‐	  setembro	  2011).	  

Assim,	  a	  BE	  dará	  continuidade	  ao	  projeto	  da	  Biblioteca	  Itinerante	  do	  1.º	  Ciclo	  e	  Pré-‐escolar,	  

que	  contou	  com	  o	  patrocínio	  da	  Fundação	  Calouste	  Gulbenkian.	  

11.	  Projeto	  Leitura	  conVida	  	  
	  

Em	  setembro	  de	  2014,	  o	  AEVV	  apresentou	  a	  candidatura	  "Leitura	  conVida"	  ao	  projeto	  aLeR+,	  

promovido	  pelo	  Plano	  Nacional	  de	  Leitura	  com	  a	  colaboração	  da	  Rede	  de	  Bibliotecas	  Escolares.	  Esta	  

candidatura	   foi	   uma	   das	   selecionadas	   para	   integrar	   aquele	   projeto	   e	   visa	   envolver	   todos	   os	  
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elementos	  da	  comunidade	  educativa	  na	  promoção	  da	   leitura	   transversal,	   integrada	  e	  diversificada.	  

Pretende-‐se	   com	   este	   projeto,	   no	   terceiro	   ano	   da	   sua	   implementação,	   promover	   o	   gosto	   pela	  

pesquisa,	   a	   capacidade	   de	   procurar	   informação	   em	   vários	   contextos	   e	   suportes,	   a	   capacidade	   de	  

comunicação,	  o	  recurso	  a	  estratégias	  cognitivas,	  o	  desenvolvimento	  de	  um	  pensamento	  autónomo	  a	  

par	  da	  capacidade	  para	  cooperar	  com	  outros.	  Pretende-‐se	  também	  abrir	  espaços	  para	  a	  inclusão	  de	  

saberes	   extra-‐escolares,	   possibilitando	   a	   referência	   a	   sistemas	   de	   significado	   construídos	   na	  

realidade	   em	   que	   os	   alunos	   se	   inserem.	   Por	   outro	   lado,	   pretende-‐se	   desenvolver	   processos	   que	  

contribuam	   para	   que	   os	   alunos	   sejam	   progressivamente	  mais	   ativos,	   críticos	   e	   autónomos	   na	   sua	  

própria	  aprendizagem,	  melhorando	  deste	  modo	  o	  sucesso	  educativo	  do	  nosso	  agrupamento.	  

	  

12.	  Projeto	  de	  Educação	  para	  a	  Saúde	  
	  

O	   Projeto	   de	   Educação	   para	   a	   Saúde	   (PES),	   integrando	   o	   Projeto	   Educativo	   do	   AEVV,	   tem	  

como	  objetivo	  dotar	  as	  crianças	  e	  os	   jovens	  de	  conhecimentos,	  atitudes	  e	  valores	  que	  os	  ajudem	  a	  

fazer	  opções	  e	  a	  tomar	  decisões	  adequadas	  ao	  seu	  bem-‐estar	  físico,	  conferindo-‐lhes	  assim	  um	  papel	  

interventivo.	  O	  PES	  é	  um	  projeto	  transversal,	  multidisciplinar	  e	  operacionalizado	  em	  articulação	  com	  

outras	   estruturas	   do	   Agrupamento	   e	   da	   comunidade,	   através	   dos	   diversos	   clubes	   ou	   projetos,	  

integrando	   estratégias	   formativas	   de	   promoção	   da	   saúde,	   tanto	   no	   desenvolvimento	   do	   currículo,	  

nomeadamente	   no	   cumprimento	   de	   conteúdos	   da	   Oferta	   Complementar	   de	   Escola,	   como	   na	  

organização	  de	  atividades	  de	  enriquecimento	  curricular,	   favorecendo	  a	  articulação	  escola	  –	  família,	  

para	  além	  de	  consignar	  a	  dinamização	  de	  parcerias	  com	  entidades	  externas	  à	  escola,	  nomeadamente	  

com	  estruturas	  do	  Ministério	  da	  Saúde.	  

	  

13.	  Serviço	  de	  Psicologia	  e	  Orientação	  
	  

O	  funcionamento	  dos	  Serviços	  de	  Psicologia	  e	  Orientação	  (SPO),	  assim	  como	  as	  atividades	  e	  

os	  objetivos	  previstos	  para	  o	  ano	  letivo	  2016-‐2017	  têm	  como	  base	  sete	  eixos	  de	  intervenção:	  

Eixo	  I	  –	  Orientação	  Escolar	  e	  Profissional	  (OEP);	  

Eixo	  II	  –	  Apoio	  Psicológico	  e	  Psicopedagógico;	  

Eixo	  III	  -‐	  Apoio	  e	  Aconselhamento/Consultoria	  à	  Comunidade	  Educativa;	  

Eixo	  IV	  -‐	  Atividades	  De	  Formação;	  

Eixo	  V	  -‐	  Parcerias/Colaboração	  Com	  Outros	  Serviços	  Da	  Comunidade;	  

Eixo	  VI	  -‐	  Reuniões	  De	  Trabalho;	  

Eixo	  VII	  –	  Projetos.	  
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Em	   função	   da	   sua	   autonomia	  técnica	   e	   científica	   estes	   serviços	   dispõem	   de	   um	   plano	   de	  

anual	   de	  atividades	  próprio,	  que	   é	   sujeito	   à	   apreciação	   e	   aprovação	   do	   Conselho	   Pedagógico	   e	  

divulgado	  na	  página	  do	  Agrupamento,	  nomeadamente	  no	  blogue	  do	  SPO.	  

	  

14.	  Atividades	  no	  âmbito	  do	  ensino	  artístico	  especializado	  da	  
música	  
	  

A	   Academia	   de	   Música	   de	   Vila	   Verde	   (AMVV)	   levará	   a	   efeito,	   no	   primeiro	   período	   letivo,	   o	  

seguinte	  plano	  de	  atividades:	  

§ 1	   de	   outubro	   -‐	   Comemoração	   do	   Dia	  Mundial	   da	  Música	   na	   AMVV	   com	   aulas	   abertas	   da	  

classe	  de	  orquestra	  e	  coro;	  

§ 7	  de	  outubro	  –	  Participação	  do	  Congresso	  da	  CPCJ	  na	  Casa	  das	  Artes	  de	  Famalicão;	  

§ 	  8	  de	  outubro	  -‐	  Participação	  nas	  Festas	  das	  Colheitas	  com	  Classe	  de	  Saxofone	  ;	  

§ 11	  de	  outubro	   -‐	  Apontamento	  musical	   pela	  Classe	  de	  Canto,	   no	   salão	  nobre	  municipal,	   no	  

âmbito	  da	  geminação	  de	  Vila	  Verde	  com	  Lhomar	  ;	  

§ 15	   de	   outubro	   -‐	   Cerimónia	   de	   entrega	   de	   Prémios	   de	  Mérito	   e	   Certificados,	   no	   Centro	   de	  

Artes	  e	  Cultura	  (CAC);	  

§ 24	  de	  outubro	  -‐	  Cerimónia	  de	  abertura	  do	  161.º	  aniversário	  do	  Município	  de	  Vila	  Verde;	  

§ 10	  de	  dezembro	  (2.º	  ciclo	  15h30	  -‐	  3º	  Ciclo	  18h30)	  -‐	  Audição	  final	  do	  1.º	  Periodo;	  

§ 17	  de	  dezembro	  -‐	  Audição	  final	  do	  1.º	  Periodo	  dia	  (Iniciação	  11h00);	  

§ 10	   de	   fevereiro,	   21H00	   -‐	   "Namorar	   Portugal"	   -‐	   Sarau	   Poesia	   e	  Música	   -‐	   Centro	   de	   Artes	   e	  

Cultura;	  

§ 18	  de	  fevereiro,	  20h00	  -‐	  Concerto	  de	  Gala	  	  "Namorar	  Portugal	  ",	  Quinta	  D'Aldeia;	  

§ 25	  de	  fevereiro,	  17h30	  (a	  confirmar)	  -‐	  Audição	  de	  Turma	  9.º	  A;	  

§ 25	  de	  fevereiro	  -‐	  Audição	  de	  Carnaval	  (Iniciação	  15h30);	  

§ 25	  de	  março	  -‐	  Audição	  final	  do	  2.º	  Periodo	  (Iniciação	  11h00);	  

§ 25	  de	  março	  -‐	  Audição	  final	  do	  2.º	  Periodo	  dia	  (2.º	  ciclo	  15h30	  –	  3.º	  Ciclo	  18h30);	  

§ 03	  de	  junho	  	  -‐	  Audição	  final	  do	  3.º	  Periodo	  (2.º	  ciclo	  15h30	  –	  3.º	  Ciclo	  18h30);	  

§ 01	  de	  julho	  -‐	  Audição	  final	  do	  3.º	  Periodo	  (Iniciação	  11H00).	  

Há,	  ainda,	  uma	  proposta	  para	  a	  realização	  do	  ciclo	  "Concertos	  Didáticos	  para	  o	  1.º	  Ciclo":	  

§ Centro	  Escolar	  MEA	  /	  Oriz	  S.	  Miguel	  -‐	  dia	  25	  de	  janeiro	  às	  17h00	  -‐	  Local	  Academia	  Musica	  de	  

Vila	  Verde;	  



	  

AEVV	  –	  	  PAA	  2016/2017	   	   Página	  11	  	  

§ 	  Centro	  Escolar	  de	  Vila	  Verde	  -‐	  dia	  15	  de	  fevereiro	  às	  17h00	  -‐	  Local	  Academia	  Musica	  de	  Vila	  

Verde.	  

Oportunamente	  serão	  divulgadas	  mais	  atividades	  deste	  e	  dos	  restantes	  períodos.	  

15.	  Associações	  de	  Pais	  e	  Encarregados	  de	  Educação	  
	  

	   	   As	  Associações	  de	  Pais	  e	  Encarregados	  de	  Educação	  das	  duas	  escolas	  dos	  2.º	  e	  3.º	  ciclos	  do	  

Agrupamento	   encontram-‐se	   numa	   fase	   de	   reestruturação,	   pelo	   que	   os	   seus	   planos	   de	   atividades	  

serão	  publicitados	  posteriormente.	  

	   	   A	   “Associação	   de	   pais	   e	   amigos	   das	   escolas	   de	   Soutelo”	   conta	   dinamizar	   as	   seguintes	  

atividades	  durante	  este	  ano	  letivo,	  para	  além	  de	  aulas	  de	  HipHop,	  Ballet,	  Teatro	  e	  Karaté:	  

• 29	  de	  outubro	  -‐	  Halloween	  2016	  (extra	  escolar);	  

• 11	  de	  novembro	  –	  Magusto	  na	  Escola;	  

• novembro–	  cursos	  de	  informática	  para	  pais	  (extra	  escolar);	  

• 15	  de	  dezembro	  –	  cinema	  em	  Braga;	  

• dezembro	  –	  participação	  da	  Festa	  de	  Natal	  (extra	  escolar);	  

• data	  a	  definir	  –	  palestar	  escolar	  sobre	  Bullying;	  

• fevereiro	  –	  participação	  de	  pais	  e	  filhos	  no	  Carnaval;	  

• março	  –	  III	  Encontrode	  Associações	  de	  Pais	  do	  Concelho	  (extra	  escolar);	  

• junho	  –	  Passeio	  de	  Finalistas;	  

• junho	  –	  Festa	  de	  fim	  de	  ano	  letivo	  (extra	  escolar).	  

	  

16.	  Formação	  
	  

Os	  principais	  objetivos	  do	  Plano	  de	  Formação	  delineado	  para	  o	  biénio	  2016-‐2018	  são:	  

-‐	  Contribuir	  para	  a	  concretização	  do	  Projeto	  Educativo	  do	  Agrupamento;	  

-‐	  Responder	  às	  necessidades	  de	  formação	  do	  pessoal	  dcoente	  e	  do	  pessoal	  não	  docente	  do	  

Agrupamento;	  

-‐	  Contribuir	  para	  o	  aperfeiçoamento	  do	  desempenho	  profissional	  do	  pessoal	  docente	  e	  não	  

docente,	   permitindo	   o	   aprofundamento	   de	   conhecimentos	   e	   competências	   nas	   diversas	   áreas	   do	  

saber;	  

-‐	  Contribuir	  para	  a	  melhoria	  da	  qualidade	  de	  ensino;	  

-‐	  Contribuir	  para	  a	  aquisiçãoo	  de	  competências	  específicas	  no	  domínio	  das	  TIC	  relativas	  à	  sua	  

aplicaçãoo	  pedagógica;	  
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-‐	  Aplicar	  as	  TIC	  ao	  contexto	  educativo,	  através	  da	  elaboração	  de	  materiais	  e/ou	  

reformulaçãoo	  de	  práticas	  pedagógicas;	  

-‐	  Fomentar	  a	  criação	  e	  participação	  dos	  docentes	  em	  redes	  colaborativas	  de	  trabalho	  com	  

outros	  docentes	  ou	  agentes	  da	  comunidade	  educativa;	  

-‐	  Desenvolver	  práticas	  colaborativas;	  

-‐	  Melhorar	  a	  escola	  e	  as	  suas	  estruturas	  de	  administração	  e	  gestão.	  

No	  documento	  apresentado	  ao	  Conselho	  Pedgaógico	  no	  final	  do	  ano	  letivo	  2015-‐16	  foram	  

identificadas	  as	  áreas	  de	  formação	  a	  desenvolver,	  as	  modalidades	  mais	  adequadas	  a	  utilizar	  e	  o	  

público-‐alvo	  a	  atingir.	  Incidem,	  bastante,	  no	  ensino	  e	  aprendizagem,	  com	  TIC	  ,de	  diversas	  áreas	  /	  

disciplinas.	  

	  

17.	  Obras	  de	  conservação	  e	  renovação	  /	  aquisições	  

Neste	   ano	   letivo	   serão	   efetuadas	   as	   seguintes	   intervenções	   nos	   estabelecimentos	   do	  

Agrupamento:	  	  

ü Aquisição	  de	  uma	  máquina	  de	  impressão	  de	  cartões	  plásticos.	  
ü Aquisição	  de	  reagente	  e	  materiais	  para	  Ciências	  Experimentais	  –	  EBVV	  e	  EBMEA.	  
ü Aquisição	  de	  piano	  para	  EBVV.	  
ü Aquisição	  de	  máquina	  de	  cortar	  carne	  e	  peixe	  para	  cozinha	  da	  EBVV.	  
ü Aquisição	  de	  materiais	  e	  equipamentos	  para	  o	  Desporto	  Escolar.	  
ü Aquisição	  de	  duas	  embarcações	  para	  o	  Centro	  de	  Formação	  Desportiva	  de	  Canoagem.	  
ü Aquisição	  de	  um	  termoacumulador	  para	  o	  balneário	  da	  EBMEA.	  
ü Aquisição	  de	  um	  esquentador	  de	  águas	  para	  a	  cozinha	  da	  EBMEA.	  
ü Aquisição	   de	  material	   informático	   de	   atualização	   para	   o	   Pré-‐escolar,	   1.º,	   2.º	   e	   3.º	   ciclo	   do	  

ensino	  básico.	  
ü Acervo	  para	  as	  Bibliotecas	  Escolares.	  
ü Aquisição	   de	   suportes	   tecnológicos	   para	   leitura,	   no	   âmbito	   do	   Projeto	   aLer+,	   para	   as	  

Bibliotecas	  Escolares.	  
ü Aquisição	   de	   obras	   para	   leitura	   em	   suporte	   digital,	   no	   âmbito	   do	   Projeto	   aLer+,	   para	   as	  

Bibliotecas	  Escolares.	  
ü Renovação	   do	   piso	   para	   os	   campos	   de	   jogos	   exteriores	   (polidesportivos)	   da	   EBVV	   e	   da	  

EBMEA.	  
ü Pintura	  do	  pavilhão	  gimnodesportivo	  da	  EBMEA.	  
ü Impermeabilização	  das	  coberturas	  da	  escola	  e	  do	  pavilhão	  gimnodesportivo	  da	  EBMEA.	  
ü Obras	  de	  requalificação	  da	  EBVV	  –	  pela	  autarquia.	  
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18.	  Quadro	  resumo	  das	  atividades	  (a	  15	  de	  outubro	  de	  2016)	  	  
	  

Designação	   TIPOLOGIA	   Início	   Término	  
Torneio	  de	  Voleibol	  de	  Professores	  da	  APEF	  Braga	   Atividade	  Desportiva	   14-‐09-‐2016	   30-‐06-‐2017	  

Escola+Verde	  	  
(Aboim,	  Barbudo	  e	  Sande)	  

Outras	  /	  
	  Projeto	  Pedagógico	   14-‐09-‐2016	   30-‐06-‐2017	  

Projeto	  Erasmus	  KA2	  -‐	  Parcerias	  entre	  escolas	  (EBMEA)	   Projeto	  Pedagógico	   14-‐09-‐2016	   30-‐06-‐2017	  

E-‐Twinning	  -‐	  Be	  a	  Reader	  Be	  a	  Leader	  (EBMEA)	   Projeto	  Pedagógico	   14-‐09-‐2016	   30-‐06-‐2017	  

Conhecer	  o	  que	  é	  nosso	  (Aboim)	   Projeto	  Pedagógico	   14-‐09-‐2016	   30-‐06-‐2017	  

PNC	  -‐	  Plano	  Nacional	  de	  Cinema	   Projeto	  Pedagógico	   14-‐09-‐2016	   30-‐06-‐2017	  

Dinamização	  do	  blogue	  www.cevverde.blogspot.com	   Outras	   14-‐09-‐2016	   30-‐06-‐2017	  

Heróis	  da	  Fruta	  (Loureira)	   Concurso	   14-‐09-‐2016	   04-‐04-‐2017	  

Ida	  ao	  teatro	  (Aboim)	   Atividade	  artística	   14-‐09-‐2016	   16-‐12-‐2016	  

Alimentação	  -‐	  Pesquisa	  e	  recolha	  do	  património	  gastronómico	  
(Pré-‐escolar)	   Outras	   14-‐09-‐2016	   16-‐12-‐2016	  

Mostra	  de	  Presépios	  /	  Árvores	  de	  Natal	  (Atães)	   Exposição	   14-‐09-‐2016	   16-‐12-‐2016	  

Noite	  Europeia	  dos	  Investigadores	  -‐	  Ciência	  à	  moda	  do	  Porto	   Visita	  de	  estudo	   30-‐09-‐2016	   30-‐09-‐2016	  

Encontro	  com	  a	  família	   Intercâmbio	   01-‐10-‐2016	   30-‐11-‐2016	  

Mês	  Internacional	  da	  Biblioteca	  Escolar	   Concurso	   03-‐10-‐2016	   31-‐10-‐2016	  

Bibliopaper:	  à	  descoberta	  da	  biblioteca	   Concurso	   03-‐10-‐2016	   31-‐10-‐2016	  

"Feira	  Mostra	  de	  Artes	  e	  Ofícios"	  II	  Edição	  (EBMEA)	   Feira	   06-‐10-‐2016	   06-‐10-‐2016	  

Dia	  Mundial	  da	  Alimentação	  (Aboim)	   Comemoração	   10-‐10-‐2016	   14-‐10-‐2016	  

Feirinha	  do	  Doce	  -‐	  Dia	  Mundial	  da	  Alimentação	  (Barbudo)	   Comemoração	   13-‐10-‐2016	   17-‐10-‐2016	  

Dia	  Mundial	  da	  Alimentação	  (Oriz,	  Esqueiros	  e	  Lanhas)	   Comemoração	   14-‐10-‐2016	   14-‐10-‐2016	  

Dia	  Mundial	  da	  Alimentação	  (Atães	  e	  Geme)	   Comemoração	   17-‐10-‐2016	   17-‐10-‐2016	  

Empreendedor	  vem	  à	  escola	  (Dia	  da	  Alimentação)	   Ação	  de	  sensibilização	  
/	  esclarecimento	   17-‐10-‐2016	   17-‐10-‐2016	  

Rastreio	  da	  Diabetes/Promoção	  de	  hábitos	  alimentares	  
saudáveis	  (Soutelo)	  

Ação	  de	  sensibilização	  
/	  esclarecimento	   17-‐10-‐2016	   17-‐10-‐2016	  

Workshop	  para	  Pais	  sobre	  métodos	  de	  estudo	  (EBVV)	   Ação	  de	  sensibilização	  
/	  esclarecimento	   18-‐10-‐2016	   18-‐10-‐2016	  

Dia	  das	  Bruxas/Halloween	  (Loureira)	   Convívio	   21-‐10-‐2016	   31-‐10-‐2016	  

Concurso	  de	  Morcegos	  e	  Bruxas	  (EBVV	  e	  EBMEA)	   Concurso	   24-‐10-‐2016	   31-‐10-‐2016	  

Workshop	  para	  Pais	  sobre	  métodos	  de	  estudo	  (EBMEA)	   Ação	  de	  sensibilização	  
/	  esclarecimento	   25-‐10-‐2016	   25-‐10-‐2016	  

Corta	  Mato	  Escolar	  (EBVV)	   Atividade	  desportiva	   26-‐10-‐2016	   26-‐10-‐2016	  

Que	  ande	  quem	  pode	  andar	  (EBVV)	   Ação	  de	  sensibilização	  
/	  esclarecimento	   28-‐10-‐2016	   20-‐06-‐2017	  

Festa	  de	  Outono	  e	  Feira	  de	  S.	  Martinho	  (CEVV)	   Feira	   28-‐10-‐2016	   11-‐11-‐2016	  

Feira	  de	  Outono	  (Geme)	   Feira	   28-‐10-‐2016	   28-‐10-‐2016	  

Magusto	  (Turiz)	   Comemoração	   28-‐10-‐2016	   28-‐10-‐2016	  

Participação	  nas	  Feiras	  Novas	  de	  Pico	  de	  Regalados	  (Pico)	   Feira	   28-‐10-‐2016	   28-‐10-‐2016	  

Halloween	  -‐	  Dia	  das	  Bruxas	  (EBVV	  e	  EBMEA)	   Comemoração	   31-‐10-‐2016	   31-‐10-‐2016	  

Dia	  das	  bruxas	  (Atães)	   Comemoração	   31-‐10-‐2016	   31-‐10-‐2016	  
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Designação	   TIPOLOGIA	   Início	   Término	  
Feira	  do	  Outono	  (Gondiães)	   Feira	   04-‐11-‐2016	   04-‐11-‐2016	  

Dia	  de	  S.	  Martinho/Magusto	  (Loureira)	   Comemoração	   07-‐11-‐2016	   11-‐11-‐2016	  

Magusto	  (Aboim)	   Comemoração	   09-‐11-‐2016	   11-‐11-‐2016	  

S.	  Martinho	  /	  Magusto	  na	  escola	  /	  Feira	  de	  Outono	  	  
(Esqueiros,	  Geme,	  Oriz,	  Sande,	  Soutelo)	  

Comemoração	  /	  
Convívio	  /	  Feira	   11-‐11-‐2016	   11-‐11-‐2016	  

Corta	  Mato	  Escolar	  (EBMEA)	   Atividade	  desportiva	   11-‐11-‐2016	   11-‐11-‐2016	  

Dia	  Nacional	  do	  Pijama	  (Loureira)	   Ação	  de	  sensibilização	  
/	  esclarecimento	   14-‐11-‐2016	   21-‐11-‐2016	  

Teatro	  Interativo	  em	  Inglês	  -‐	  Robin	  Hood	  (EBVV	  e	  EBMEA)	   Atividade	  artística	   16-‐11-‐2016	   16-‐11-‐2016	  

Dia	  Nacional	  do	  Pijama	  (Aboim)	   Ação	  de	  sensibilização	  
/	  esclarecimento	   18-‐11-‐2016	   21-‐11-‐2016	  

Dia	  Nacional	  do	  Pijama	  (Barbudo)	   Ação	  de	  sensibilização	  
/	  esclarecimento	   20-‐11-‐2016	   20-‐11-‐2016	  

Dia	  Mundial	  da	  Ciência	  (Loureira)	   Comemoração	   24-‐11-‐2016	   24-‐11-‐2016	  

Palestra	  com	  Empresário	  agrícola	  (Atães)	   Palestra	   25-‐11-‐2016	   25-‐11-‐2016	  

Decoração	  dos	  espaços	  físicos	  da	  Escola	  (EBVV	  e	  EBMEA)	   Exposição	   28-‐11-‐2016	   09-‐01-‐2017	  

Cabaz	  Solidário	  (Esqueiros)	   Outras	   01-‐12-‐206	   16-‐12-‐2016	  

Natal	  Especial	  (Loureira)	   Convívio	   02-‐12-‐2016	   21-‐12-‐2016	  

Comemoração	  do	  Dia	  Internacional	  das	  Pessoas	  com	  
Deficiência	  (EBMEA	  e	  CEVV)	  

Ação	  de	  sensibilização	  
/	  esclarecimento	   02-‐12-‐2016	   02-‐12-‐2016	  

Visita	  ao	  Circo	  no	  Teatro	  Coliseu	  no	  Porto	  (Esqueiros)	   Visitas	  de	  estudo	   09-‐12-‐2016	   09-‐12-‐2016	  

Ida	  ao	  cinema	  (Sande)	   Atividade	  artística	   09-‐12-‐2016	   09-‐12-‐2016	  

Participação	  num	  espetáculo	  de	  Natal	  (Atães)	   Atividade	  artística	   15-‐12-‐2016	   15-‐12-‐2016	  

Ida	  ao	  cinema	  (Soutelo)	   Atividade	  artística	   15-‐12-‐2016	   15-‐12-‐2016	  

Ida	  ao	  Cinema	  (Geme)	   Atividade	  artística	   16-‐12-‐2016	   16-‐12-‐2016	  

A	  Magia	  no	  Cinema	  (Barbudo)	   Comemoração	   16-‐12-‐2016	   16-‐12-‐2016	  

Festa	  de	  Natal	  	  
(CEVV,	  EBVV,	  EBMEA,	  Esqueiros,	  Oriz,	  Sande,	  Turiz)	  

Atividade	  artística	  /	  
Convívio	  /	  

Comemoração	  
16-‐12-‐2016	   16-‐12-‐2016	  

Cerimónia	  de	  entrega	  dos	  Prémios	  de	  Mérito	  Escolar	  (EBMEA)	   Outras	   16-‐12-‐2016	   16-‐12-‐2016	  

Pegadinhas	  na	  leitura	  (Loureira)	   Outras	   03-‐01-‐2017	   30-‐06-‐2017	  

Visita	  de	  estudo	  a	  Guimarães	  -‐	  Ciência	  Viva	  (GEME)	   Visitas	  de	  estudo	   03-‐01-‐2017	   04-‐04-‐2017	  

Spelling	  Bee	  -‐	  Concurso:	  Vamos	  Soletrar	  em	  Inglês	  	  
(EBVV	  e	  EBMEA)	   Concurso	   03-‐01-‐2017	   04-‐04-‐2017	  

SuperTmatik	  -‐	  Concurso	  de	  vocabulário	  em	  Inglês	  e	  Francês	  
(EBVV	  e	  EBMEA)	   Concurso	   03-‐01-‐2017	   04-‐04-‐2017	  

Une	  Minute	  en	  Français	  -‐	  Comptines	  (EBVV	  e	  EBMEA)	   Atividade	  artística	   03-‐01-‐2017	   04-‐04-‐2017	  

Feira	  do	  Livro	  (EBVV	  e	  EBMEA)	   Feira	   03-‐01-‐2017	   04-‐04-‐2017	  

Visita	  de	  estudo	  Sea	  Life	  Porto	  (Atães)	   Visitas	  de	  estudo	   03-‐01-‐2017	   04-‐04-‐2017	  

Visita	  de	  estudo	  ao	  Centro	  Ciência	  e	  Viva	  de	  Guimarães	  
(Barbudo)	   Visitas	  de	  estudo	   03-‐01-‐2017	   04-‐04-‐2017	  

Cantar	  os	  Reis	  (Sande)	   Atividade	  artística	   03-‐01-‐2017	   07-‐01-‐2017	  

Cantar	  os	  Reis	  (Esqueiros)	   Atividade	  artística	   04-‐01-‐2017	   04-‐01-‐2017	  

Cantares	  dos	  reis	  (CEVV)	   Atividade	  artística	   05-‐01-‐2017	   30-‐01-‐2017	  

Cantar	  os	  Reis	  (Atães	  e	  Geme)	  	   Atividade	  artística	   05-‐01-‐2017	   06-‐01-‐2017	  
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Designação	   TIPOLOGIA	   Início	   Término	  
Reis	  /	  As	  Janeiras	  (Oriz)	   Convívio	   06-‐01-‐2017	   06-‐01-‐2017	  

Cantar	  as	  janeiras	  (Soutelo)	   Atividade	  artística	   08-‐01-‐2017	   10-‐01-‐2017	  

Levantamento	  de	  atividades	  empreendedoras	  na	  Comunidade	  
Educativa	   Intercâmbio	   09-‐01-‐2017	   31-‐03-‐2017	  

Semana	  da	  Astronomia	  (EBVV	  e	  EBMEA)	   Outras	   09-‐01-‐2017	   13-‐01-‐2017	  

Prevenção	  e	  Segurança	  Rodoviária	  (EBVV	  e	  EBMEA)	   Outras	   16-‐01-‐2017	   20-‐01-‐2017	  

Cantar	  os	  Reis	  com	  o	  Lar	  S.	  Salvador	  (Barbudo)	   Intercâmbio	   16-‐01-‐2017	   16-‐01-‐2017	  

Torneio	  de	  Atletismo	  (EBVV	  e	  EBMEA)	   Atividade	  desportiva	   17-‐01-‐2017	   17-‐01-‐2017	  

Torneio	  Uni-‐Hóquei	  (EBMEA)	   Atividade	  desportiva	   25-‐01-‐2017	   25-‐01-‐2017	  

Encontro	  de	  Reis	  dos	  alunos	  do	  AEVV	   Atividade	  artística	   26-‐01-‐2017	   26-‐01-‐2017	  

Cerimónia	  de	  Entrega	  de	  Prémios	  Escolares	  (EBVV)	   Comemoração	   27-‐01-‐2017	   27-‐01-‐2017	  

Ida	  ao	  Teatro	  -‐	  Visita	  de	  estudo	  ao	  Porto	  Histórico	  e	  Artístico	  
(EBMEA)	   Visitas	  de	  estudo	   30-‐01-‐2017	   30-‐01-‐2017	  

Visita	  de	  estudo	  à	  ADERE	  MINHO,	  Soutelo	  (Esqueiros)	   Visitas	  de	  estudo	   13-‐02-‐2017	   13-‐02-‐2017	  

Dia	  de	  S.	  Valentim	  (Loureira)	   Exposição	   14-‐02-‐2017	   14-‐02-‐2017	  

Visita	  ao	  Centro	  de	  Ciência	  Viva	  e	  à	  Sociedade	  Martins	  
Sarmento	  –	  Guimarães	  (EBMEA)	   Visitas	  de	  estudo	   15-‐02-‐2017	   15-‐02-‐2017	  

Desfile	  pela	  freguesia	  ou	  comunidade	  /	  Carnaval	  /	  Desfile	  de	  
Carnaval	  (Atães,	  Barbudo,	  CEVV,	  EBMEA,	  Esqueiros,	  Geme,	  

Oriz,	  Sande,	  Soutelo)	  
Desfile	   24-‐02-‐2017	   24-‐02-‐2017	  

Visita	  de	  Estudo	  à	  Madeira	  (EBMEA)	   Visitas	  de	  estudo	   07-‐03-‐2017	   09-‐03-‐2017	  

Dia	  do	  Pai	  (Loureira)	   Outras	   13-‐03-‐2017	   17-‐03-‐2017	  

Dia	  do	  Pai	  (CEVV)	   Comemoração	   16-‐03-‐2017	   20-‐03-‐2017	  

Dia	  do	  Pai	  (Esqueiros)	   Comemoração	   20-‐03-‐2017	   20-‐03-‐2017	  

Dia	  da	  Floresta	  (EBMEA	  e	  EBVV)	   Ação	  de	  sensibilização	  
/	  esclarecimento	   21-‐03-‐2017	   03-‐04-‐2017	  

Festa	  da	  Primavera	  (CEVV)	   Comemoração	   21-‐03-‐2017	   03-‐04-‐2017	  

Dia	  da	  Árvore	  (Loureira)	   Ação	  de	  sensibilização	  
/	  esclarecimento	   21-‐03-‐2017	   21-‐03-‐2017	  

Semana	  Interconcelhia	  da	  Leitura	   Outras	   27-‐03-‐2017	   31-‐03-‐2017	  

Comunhão	  Pascal	  (Geme	  e	  Sande)	   Comemoração	  	   04-‐04-‐2017	   04-‐04-‐2017	  

Convívio	  Quaresmal	  (Oriz)	   Atividade	  Desportiva	   04-‐04-‐2017	   04-‐04-‐2017	  

A	  Páscoa	  /	  Festa	  da	  Páscoa	  (Barburdo	  e	  Soutelo)	   Comemoração	  	   04-‐04-‐2017	   04-‐04-‐2017	  

Atividade	  de	  encerramento	  do	  2.º	  período	  (Esqueiros)	   Comemoração	  	   04-‐04-‐2017	   04-‐04-‐2017	  

Páscoa/Festa	  da	  Primavera	  (EBMEA)	   Comemoração	  	   04-‐04-‐2017	   04-‐04-‐2017	  

Celebração	  Pascal	  (Atães)	   Comemoração	  	   07-‐04-‐2017	   07-‐04-‐2017	  

Visita	  de	  Estudo	  (Finalistas	  9A	  e	  9B	  EBVV)	   Visitas	  de	  estudo	   09-‐04-‐2017	   12-‐04-‐2017	  

Feira	  Quinhentista	  (Sande)	   Feira	   19-‐04-‐2017	   30-‐06-‐2017	  

Nós	  nas	  Marchas	  Antoninas	  (Loureira)	   Outras	   19-‐04-‐2017	   30-‐06-‐2017	  

Visita	  de	  estudo	  a	  Madrid,	  Toledo	  e	  Segóvia	  (EBMEA)	   Visitas	  de	  estudo	   19-‐04-‐2017	   21-‐04-‐2017	  

Convite	  a	  um	  jovem	  empreendedor	  para	  vir	  à	  escola	   Ação	  de	  sensibilização	  
/	  esclarecimento	   24-‐04-‐2017	   20-‐06-‐2017	  

Visita	  ao	  Museu	  do	  Chocolate	  em	  Viana	  do	  Castelo	   Visitas	  de	  estudo	   24-‐04-‐2017	   20-‐06-‐2017	  
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Designação	   TIPOLOGIA	   Início	   Término	  
Visita	  de	  estudo	  às	  grutas	  de	  Mira	  de	  Aire,	  Centro	  de	  

Interpretação	  de	  Aljubarrota	  e	  Mosteiro	  da	  Batalha	  (EBMEA)	   Visitas	  de	  estudo	   24-‐04-‐2017	   24-‐04-‐2017	  

Visita	  de	  estudo	  ao	  Porto	  (EBMEA)	   Visitas	  de	  estudo	   24-‐04-‐2017	   24-‐04-‐2017	  

Dádiva	  de	  Sangue	  (EBMEA)	   Outras	   01-‐05-‐2017	   30-‐05-‐2017	  

Dia	  da	  Mãe	  (CEVV)	   Comemoração	   01-‐05-‐2017	   31-‐05-‐2017	  

Participação	  na	  Feira	  Quinhentista	  (CEVV)	   Feira	   01-‐05-‐2017	   31-‐05-‐2017	  

Mãe,	  ser	  mãe	  é	  fixe!	  (Loureira)	   Comemoração	   02-‐05-‐2017	   05-‐05-‐2017	  

Dia	  da	  Mãe	  (Esqueiros)	   Comemoração	   02-‐05-‐2017	   02-‐05-‐2017	  

Ida	  ao	  Teatro	  -‐	  Visita	  de	  estudo	  ao	  Porto	  Histórico	  e	  Artístico	  
(EBVV)	   Visitas	  de	  estudo	   02-‐05-‐2017	   02-‐05-‐2017	  

Dia	  Internacional	  dos	  Museus	  (Loureira)	   Palestra	   18-‐05-‐2017	   18-‐05-‐2017	  

Visita	  à	  Quinta	  Pedagógica	  (EBVV,	  EBMEA,	  CEVV	  e	  Sande)	   Visitas	  de	  estudo	   19-‐05-‐2017	   19-‐05-‐2017	  

Dia	  Mundial	  da	  Criança	  (Sande)	   Comemoração	   31-‐05-‐2017	   31-‐05-‐2017	  

Dia	  Mundial	  da	  Criança	  (Geme	  e	  Oriz)	   Comemoração	   01-‐06-‐2017	   01-‐06-‐2017	  

Dia	  Mundial	  da	  Criança	  com	  visita	  de	  estudo	  a	  Guimarães	  
(Esqueiros)	   Comemoração	   01-‐06-‐2017	   01-‐06-‐2017	  

Dia	  Mundial	  da	  Criança	  na	  Quinta	  do	  Sol	  (Barbudo)	   Comemoração	   01-‐06-‐2017	   01-‐06-‐2017	  

Dia	  Mundial	  da	  Criança	  /	  Teatro	  (Soutelo)	   Comemoração	   02-‐06-‐2017	   02-‐06-‐2017	  

Baile	  de	  Finalistas	  (EBMEA)	   Convívio	   02-‐06-‐2017	   02-‐06-‐2017	  

Semana	  de	  praia	  (CEVV	  e	  EBVV)	   Convívio	   05-‐06-‐2017	   09-‐06-‐2017	  

Passeio	  dos	  finalistas	  (CEVV)	   Visitas	  de	  estudo	   08-‐06-‐2017	   09-‐06-‐2017	  

Visita	  a	  Aveiro	  -‐	  Passeio	  de	  Moliceiro	  /	  Oficina	  do	  Doce	  (Sande)	   Visitas	  de	  estudo	   09-‐06-‐2017	   09-‐06-‐2017	  

Baile	  de	  Finalistas	  (EBVV)	   Convívio	   09-‐06-‐2017	   09-‐06-‐2017	  

Caminhada	  à	  Praia	  Fluvial	  (Oriz)	   Atividade	  desportiva	   14-‐06-‐2017	   14-‐06-‐2017	  

Dia	  do	  Aluno	  (EBVV)	   Comemoração	   16-‐06-‐2017	   16-‐06-‐2017	  

Festa	  dos	  Finalistas	  (CEVV)	   Convívio	   22-‐06-‐2017	   22-‐06-‐2017	  

Festa	  de	  finalistas	  /	  final	  de	  ano	  /	  	  encerramento	  (Atães,	  
Barbudo,	  Esqueiros,	  Geme,	  Oriz,	  Sande,	  )	  	   Convívio	   23-‐06-‐2017	   23-‐06-‐2017	  

Gala	  Cultural	  (CEVV)	   Convívio	   23-‐06-‐2017	   23-‐06-‐2017	  

Semana	  balnear	  na	  praia	  da	  Apúlia	  (Esqueiros)	   Outras	   26-‐06-‐2017	   30-‐06-‐2017	  

Convívio	  ao	  entardecer	  (Loureira)	   Convívio	   30-‐06-‐2017	   30-‐06-‐2017	  

Visita	  de	  estudo	  a	  Amesterdão	   Visitas	  de	  estudo	   06-‐07-‐2017	   10-‐07-‐2017	  
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19.	  Anexos	  
	  

	  
Anexo	  1	  –	  164	  Atividades	  constantes	  da	  plataforma	  GARE	  a	  15	  de	  outubro	  de	  2016	  

	  

	  
Torneio	  de	  Voleibol	  de	  Professores	  

Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde;	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Atividade	  Desportiva	  
	  

Data	  Início	  
14-‐09-‐2016	  

Data	  Término	  
30-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Ciências	  Sociais	  e	  Humanas	  
Expressões	  
Línguas	  
Matemática	  e	  Ciências	  Experimentais	  
230	  -‐	  Matemática	  e	  Ciências	  da	  Natureza	  
240	  -‐	  Educação	  Visual	  e	  Tecnológica	  
250	  -‐	  Educação	  Musical	  
260	  -‐	  Educação	  Física	  
420	  -‐	  Geografia	  
500	  -‐	  Matemática	  
530	  -‐	  Educação	  Tecnológica	  
620	  -‐	  Educação	  Física	  

Dinamizadores:	  
Grupo	  de	  Educação	  Física	  

Destinatários:	  
Professores	  

Descrição:	  
Torneio	  entre	  professores,	  onde	  cada	  equipa	  procura	  obter	  os	  melhores	  resultados	  nos	  vários	  jogos.	  
Objetivos:	  
Desenvolver	  	  o	  	  gosto	  	  pela	  	  prática	  	  da	  	  atividade	  	  física.	  
	  Vivenciar	  situações	  	  competitivas.	  	  
	  Desenvolver	  	  competências	  	  sociais	  	  e	  	  de	  	  convívio.	  
	  Proporcionar	  	  atividades	  	  de	  	  enriquecimento	  	  e	  	  complemento	  	  curricular.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  João	  Lima	  
	  
	  

Escola+Verde	  (Aboim)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Aboim	  da	  Nóbrega	  
Tipologia:	  Outras	  
	  

Data	  Início	  
14-‐09-‐2016	  

Data	  Término	  
30-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  e	  Assistentes	  Operacionais	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  
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Descrição:	  
Recolha	  de	  tampas	  com	  a	  finalidade	  de	  angariar	  material	  especializado	  para	  a	  Unidade/Agrupamento.	  
	  Pesquisa	  para	  elaboração	  de	  um	  desdobrável	  sobre	  atitudes	  fundamentais	  para	  a	  sustentabilidade	  do	  ambiente.	  	  
	  Dentro	  da	  sala	  de	  aula	  os	  alunos	  farão	  a	  separação	  dos	  resíduos.	  
	  Dinamização	  de	  uma	  pequena	  horta	  (na	  primavera).	  
Objetivos:	  
Despertar	  nos	  alunos	  o	  interesse	  por	  produtos	  amigos	  do	  ambiente.	  
	  Alertar	  os	  alunos	  para	  a	  recolha	  seletiva	  de	  resíduos.	  
	  Alertar	  os	  alunos	  e	  a	  comunidade	  para	  a	  necessidade	  de	  poupar	  a	  luz	  e	  a	  água	  como	  forma	  de	  preservar	  o	  planeta.	  
	  Incutir	  nos	  alunos	  a	  importância	  de	  preservar	  os	  espaços	  exteriores	  com	  aspeto	  agradável.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Fernanda	  	  Fernandes	  
	  
	  

Escola+Verde	  (Sande)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Sande	  
Tipologia:	  Projeto	  Pedagógico	  
	  

Data	  Início	  
14-‐09-‐2016	  

Data	  Término	  
30-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  e	  assistentes	  operacionais	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Recolha	  de	  tampas/rolhas/pilhas...	  Separação	  de	  lixo.	  Recolha	  de	  óleo	  usado.	  
Organização/asseio	  e	  decoração	  de	  espaços	  interiores	  e	  exteriores.	  
Redução	  do	  consumo	  de	  água/luz,	  com	  ações	  de	  sensibilização	  sobre	  a	  importância	  da	  poupança	  desses	  recursos.	  
Realização	  de	  sementeiras	  e	  plantação	  de	  hortas	  com	  diferentes	  espécies	  de	  plantas,	  de	  acordo	  com	  a	  época.	  
Objetivos:	  
Despertar	  nos	  alunos	  o	  interesse	  por	  produtos	  amigos	  do	  ambiente.	  
	  Sensibilizar	  os	  alunos	  para	  a	  recolha	  seletiva	  de	  resíduos.	  
	  Alertar	  os	  alunos	  e	  a	  comunidade	  para	  a	  necessidade	  de	  poupar	  a	  luz	  e	  a	  água	  como	  forma	  de	  preservar	  o	  planeta.	  
	  Incutir	  nos	  alunos	  a	  importância	  de	  preservar	  os	  espaços	  com	  aspeto	  agradável.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Isabel	  Beatriz	  Lopes	  Monteiro	  
	  
	  

Escola+Verde	  (Soutelo)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Cruz,	  Soutelo	  
Tipologia:	  Projeto	  Pedagógico	  
	  

Data	  Início	  
14-‐09-‐2016	  

Data	  Término	  
30-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Educadoras	  e	  professores	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  
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Descrição:	  
Realização	  de	  atividades	  de	  intervenção	  local	  que	  visem	  a	  melhoria	  da	  qualidade	  de	  vida,	  promovendo	  os	  princípios	  de	  
responsabilidade	  social	  dos	  alunos	  e	  estimulando	  o	  interesse	  e	  a	  criatividade	  na	  busca	  de	  soluções	  mais	  sustentáveis.	  
Objetivos:	  
Formar	  uma	  população	  escolar	  consciente	  e	  preocupada	  com	  o	  ambiente	  e	  com	  os	  problemas	  globais	  que	  hoje	  se	  colocam.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
Proponente:	  Fernanda	  Marques	  
	  
	  

Projeto	  Erasmus	  KA2	  -‐	  Parcerias	  entre	  escolas	  (EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Projeto	  Pedagógico	  
	  

Data	  Início	  
14-‐09-‐2016	  

Data	  Término	  
30-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Ciências	  Sociais	  e	  Humanas	  
Línguas	  
330	  -‐	  Inglês	  
400	  -‐	  História	  

Dinamizadores:	  
Equipa	  dos	  Projetos	  Europeus	  

Destinatários:	  
7.º	  A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  8.º	  D;	  9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  

C;	  9.º	  D;	  Professores;	  Enc.	  Educação	  
Descrição:	  
O	  AEVV	  viu	  aprovada	  uma	  candidatura	  ao	  projeto	  Erasmus	  +	  para	  o	  biénio	  2016-‐2017	  e	  2017-‐2018,	  no	  âmbito	  da	  União	  
Europeia.	  
	  O	  projeto	  intitulado	  Cathedrals	  tem	  como	  temática	  central	  as	  catedrais,	  numa	  ampla	  abrangência,	  desde	  a	  perspetiva	  
artística	  e	  histórica	  ao	  estudo	  das	  mentalidades,	  sociedade	  	  e	  economia.	  
	  Pretende-‐se	  com	  o	  projeto,	  para	  além	  das	  temáticas	  específicas,	  desenvolver	  competências	  no	  domínio	  da	  língua	  inglesa,	  
bem	  como	  promover	  nos	  alunos	  o	  espírito	  europeu.	  
	  As	  escolas	  parceiras	  são:	  IES	  Juan	  de	  Barrionuevo	  Moya,	  de	  Villanueva	  de	  la	  Reina,	  Andaluzia,	  Espanha;	  1st	  Gimnasium	  of	  
Corfu,	  de	  Corfu,	  Grécia	  e	  Instituto	  Compensivo	  2	  Anagni,	  de	  Anagni,	  Lazio,	  Itália.	  
	  Neste	  momento	  estão	  a	  decorrer	  as	  inscrições	  para	  a	  participação	  dos	  alunos	  no	  projeto.	  
	  As	  modalidades	  de	  participação	  vão	  desde	  o	  desenvolvimento	  de	  trabalhos	  ao	  nível	  da	  nossa	  escola,	  à	  participação	  nas	  
viagens	  de	  mobilidade	  às	  escolas	  parceiras,	  bem	  como	  o	  acolhimento	  nas	  casas	  de	  família	  dos	  alunos	  convidados	  que	  
iremos	  receber	  por	  volta	  de	  maio	  de	  2018.	  
Objetivos:	  
Objetivos	  disponíveis	  no	  projeto	  aprovado	  -‐	  2016-‐1-‐ES01-‐KA219-‐024940_3	  do	  setor	  Ensino	  Escolar	  para	  a	  Ação	  Chave	  1I	  do	  
Programa	  Erasmus+	  2016.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Proporcionar	  o	  acesso	  generalizado	  às	  TIC.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
	  Valorizar	  a	  utilização	  cada	  vez	  mais	  autónoma	  das	  TIC.	  
Proponente:	  Maria	  da	  Graça	  Caridade	  Barbosa	  Pereira	  
	  



	  

AEVV	  –	  	  PAA	  2016/2017	   	   Página	  20	  	  

	  
E-‐Twinning	  -‐	  Be	  a	  Reader	  Be	  a	  Leader	  (EBMEA)	  

Escola:	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Projeto	  Pedagógico	  
	  

Data	  Início	  
14-‐09-‐2016	  

Data	  Término	  
30-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Línguas	  
330	  -‐	  Inglês	  

Dinamizadores:	  
Equipa	  dos	  Projetos	  Europeus	  

Destinatários:	  
7.º	  A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  8.º	  D	  

Descrição:	  
O	  eTwinning	  é	  uma	  Ação	  do	  Programa	  Erasmus	  Plus	  da	  União	  Europeia.	  Tem	  como	  objetivo	  principal	  criar	  redes	  de	  trabalho	  
colaborativo	  entre	  as	  escolas	  europeias,	  através	  do	  desenvolvimento	  de	  projetos	  comuns,	  com	  recurso	  à	  Internet	  e	  às	  
Tecnologias	  de	  Informação	  e	  Comunicação.	  
	  A	  ação	  eTwinning	  foi	  criada	  para	  dar	  às	  escolas	  a	  oportunidade	  de	  aprenderem	  umas	  com	  as	  outras,	  de	  partilhar	  pontos	  de	  
vista	  e	  de	  fazer	  amigos.	  Pretende-‐se	  promover	  a	  consciência	  do	  modelo	  europeu	  de	  sociedade	  multilingue	  e	  multicultural.	  
	  Pode	  definir-‐se	  eTwinning	  como	  uma	  associação	  a	  longo	  prazo,	  que	  utiliza	  as	  TIC	  para	  desenvolver	  em	  conjunto	  uma	  
atividade	  pedagógica	  relevante.	  Pode	  acontecer	  a	  vários	  níveis:	  A	  visão	  eTwinning	  prevê	  associações	  educativas	  em	  que	  os	  
diferentes	  atores	  educativos	  (professores,	  órgãos	  diretivos	  e	  alunos)	  se	  comprometem	  numa	  atividade	  a	  múltiplos	  níveis.	  O	  
objetivo	  é	  que	  as	  escolas	  geminadas	  interajam	  por	  um	  longo	  período	  de	  tempo.	  Poder-‐se-‐á	  chegar	  a	  trabalhar	  uma	  gama	  
ampla	  de	  disciplinas	  e	  temas	  do	  currículo.	  É,	  portanto,	  um	  trabalho	  que	  implica	  um	  forte	  compromisso	  das	  e	  entre	  as	  partes	  
envolvidas.	  O	  uso	  das	  TIC	  no	  contexto	  desta	  ação	  deve	  ser	  entendido	  como	  uma	  ferramenta	  facilitadora	  da	  comunicação	  e	  
da	  construção	  de	  produtos.	  No	  entanto,	  o	  uso	  das	  TIC	  pode	  e	  deve	  dar	  o	  seu	  contributo	  para	  uma	  mudança	  na	  organização	  
e	  nos	  métodos	  pedagógicos.	  
	  Deste	  projeto	  colaborativo	  fazem	  também	  arte	  escolas	  parceiras	  de	  Espanha,	  Turquia,	  República	  Checa,	  Polónia	  e	  Georgia	  
e	  tem	  como	  principal	  objetivo	  promover	  o	  gosto	  pela	  leitura,	  sobretudo	  contos,	  texto	  dramático	  e	  também	  promover	  as	  
competências	  em	  tecnologias	  de	  informação	  e	  comunicação,	  uma	  vez	  que	  este	  projeto	  se	  desenvolve	  totalmente	  em	  
ambientes	  virtuais	  através	  da	  sua	  principal	  plataforma	  de	  suporte	  Etwinning,	  da	  Comissão	  Europeia.	  Tem	  ainda	  como	  
Objetivo	  dar	  a	  conhecer	  as	  diferentes	  realidades	  europeias,	  sua	  cultura	  e	  tradições,	  promover	  a	  criatividade	  dos	  alunos	  e	  
fomentar	  a	  aprendizagem	  da	  língua	  estrangeira	  enquanto	  língua	  de	  trabalho	  e	  comunicação.	  
Objetivos:	  
Desenvolver	  a	  partilha	  de	  boas	  práticas	  pedagógicas	  a	  nível	  europeu.	  
	  Promover	  o	  gosto	  pelo	  livro	  e	  pela	  leitura	  em	  língua	  estrangeira.	  
	  Promoção	  do	  trabalho	  cooperativo	  e	  cooperação	  internacional.	  
	  Desenvolver	  competências	  comunicativas	  nos	  alunos.	  
	  Promover	  o	  gosto	  pela	  escola	  e	  pela	  aprendizagem.	  
	  Promover	  o	  uso	  da	  língua	  inglesa,	  enquanto	  língua	  de	  comunicação	  virtual.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Proporcionar	  o	  acesso	  generalizado	  às	  TIC.	  
	  Valorizar	  a	  utilização	  cada	  vez	  mais	  autónoma	  das	  TIC.	  
Proponente:	  Maria	  da	  Graça	  Caridade	  Barbosa	  Pereira	  
	  
	  

PNC	  -‐	  Plano	  Nacional	  de	  Cinema	  
Escola:	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Projeto	  Pedagógico	  
	  

Data	  Início	  
14-‐09-‐2016	  

Data	  Término	  
30-‐06-‐2017	  
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Proponentes:	  	  
Biblioteca	  
Comissão	  de	  Atividades	  EBMEA	  
Equipa	  PTE	  
Ciências	  Sociais	  e	  Humanas	  
Expressões	  
Línguas	  
Matemática	  e	  Ciências	  Experimentais	  
Todos	  os	  grupos	  disciplinares	  

Dinamizadores:	  
Equipa	  do	  Projeto	  Nacional	  de	  Cinema	  (Henrique	  
Matos,	  Manuel	  Flores,	  Alexandra	  Lago	  e	  Maria	  da	  

Graça	  Pereira)	  
Destinatários:	  

5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  6.º	  A;	  6.º	  B;	  6.º	  C;	  6.º	  D;	  
7.º	  A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  8.º	  D;	  9.º	  A;	  

9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  Professores	  

Descrição:	  
O	  Plano	  Nacional	  de	  Cinema	  (PNC)	  afirma-‐se	  num	  quadro	  alargado	  de	  valorização	  da	  literacia	  para	  os	  media	  e	  
conhecimento	  de	  obras	  cinematográficas	  e	  audiovisuais.	  
	  O	  PNC	  é	  uma	  iniciativa	  conjunta	  da	  Presidência	  do	  Conselho	  de	  Ministros,	  através	  do	  Gabinete	  do	  Secretário	  de	  Estado	  da	  
Cultura,	  e	  do	  Ministério	  da	  Educação	  e	  Ciência,	  pelo	  Gabinete	  do	  Secretário	  de	  Estado	  do	  Ensino	  Básico	  e	  Secundário,	  
conforme	  Despacho	  n.º	  15377/2013,	  publicado	  no	  Diário	  da	  República,	  2.ª	  série,	  n.º	  229,	  de	  26	  de	  novembro	  de	  2013,	  e	  
operacionalizado	  pelo	  Instituto	  do	  Cinema	  e	  do	  Audiovisual	  (ICA),	  pela	  Cinemateca	  Portuguesa	  	  Museu	  do	  Cinema	  e	  pela	  
Direção-‐Geral	  da	  Educação	  (DGE).	  
	  O	  PNC	  está	  previsto	  como	  um	  programa	  de	  literacia	  para	  o	  cinema	  e	  de	  divulgação	  de	  obras	  do	  cinema	  nacionais	  e	  
internacionais	  junto	  do	  público	  escolar,	  garantindo	  instrumentos	  essenciais	  e	  leitura	  e	  interpretação	  de	  obras	  
cinematográficas	  junto	  dos	  alunos	  das	  escolas	  abrangidas	  pelo	  programa.	  
Objetivos:	  
Educação	  para	  os	  media.	  
	  Fomentar	  o	  espírito	  crítico.	  
	  Promover	  a	  articulação	  e	  interligação	  de	  conteúdos.	  
	  Proporcional	  experiências	  de	  aprendizagem	  enriquecedoras.	  
	  Privilegiar	  a	  exibição	  de	  obras	  cinematográficas	  em	  espaços	  públicos	  específicos	  para	  o	  cinema.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Maria	  da	  Graça	  Caridade	  Barbosa	  Pereira	  
	  
	  

Dinamização	  do	  blogue	  www.cevverde.blogspot.com	  
Escola:	  Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Outras	  
	  

Data	  Início	  
14-‐09-‐2016	  

Data	  Término	  
30-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Coordenador	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Voltado	  para	  os	  conteúdos	  abordados	  e	  atividades	  que	  se	  realizem	  na	  turma	  ou	  escola,	  através	  das	  publicações	  de	  notícias,	  
reportagem	  e	  histórias.	  
	  Propostas	  de	  trabalho	  aos	  alunos	  de	  forma	  a	  envolvê-‐los	  ainda	  mais	  no	  projeto	  e	  claro,	  promover	  aprendizagem.	  
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Objetivos:	  
Saber	  partilhar.	  
	  Integrar	  saberes.	  
	  Promover	  aprendizagens.	  
	  Respeitar	  o	  outro.	  
	  Motivar	  os	  alunos	  para	  uma	  nova	  forma	  de	  aprender.	  
	  Divulgar	  as	  atividades	  do	  Centro	  Escolar.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver,	  em	  todos	  os	  agentes	  educativos,	  a	  capacidade	  de	  permanentemente	  se	  autoavaliarem.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  utilização	  cada	  vez	  mais	  autónoma	  das	  TIC.	  
Proponente:	  Joaquim	  Cerqueira	  
	  
	  

Heróis	  da	  Fruta	  (Loureira)	  
Escola:	  JI	  da	  Loureira	  
Tipologia:	  Concurso	  
	  

Data	  Início	  
14-‐09-‐2016	  

Data	  Término	  
4-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadora	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  Enc.	  Educação	  

Descrição:	  
O	  projeto	  «Heróis	  da	  Fruta	  	  Lanche	  Escolar	  Saudável»	  é	  uma	  iniciativa	  de	  intervenção	  educativa	  de	  âmbito	  nacional	  
promovida	  pela	  APCOI	  	  Associação	  Portuguesa	  Contra	  a	  Obesidade	  Infantil,	  que	  visa	  motivar	  as	  crianças	  portuguesas	  até	  
aos	  10	  anos	  a	  ingerirem	  mais	  fruta	  diariamente,	  uma	  vez	  que	  este	  consumo	  encontra-‐se	  atualmente	  abaixo	  do	  desejável.	  
Objetivos:	  
Incentivar	  as	  crianças	  a	  ingerirem	  fruta	  todos	  os	  dias,	  na	  escola	  e	  em	  casa.	  
	  Dar	  a	  conhecer	  a	  importância	  da	  fruta	  na	  alimentação	  e	  na	  manutenção	  da	  saúde.	  
	  Encorajar	  as	  crianças	  a	  orgulharem-‐se	  de	  praticar	  uma	  alimentação	  saudável	  e	  variada.	  	  
	  Despertar	  a	  comunidade	  em	  geral	  para	  todos	  os	  benefícios	  da	  adoção	  de	  pequenas	  mudanças	  saudáveis	  nos	  hábitos	  
diários.	  Pretende-‐se	  através	  de	  várias	  atividades	  pré-‐planificadas	  e	  obrigatórias	  levar	  as	  crianças	  a	  comerem	  fruta	  e	  adquirir	  
hábitos	  saudáveis.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Manuela	  Cracel	  
	  
	  

Ida	  ao	  teatro	  (Aboim)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Aboim	  da	  Nóbrega	  
Tipologia:	  Atividade	  Artística	  (Teatro,	  Dança,	  etc...)	  
	  

Data	  Início	  
14-‐09-‐2016	  

Data	  Término	  
16-‐12-‐2016	  
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Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  e	  Assistentes	  Operacionais	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Assistir	  a	  um	  musical.	  
Objetivos:	  
Incutir	  os	  valores	  da	  amizade,	  solidariedade	  e	  da	  justiça;	  Estimular	  a	  criatividade.	  
	  Contribuir	  para	  a	  melhoria	  do	  sucesso	  escolar.	  
	  Proporcionar	  uma	  abordagem	  estimulante	  e	  inovadora	  dos	  conteúdos	  programáticos,	  fora	  do	  contexto	  da	  sala	  de	  aula.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fernanda	  	  Fernandes	  
	  
	  

Conhecer	  o	  que	  é	  nosso	  (Aboim)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Aboim	  da	  Nóbrega	  
Tipologia:	  Projeto	  Pedagógico	  
	  

Data	  Início	  
14-‐09-‐2016	  

Data	  Término	  
16-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  e	  Assistentes	  Operacionais	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Rancho	  típico	  das	  lavradeiras	  de	  Aboim:	  estudo	  dos	  trajes	  e	  canções;	  dança.	  
	  Banda	  de	  Música	  de	  Aboim:	  estudo	  sobre	  origem	  da	  banda;	  observação	  e	  reprodução	  de	  instrumentos	  musicais;	  	  
	  Lenda	  do	  dente	  Santo:	  visita	  ao	  local;	  leitura	  e	  interpretação	  da	  lenda;	  ilustração;	  dramatização;	  
	  Percurso	  pelos	  pontos	  estratégicos	  da	  freguesia.	  
Objetivos:	  
Conhecer	  e	  valorizar	  o	  património	  local.	  
	  Manter	  e	  reviver	  as	  tradições.	  
	  despertar	  o	  gosto	  pela	  cultura	  e	  pela	  leitura;	  alargar	  e	  consolidar	  conhecimentos.	  
	  Viver	  e	  partilhar	  a	  tradição	  com	  o	  meio	  envolvente;	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
Proponente:	  Fernanda	  	  Fernandes	  
	  
	  

Alimentação	  -‐	  Pesquisa	  e	  recolha	  do	  património	  gastronómico	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Aboim	  da	  Nóbrega;	  Escola	  Básica	  de	  Barbudo;	  
Escola	  Básica	  de	  Cruz,	  Soutelo;	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros;	  Escola	  Básica	  
de	  Geme;	  Escola	  Básica	  de	  Oriz	  -‐	  S.	  Miguel	  ;Escola	  Básica	  de	  Sande;	  
Escola	  Básica	  de	  Turiz;	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo;	  Escola	  
Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde;	  JI	  da	  Loureira;	  JI	  de	  Atães;	  JI	  de	  Gondiães;	  JI	  
de	  Lanhas;	  JI	  de	  Pico	  de	  Regalados;	  JI	  de	  Sabariz	  
Tipologia:	  Outras	  
	  

Data	  Início	  
14-‐09-‐2016	  

Data	  Término	  
16-‐12-‐2016	  
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Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadores;	  Encarregados	  de	  Educação	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar	  

Descrição:	  
Pesquisa	  e	  recolha	  do	  Património	  Gastronómico	  da	  região	  feita	  pela	  Comunidade	  Educativa.	  
Objetivos:	  
Partilhar	  saberes	  e	  experiências	  sobre	  a	  alimentação.	  
	  Adquirir	  hábitos	  para	  uma	  alimentação	  saudável.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Teresa	  Álvares	  
	  

Feira	  do	  Outono	  (Gondiães)	  
Escola:	  JI	  de	  Gondiães	  
Tipologia:	  Feira	  
	  

Data	  Início	  
14-‐09-‐2016	  

Data	  Término	  
16-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadora	  e	  Encarregados	  de	  Educação	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  Professores;	  Enc.	  Educação;	  Comunidade	  

Descrição:	  
Esta	  atividade	  será	  realizada	  no	  espaço	  exterior	  do	  JI.	  
	  Irá	  consistir	  na	  venda	  de	  produtos	  derivados	  da	  agricultura	  local	  (doces	  de	  fruta	  da	  época,	  pão	  de	  milho,	  uvas,	  castanhas,	  
hortaliças...),	  oferecidos	  pelos	  encarregados	  de	  educação	  e	  familiares.	  
Objetivos:	  
Envolver	  os	  pais	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  agricultura	  local.	  
	  Adquirir	  conhecimentos	  sobre	  as	  colheitas	  da	  época	  do	  outono.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
Proponente:	  Fátima	  Dias	  
	  
	  

Mostra	  de	  Presépios/Árvores	  de	  Natal	  (Atães)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Atães	  
Tipologia:	  Exposição	  
	  

Data	  Início	  
14-‐09-‐2016	  

Data	  Término	  
16-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  e	  assistentes	  operacionais	  

Destinatários:	  
1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Elaboração	  de	  um	  presépio/árvore	  de	  Natal,	  em	  grupos	  de	  alunos/	  famílias,	  com	  desperdícios	  	  e	  posterior	  exposição	  à	  
comunidade.	  
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Objetivos:	  
Promover	  o	  espírito	  criativo	  e	  empreendedor.	  
	  Intensificar	  o	  relacionamento	  escola/comunidade.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Fátima	  Cação	  
	  
	  

Noite	  Europeia	  dos	  Investigadores	  -‐	  Ciência	  à	  moda	  do	  Porto	  
Escola:	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
30-‐09-‐2016	  

Data	  Término	  
30-‐09-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Matemática	  e	  Ciências	  Experimentais	  
500	  -‐	  Matemática	  
520	  -‐	  Biologia	  e	  Geologia	  

Dinamizadores:	  
Eugénia	  Aragão	  
Destinatários:	  

7.º	  D	  
Descrição:	  
A	  Noite	  Europeia	  dos	  Investigadores	  traduz-‐se	  numa	  série	  de	  atividades	  que	  decorrem	  durante	  todo	  o	  ano	  e	  que	  culminam	  
numa	  noite	  (para	  os	  alunos	  tarde)	  de	  festa	  e	  celebração	  da	  Ciência,	  com	  lugar	  em	  várias	  cidades	  europeias	  na	  última	  sexta-‐
feira	  de	  setembro.	  
Objetivos:	  
.	  Consciencializar	  os	  alunos	  para	  a	  importância	  da	  carreira	  científica	  e	  do	  investimento	  em	  Ciência;	  
	  .	  Consciencializar	  os	  alunos	  para	  o	  papel	  da	  sociedade	  no	  progresso	  científico	  sustentável.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
Proponente:	  Eugénia	  Aragão	  
	  
	  

Encontro	  com	  a	  família	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Aboim	  da	  Nóbrega;	  Escola	  Básica	  de	  Barbudo;	  Escola	  Básica	  
de	  Cruz,	  Soutelo;	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros;	  Escola	  Básica	  de	  Geme;	  Escola	  Básica	  de	  
Oriz	  -‐	  S.	  Miguel	  ;Escola	  Básica	  de	  Sande;	  Escola	  Básica	  de	  Turiz;	  Escola	  Básica	  
Monsenhor	  Elísio	  Araújo;	  Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde;	  JI	  da	  Loureira;	  JI	  de	  Atães;	  
JI	  de	  Gondiães;	  JI	  de	  Lanhas;	  JI	  de	  Pico	  de	  Regalados;	  JI	  de	  Sabariz	  
Tipologia:	  Intercâmbio	  

Data	  Início	  
1-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
30-‐11-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadores;	  Encarregados	  de	  

Educação	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar	  
Descrição:	  
Convite	  às	  famílias	  /	  comunidade	  educativa	  para	  participarem	  no	  dia-‐a-‐dia	  do	  Jardim.	  
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Objetivos:	  
Promover	  a	  interação	  Escola/Família.	  
	  Partilhar	  saberes	  e	  experiências.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver,	  em	  todos	  os	  agentes	  educativos,	  a	  capacidade	  de	  permanentemente	  se	  autoavaliarem.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Teresa	  Álvares	  
	  
	  

Mês	  Internacional	  da	  Biblioteca	  Escolar	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Aboim	  da	  Nóbrega;	  Escola	  
Básica	  de	  Atães	  ;Escola	  Básica	  de	  Barbudo;	  Escola	  
Básica	  de	  Cruz,	  Soutelo;	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros;	  
Escola	  Básica	  de	  Geme;	  Escola	  Básica	  de	  Lanhas;	  
Escola	  Básica	  de	  Oriz	  -‐	  S.	  Miguel	  ;Escola	  Básica	  de	  
Sande;	  Escola	  Básica	  de	  Turiz;	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  
Verde;	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo;	  Escola	  
Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde;	  JI	  da	  Loureira;	  JI	  de	  Atães;	  JI	  
de	  Gondiães;	  JI	  de	  Lanhas;	  JI	  de	  Pico	  de	  Regalados;	  JI	  
de	  Sabariz;	  
Tipologia:	  Concurso	  
	  

Data	  Início	  
3-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
31-‐10-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Biblioteca	  

Dinamizadores:	  
Equipa	  da	  BE	  e	  docentes	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  

5.º	  D;	  5.º	  E;	  5.º	  F;	  5.º	  G;	  5.º	  H;	  6.º	  A;	  6.º	  B;	  6.º	  C;	  6.º	  D;	  6.º	  E;	  6.º	  F;	  
6.º	  G;	  7.º	  A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  7.º	  E;	  7.º	  F;	  7.º	  G;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  
8.º	  D;	  8.º	  E;	  8.º	  F;	  9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  9.º	  E;	  9.º	  F;	  Professores;	  

VOC	  3C;	  VOC	  3D	  
Descrição:	  
Os	  professores	  bibliotecários	  convidam	  os	  elementos	  da	  comunidade	  educativa	  a	  escreverem	  tweets	  sobre	  o	  valor	  da	  
biblioteca	  escolar	  (BE)	  no	  Twitter	  da	  BE,	  usando	  a	  hashtag	  #MIBE15.	  
	  A	  RBE	  irá	  selecionando	  as	  frases	  mais	  interessantes	  para	  publicar	  ao	  longo	  do	  mês	  no	  destaque	  que	  mantém	  no	  portal.	  
	  No	  final	  do	  mês	  distinguir-‐se-‐á	  a	  BE	  que	  conseguir	  mobilizar,	  entre	  a	  sua	  comunidade	  educativa,	  mais	  pessoas	  para	  tweetar	  
e	  que	  participe	  com	  tweets	  mais	  criativos.	  
Objetivos:	  
Fomentar	  hábitos	  de	  escrita.	  
	  Valorizar	  a	  criatividade	  e	  o	  imaginário	  infanto-‐juvenil.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Proporcionar	  o	  acesso	  generalizado	  às	  TIC.	  
	  Valorizar	  a	  utilização	  cada	  vez	  mais	  autónoma	  das	  TIC.	  
Proponente:	  Manuel	  Valentim	  
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Bibliopaper:	  à	  descoberta	  da	  biblioteca	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde;	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  
Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Concurso	  
	  

Data	  Início	  
3-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
31-‐10-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Biblioteca	  

Dinamizadores:	  
Equipa	  da	  BE,	  professores	  de	  Português	  

Destinatários:	  
5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  5.º	  F;	  5.º	  G;	  5.º	  H;	  6.º	  A;	  

6.º	  B;	  6.º	  C;	  6.º	  D;	  6.º	  E;	  6.º	  F;	  6.º	  G	  
Descrição:	  
Sessões	  de	  formação	  de	  utilizadores	  com	  os	  alunos	  do	  5.º	  da	  EB	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  e	  EB	  de	  Vila	  Verde.	  
Objetivos:	  
Conhecer	  os	  diversos	  espaços	  da	  BE.	  Conhecer	  o	  Regimento	  Interno	  da	  BE.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Manuel	  Valentim	  
	  
	  

"Feira	  Mostra	  de	  Artes	  e	  Ofícios"	  II	  Edição	  (EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Feira	  
	  

Data	  Início	  
6-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
6-‐10-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Titulares	  de	  turma	  e	  de	  grupo	  do	  centro	  escolar	  da	  EBMEA	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  Professores;	  

Enc.	  Educação;	  Comunidade	  
Descrição:	  
O	  departamento	  do	  1.º	  ciclo,	  tem	  como	  	  tema	  de	  projeto	  a	  desenvolver	  no	  1.º	  período	  "Conhecer	  o	  que	  é	  Nosso".	  Dando	  
resposta	  a	  esta	  temática	  decidiu-‐se	  realizar	  a	  II	  Mostra	  de	  Artes	  e	  Ofícios	  da	  Terra,	  integrada	  no	  roteiro	  da	  Festa	  das	  
Colheitas.	  Esta	  feira	  constará	  de	  vários	  quadros	  vivo,	  representando	  cenas	  da	  agricultura	  e	  artesanato	  locais,	  
protagonizados	  pelos	  alunos,	  danças	  e	  cantares	  do	  Minho	  com	  elementos	  do	  rancho	  folclórico	  de	  Prado	  (S.	  Miguel),	  
declamação	  de	  poesias	  populares	  e	  venda	  de	  produtos	  biológicos.	  
Objetivos:	  
Dar	  a	  conhecer	  aos	  alunos	  as	  potencialidades	  da	  sua	  região.	  
	  Contribuir	  para	  a	  divulgação,	  promoção	  e	  comercialização	  de	  produtos	  locais.	  
	  Valorizar	  formas	  de	  manifestações	  culturais	  e	  artísticas.	  
	  Incentivar	  a	  criatividade	  dos	  alunos.	  
	  Promover	  a	  prática	  de	  comportamentos	  cívicos	  e	  empreendedores.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Paula	  Costa	  
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Dia	  Mundial	  da	  Alimentação	  (Aboim)	  

Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Aboim	  da	  Nóbrega;	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
10-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
14-‐10-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  e	  Assistentes	  Operacionais	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Projeção	  de	  uma	  história	  relacionada	  com	  alimentação;	  Exposição	  de	  retratos	  com	  imagens	  de	  frutas	  e	  legumes.	  
	  Preparação	  do	  pequeno	  almoço.	  	  
	  Estudo	  dos	  rótulos	  das	  embalagens.	  	  
	  Elaboração	  de	  receitas	  empreendedoras.	  
Objetivos:	  
Sensibilizar	  para	  a	  necessidade	  de	  ter	  uma	  alimentação	  saudável.	  
	  Fomentar	  a	  socialização,	  integração	  e	  confraternização.	  
	  Potenciar	  a	  participação	  dos	  pais	  e	  encarregados	  de	  educação	  e	  demais	  agentes	  na	  dinâmica	  interna	  da	  escola	  e	  desta	  na	  
sociedade.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  utilização	  cada	  vez	  mais	  autónoma	  das	  TIC.	  
Proponente:	  Fernanda	  	  Fernandes	  
	  
	  

Feirinha	  do	  Doce	  -‐	  Dia	  Mundial	  da	  Alimentação	  (Barbudo)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Barbudo	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
13-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
17-‐10-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
EB	  de	  Barbudo	  e	  Pais/	  Encarregados	  de	  Educação	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  Comunidade	  

Descrição:	  
Diálogo	  acerca	  dos	  efeitos	  nefastos	  de	  uma	  alimentação	  desregrada,	  com	  erros	  alimentares	  (excessos	  e/ou	  /carências).	  
	  Elaboração	  de	  convites	  para	  a	  Feirinha	  do	  Doce	  para	  a	  comunidade	  educativa.	  
	  Confeção	  de	  marmelada	  e	  compotas	  variadas.	  
	  Confeção	  de	  bolachas	  com	  frutos	  da	  época:	  abóbora,	  nozes,	  castanhas	  
	  Realização	  da	  Feirinha	  do	  Doce.	  
Objetivos:	  
Promover	  e	  desenvolver	  hábitos	  alimentares	  saudáveis.	  
	  Descobrir,	  identificar	  e	  experimentar	  novos	  sabores	  de	  frutas.	  
	  Distinguir	  entre	  uma	  alimentação	  equilibrada	  e	  saudável/	  alimentação	  incorreta.	  
	  Aprender	  a	  confecionar	  um	  doce	  com	  frutas	  da	  região	  e	  típicas	  desta	  época	  do	  ano.	  



	  

AEVV	  –	  	  PAA	  2016/2017	   	   Página	  29	  	  

Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fátima	  Barbosa	  
	  
	  	  

Dia	  Mundial	  da	  Alimentação	  (Oriz)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Oriz	  -‐	  S.	  Miguel	  	  
Tipologia:	  Feira	  
	  

Data	  Início	  
14-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
14-‐10-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Associação	  de	  Pais	  
1.º	  Ciclo	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
	  Professores	  	  Alunos	  	  Assistentes	  operacionais	  	  

Pais/Encarregados	  de	  Educação	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  Professores;	  
Enc.	  Educação;	  Comunidade	  

Descrição:	  
Confecionar	  alguns	  alimentos.	  
	  Debates.	  
	  Elaboração	  de	  cartazes.	  
	  Fazer	  colares	  e	  ou	  outros	  objetos	  para	  vender	  na	  feirinha.	  
Objetivos:	  
Alertar	  para	  os	  malefícios	  de	  uma	  alimentação	  incorreta.	  
	  Consciencializar	  as	  crianças	  das	  vantagens	  do	  consumo	  de	  frutas,	  leite	  e	  legumes.	  
	  Realizar	  diversos	  alimentos	  para	  partilhar	  com	  os	  alunos	  (lanche).	  
	  Promover	  o	  gosto	  pela	  cultura	  e	  tradições	  locais.	  
	  Realizar	  6ª	  Feirinha	  da	  Comunidade	  -‐	  Colaboração	  dos	  Encarregados	  de	  Educação	  com	  a	  venda	  de	  legumes,	  fruta,	  ovos,	  
doces	  caseiros	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Desenvolver,	  em	  todos	  os	  agentes	  educativos,	  a	  capacidade	  de	  permanentemente	  se	  autoavaliarem.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
Proponente:	  Álvaro	  Ribeiro	  
	  
	  

Dia	  Mundial	  da	  Alimentação	  (Esqueiros)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
14-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
14-‐10-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Recolha	  de	  receitas	  inovadoras	  em	  articulação	  com	  as	  famílias.	  
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Objetivos:	  
Adquirir	  hábitos	  de	  alimentação	  saudáveis.	  
	  Promover	  a	  educação	  para	  a	  saúde.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver,	  em	  todos	  os	  agentes	  educativos,	  a	  capacidade	  de	  permanentemente	  se	  autoavaliarem.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Ricardo	  Meireles	  
	  
	  

Dia	  Mundial	  de	  Alimentação	  (Lanhas)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Lanhas	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
14-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
14-‐10-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Luísa	  Pereira,	  Paulo	  Pimenta,	  Isabel	  Dias	  e	  Isabel	  Silva	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Diálogo	  sobre	  os	  efeitos	  nefastos	  de	  uma	  alimentação	  desregrada.	  
	  Confeção	  de	  um	  caldo	  no	  pote;	  
	  Canções	  e	  jogos	  variados	  sobre	  a	  temática.	  
Objetivos:	  
Valorizar	  o	  consumo	  de	  pratos	  típicos	  da	  região.	  
	  Desenvolver	  hábitos	  alimentares	  saudáveis.	  
	  Proporcionar	  á	  criança	  uma	  experiência	  nova.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Desenvolver,	  em	  todos	  os	  agentes	  educativos,	  a	  capacidade	  de	  permanentemente	  se	  autoavaliarem.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Luísa	  Pereira	  
	  
	  

Dia	  da	  alimentação	  (Atães)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Atães	  	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
17-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
17-‐10-‐2016	  
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Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadoras	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar	  

Descrição:	  
Confeção	  de	  uma	  refeição	  saudável.	  
Objetivos:	  
Na	  comemoração	  do	  dia	  mundial	  da	  alimentação	  sugeriu-‐se	  confecionar	  uma	  refeição	  saudável.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Maria	  Inês	  	  Saldanha	  
	  

Dia	  Mundial	  da	  Alimentação	  (Geme)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Geme	  
Tipologia:	  Ação	  de	  Sensibilização/Esclarecimento	  
	  

Data	  Início	  
17-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
17-‐10-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  do	  1.º	  ciclo,	  educadora,	  assistentes	  

operacionais,	  famílias	  e	  AAAF	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  
Descrição:	  
Realização	  de	  espetadas	  com	  frutas	  variadas.	  
Objetivos:	  
Sensibilizar	  os	  alunos	  para	  uma	  alimentação	  saudável.	  
	  Fomentar	  o	  espírito	  de	  partilha.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Conceição	  Fernandes	  
	  
	  

Empreendedor	  vem	  à	  escola	  (Dia	  da	  Alimentação)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Turiz	  
Tipologia:	  Ação	  de	  Sensibilização/Esclarecimento	  
	  

Data	  Início	  
17-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
17-‐10-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes/Pais/Encarregados	  de	  Educação	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  
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Descrição:	  
Interação	  comunicativa	  entre	  empreendedor	  e	  crianças.	  	  
	  Habilidade	  para	  criar,	  renovar,	  modificar.	  	  
	  Apresentação	  de	  fruta	  com	  outra	  configuração	  (aspeto).	  	  
	  Degustar	  a	  fruta.	  
Objetivos:	  
Sensibilizar	  e	  dinamizar	  para	  a	  cooperação	  entre	  os	  alunos/pais/docentes.	  	  
	  Ter	  iniciativa	  e	  orientação	  inovadora,	  percebendo	  que	  a	  apresentação,	  a	  qualidade	  do	  produto,	  a	  inovação	  são	  fatores	  de	  
sucesso.	  	  
	  Conhecer	  e	  divulgar	  o	  património	  natural	  local	  e	  regional.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Ana	  Maria	  Rodrigues	  
	  
	  

Rastreio	  da	  Diabetes/Promoção	  de	  hábitos	  alimentares	  saudáveis	  (Soutelo)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Cruz,	  Soutelo	  
Tipologia:	  Ação	  de	  Sensibilização/Esclarecimento	  
	  

Data	  Início	  
17-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
17-‐10-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  da	  EB	  de	  Soutelo	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  Professores;	  

Enc.	  Educação;	  Comunidade	  
Descrição:	  
Em	  colaboração	  com	  a	  empresa	  NORTEMED	  realizar-‐se-‐á	  uma	  ação	  de	  sensibilização	  promotora	  de	  hábitos	  alimentares	  
saudáveis,	  com	  rastreio	  da	  diabetes.	  Esta	  atividade	  será	  aberta	  a	  toda	  a	  comunidade	  e	  terá	  a	  colaboração	  do	  exército	  
(Cavalaria	  de	  Braga)	  com	  a	  montagem	  de	  uma	  tenda,	  onde	  decorrerá	  a	  atividade,	  no	  espaço	  exterior	  da	  escola.	  
Objetivos:	  
Promover	  hábitos	  alimentares	  saudáveis.	  
	  Detetar,	  precocemente,	  problemas	  relacionados	  com	  uma	  alimentação	  incorreta.	  
	  Promover	  a	  prática	  de	  exercício	  físico.	  
	  Reforçar	  a	  interação	  com	  a	  comunidade.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Fernanda	  Marques	  
	  
	  

Workshop	  para	  Pais	  sobre	  métodos	  de	  estudo	  (EBVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Ação	  de	  Sensibilização/Esclarecimento	  
	  

Data	  Início	  
18-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
18-‐10-‐2016	  
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Proponentes:	  	  
PES	  

Dinamizadores:	  
Equipa	  PES	  e	  CLDS-‐	  3G	  de	  Vila	  Verde	  

Destinatários:	  
Enc.	  Educação	  

Descrição:	  
Pretende-‐se	  divulgar	  estratégias/métodos	  de	  estudo	  junto	  dos	  Encarregados	  de	  Educação	  de	  modo	  a	  que	  estes	  possam	  
acompanhar	  e	  orientar	  os	  seus	  educandos	  nas	  tarefa	  escolares.	  
Objetivos:	  
Promover	  hábitos	  e	  métodos	  de	  estudo	  consistentes.	  
	  Promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  articulação	  entre	  as	  atividades	  escolares	  e	  as	  atividades	  de	  
lazer/desportivas.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
Proponente:	  Manuela	  Lima	  
	  
	  

Dia	  das	  Bruxas/Halloween	  (Loureira)	  
Escola:	  JI	  da	  Loureira	  
Tipologia:	  Convívio	  
	  

Data	  Início	  
21-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
31-‐10-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadora	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  Comunidade	  

Descrição:	  
Visita	  da	  Bruxa	  Bublina	  ao	  Jardim	  de	  Infância,	  no	  sentido	  de	  desmistificar	  a	  figura	  da	  Bruxa	  e	  proporcionar	  momentos	  de	  
convívio	  entre	  crianças	  e	  adultos/comunidade.	  
Objetivos:	  
Favorecer	  um	  clima	  lúdico,	  criando	  e	  recriando	  situações	  que	  trabalhem	  os	  sentimentos	  do	  medo,	  do	  escuro,	  das	  figuras	  e	  
das	  máscaras.	  
	  Comunicar	  com	  as	  famílias	  em	  estreita	  ligação	  com	  as	  orientações	  definidas	  no	  Plano	  de	  Grupo.	  
	  Dar	  vida	  a	  esta	  tradição,	  promovendo	  a	  integração	  entre	  culturas;	  
	  Compreender	  o	  halloween	  a	  partir	  de	  atividades	  que	  despertem	  a	  linguagem	  oral.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Manuela	  Cracel	  
	  
	  

Concurso	  de	  Morcegos	  e	  Bruxas	  (EBVV	  e	  EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde;	  Escola	  Básica	  
Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Concurso	  
	  

Data	  Início	  
24-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
31-‐10-‐2016	  



	  

AEVV	  –	  	  PAA	  2016/2017	   	   Página	  34	  	  

Proponentes:	  	  
Línguas	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  
220	  -‐	  Português	  e	  Inglês	  
330	  -‐	  Inglês	  

Dinamizadores:	  
Grupo	  disciplinar	  de	  Inglês	  

Destinatários:	  
5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  5.º	  F;	  5.º	  G;	  5.º	  H;	  6.º	  A;	  6.º	  B;	  
6.º	  C;	  6.º	  D;	  6.º	  E;	  6.º	  F;	  6.º	  G;	  7.º	  A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  7.º	  E;	  

7.º	  F;	  7.º	  G	  
Descrição:	  
No	  âmbito	  da	  comemoração	  do	  Halloween	  e	  da	  aproximação	  à	  cultura	  anglo-‐saxónica,	  os	  alunos	  elaboram	  e	  decoram	  
morcegos	  e	  bruxas,	  um	  por	  turma,	  para	  participar	  num	  concurso	  ao	  nível	  de	  cada	  escola.	  
Objetivos:	  
Aproximação	  à	  cultura	  anglo-‐saxónica.	  
	  Desenvolver	  o	  espírito	  criativo.	  
	  Promover	  a	  criatividade	  e	  imaginação.	  
	  Desenvolver	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem,	  utilizando	  estratégias	  mais	  lúdicas.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Maria	  da	  Graça	  Caridade	  Barbosa	  Pereira	  
	  
	  

Workshop	  para	  Pais	  sobre	  métodos	  de	  estudo	  (EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Ação	  de	  Sensibilização/Esclarecimento	  
	  

Data	  Início	  
25-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
25-‐10-‐2016	  

Proponentes:	  	  
PES	  

Dinamizadores:	  
Equipa	  PES	  e	  CLDS-‐	  3G	  de	  Vila	  Verde	  

Destinatários:	  
Enc.	  Educação	  

Descrição:	  
Pretende-‐se	  divulgar	  estratégias/métodos	  de	  estudo	  junto	  dos	  Encarregados	  de	  Educação	  de	  modo	  a	  que	  estes	  possam	  
acompanhar	  e	  orientar	  os	  seus	  educandos	  nas	  tarefa	  escolares.	  
Objetivos:	  
Promover	  hábitos	  e	  métodos	  de	  estudo	  consistentes.	  
	  Promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  de	  forma	  a	  articular	  a	  vida	  escolar	  com	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
Proponente:	  Manuela	  Lima	  
	  
	  

Ferinha	  de	  Outono	  (Esqueiros)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
26-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
27-‐10-‐2016	  
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Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar	  

Descrição:	  
Recolha	  de	  produtos	  hortícolas	  da	  região	  para	  seguidamente	  serem	  vendidos.	  
Objetivos:	  
Envolver	  a	  comunidade	  na	  organização	  da	  feira.	  
	  Fomentar	  a	  partilha	  de	  saberes.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Desenvolver,	  em	  todos	  os	  agentes	  educativos,	  a	  capacidade	  de	  permanentemente	  se	  autoavaliarem.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Ricardo	  Meireles	  
	  
	  

Corta	  Mato	  Escolar	  (EBVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Atividade	  Desportiva	  
	  

Data	  Início	  
26-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
26-‐10-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Clube	  Desporto	  Escolar	  
Expressões	  
260	  -‐	  Educação	  Física	  
620	  -‐	  Educação	  Física	  

Dinamizadores:	  
Grupo	  de	  Educação	  Física	  /	  Departamento	  de	  

Expressões	  
Destinatários:	  

5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  5.º	  F;	  5.º	  G;	  5.º	  H;	  6.º	  A;	  
6.º	  B;	  6.º	  C;	  6.º	  D;	  6.º	  E;	  6.º	  F;	  6.º	  G;	  7.º	  A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  
7.º	  D;	  7.º	  E;	  7.º	  F;	  7.º	  G;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  8.º	  D;	  8.º	  E;	  

8.º	  F;	  9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  9.º	  E;	  9.º	  F;	  VOC	  3D	  
Descrição:	  
Prova	  	  de	  resistência	  	  onde	  	  cada	  	  aluno	  	  corre	  	  individualmente,	  	  procurando	  	  obter	  	  a	  	  melhor	  classificação	  possível	  	  com	  	  
vista	  	  ao	  	  apuramento	  	  para	  	  o	  	  corta-‐mato	  	  da	  Coordenação	  Local	  do	  Desporto	  Escolar	  (CLDE).	  
Objetivos:	  
Desenvolver	  	  o	  	  gosto	  	  pela	  	  prática	  	  da	  	  atividade	  	  física,	  	  nomeadamente,	  	  da	  	  corrida	  de	  resistência.	  
	  Aplicar	  	  o	  	  trabalho	  	  desenvolvido	  	  na	  	  unidade	  	  didática	  	  de	  	  Atletismo.	  
	  Desenvolver	  	  competências	  	  sociais	  	  e	  	  de	  	  convívio.	  
	  Proporcionar	  	  atividades	  	  de	  	  enriquecimento	  	  e	  	  complemento	  	  curricular.	  	  	  	  	  	  
	  Motivar	  	  os	  	  elementos	  	  da	  	  comunidade	  	  para	  	  uma	  	  participação	  	  ativa	  	  e	  	  cooperante	  	  no	  	  processo	  	  	  educativo.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  João	  Lima	  
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Que	  ande	  quem	  pode	  andar	  (EBVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Ação	  de	  Sensibilização/Esclarecimento	  
	  

Data	  Início	  
28-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
20-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Educação	  Especial	  
910	  -‐	  Educação	  Especial	  

Dinamizadores:	  
Professores	  da	  Educação	  Especial	  

Destinatários:	  
5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  5.º	  F;	  5.º	  G;	  5.º	  H;	  6.º	  A;	  
6.º	  B;	  6.º	  C;	  6.º	  D;	  6.º	  E;	  6.º	  F;	  6.º	  G;	  7.º	  A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  
7.º	  D;	  7.º	  E;	  7.º	  F;	  7.º	  G;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  8.º	  D;	  8.º	  E;	  
8.º	  F;	  9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  9.º	  E;	  9.º	  F;	  Professores;	  

Enc.	  Educação;	  Comunidade;	  VOC	  3D	  
Descrição:	  
Por	  forma	  a	  potenciar	  um	  processo	  de	  ensino	  e	  aprendizagem	  inclusivo,	  solicita-‐se	  que	  alguns	  docentes,	  fazendo-‐se	  
acompanhar	  das	  respetivas	  turmas,	  se	  disponham	  a	  desenvolver	  algumas	  atividades	  educativas	  na	  sala	  de	  Unidade	  de	  
Apoio	  Especializado	  	  A	  participação	  nesta	  atividade	  pressupõe	  que	  haja	  entre	  os	  professores	  do	  ensino	  regular	  e	  os	  
docentes	  de	  educação	  especial	  uma	  devida	  preparação	  e	  planificação	  das	  atividades,	  nomeadamente	  ao	  nível	  dos	  
conteúdos,	  das	  estratégias	  e	  dos	  recursos.	  	  
	  Esta	  atividade	  deverá	  ser	  levada	  a	  cabo	  no	  decurso	  do	  ano	  letivo.	  
Objetivos:	  
Fomentar	  o	  desígnio	  de	  uma	  escola	  democrática	  e	  inclusiva.	  
	  Potenciar	  a	  equidade	  educativa	  na	  garantia	  de	  igualdade,	  quer	  no	  acesso	  quer	  nos	  resultados.	  
	  Reconhecer	  a	  singularidade	  das	  crianças	  e	  jovens	  com	  necessidades	  educativas	  especiais	  de	  carácter	  permanente	  através	  
da	  oferta	  de	  respostas	  educativas	  adequadas.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver,	  em	  todos	  os	  agentes	  educativos,	  a	  capacidade	  de	  permanentemente	  se	  autoavaliarem.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  José	  Carlos	  Oliveira	  Lopes	  
	  
	  

Festa	  de	  Outono	  e	  Feira	  de	  S.	  Martinho	  (CEVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Feira	  
	  

Data	  Início	  
28-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
11-‐11-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Educadoras	  e	  Professores	  do	  CEVV	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Realização	  da	  Feira	  de	  S.	  Martinho	  e	  tradicional	  magusto.	  
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Objetivos:	  
Preservar	  e	  valorizar	  as	  tradições	  locais.	  
	  Proporcionar	  momentos	  de	  convívio	  entre	  a	  comunidade	  escolar.	  
	  Promover	  a	  participação	  da	  família	  e	  da	  comunidade	  local.	  
	  Desenvolver	  o	  sentido	  artístico,	  estético	  e	  a	  criatividade.	  
	  Valorizar	  os	  produtos	  locais.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Joaquim	  Cerqueira	  
	  
	  

Feira	  de	  Outono	  (Geme)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Geme	  
Tipologia:	  Feira	  
	  

Data	  Início	  
28-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
28-‐10-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  do	  1.º	  ciclo,	  educadora,	  assistentes	  operacionais,	  famílias	  e	  

AAAF	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  Comunidade	  
Descrição:	  
Recolha	  de	  produtos	  hortícolas	  da	  região	  para	  serem	  vendidos.	  
Objetivos:	  
Envolver	  a	  comunidade	  na	  organização	  da	  feira.	  
	  Fomentar	  a	  partilha	  de	  saberes.	  
	  Descobrir	  produtos	  da	  terra	  e	  manter	  tradições.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
Proponente:	  Conceição	  Fernandes	  
	  
	  

Magusto	  (Turiz)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Turiz	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
28-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
28-‐10-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Este	  dia	  é	  marcado	  pela	  realização	  do	  Magusto,	  onde	  as	  castanhas	  são	  assadas	  na	  padaria.	  Cantam-‐se	  	  temas	  alusivos	  ao	  
dia,	  realizam-‐se	  jogos	  tradicionais	  e	  o	  dia	  é	  reservado	  à	  realização	  de	  trabalhos	  utilizando	  castanhas,	  folhas,	  ouriços	  
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Objetivos:	  
Sensibilizar	  e	  dinamizar	  para	  a	  cooperação	  entre	  os	  alunos.	  
	  Conhecer	  e	  divulgar	  o	  património	  material	  e	  imaterial,	  local	  e	  regional,	  contribuindo	  para	  a	  criação	  de	  uma	  identidade	  
cultural	  forte	  e	  a	  noção	  de	  pertença	  a	  uma	  comunidade.	  
	  Promover	  a	  articulação	  e	  a	  sequencialidade	  entre	  os	  níveis	  e	  ciclos	  de	  educação	  e	  ensino	  do	  Agrupamento	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
Proponente:	  Ana	  Maria	  Rodrigues	  
	  
	  

Participação	  nas	  Feiras	  Novas	  de	  Pico	  de	  Regalados	  (Pico)	  
Escola:	  JI	  de	  Pico	  de	  Regalados	  
Tipologia:	  Feira	  
	  

Data	  Início	  
28-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
28-‐10-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Junta	  Freguesia	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadoras	  de	  infância	  e	  Junta	  de	  Freguesia	  de	  Pico	  de	  Regalados	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar	  

Descrição:	  
Participação	  das	  crianças	  numa	  desfolhada	  e	  a	  "fazer"	  o	  pão.	  
Objetivos:	  
Fomentar	  a	  curiosidade	  e	  o	  desejo	  de	  saber	  mais.	  
	  Ter	  uma	  atitude	  científica	  e	  investigadora.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Maria	  do	  Céu	  Araújo	  Peixoto	  
	  
	  

Halloween	  -‐	  Dia	  das	  Bruxas	  (EBVV	  e	  EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde;	  Escola	  Básica	  
Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
31-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
31-‐10-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Línguas	  
220	  -‐	  Português	  e	  Inglês	  
330	  -‐	  Inglês	  

Dinamizadores:	  
Professores	  de	  Inglês	  

Destinatários:	  
5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  5.º	  F;	  5.º	  G;	  5.º	  H;	  6.º	  A;	  6.º	  B;	  
6.º	  C;	  6.º	  D;	  6.º	  E;	  6.º	  F;	  6.º	  G;	  7.º	  A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  7.º	  E;	  

7.º	  F;	  7.º	  G	  
Descrição:	  
Celebração	  do	  Dia	  das	  Bruxas	  (Halloween)	  enquanto	  forma	  de	  aproximação	  à	  cultura	  anglo-‐saxónica.	  
	  Decoração	  dos	  espaços	  com	  motivos	  alusivos	  ao	  tema	  e	  abordagem	  do	  tema	  ao	  nível	  da	  sala	  de	  aula.	  
Objetivos:	  
Promover	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem	  da	  língua	  inglesa.	  
	  Conhecer	  a	  cultura	  anglo-‐saxónica	  através	  das	  suas	  datas	  festivas.	  
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Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Maria	  da	  Graça	  Caridade	  Barbosa	  Pereira	  
	  
	  

	  
Dia	  das	  bruxas	  (Atães)	  

Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Atães	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
31-‐10-‐2016	  

Data	  Término	  
31-‐10-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadoras	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar	  

Descrição:	  
Realização	  de	  um	  desfile	  de	  máscaras.	  
Objetivos:	  
As	  crianças	  vêm	  mascaradas	  de	  casa	  e	  partilham	  a	  sua	  caracterização	  descrevendo	  o	  que	  são	  para	  assim	  combater	  os	  
medos	  e	  receios.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Maria	  Inês	  	  Saldanha	  
	  
	  

Dia	  de	  S.	  Martinho/Magusto	  (Loureira)	  
Escola:	  JI	  da	  Loureira	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
7-‐11-‐2016	  

Data	  Término	  
11-‐11-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadora	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  Enc.	  Educação	  

Descrição:	  
Esta	  atividade	  visa	  vivenciar	  de	  forma	  tradicional	  a	  festa	  da	  castanhas,	  reconhecer	  e	  fortalecer	  os	  valores	  por	  ela	  
transmitidos	  e	  dar	  visibilidade	  ao	  trabalho	  realizado	  dentro	  da	  sala	  às	  famílias.Assim,	  pretende-‐se	  convidar	  os	  familiares	  
para	  um	  tradicional	  magusto,	  com	  representações	  dos	  alunos	  dando	  magia	  à	  lenda	  de	  S.	  Martinho	  e	  aos	  jogos	  tradicionais,	  
nos	  quais	  terão	  a	  participação	  de	  alguns	  convidados	  especiais	  e	  a	  intervenção	  das	  professoras	  das	  atividades	  
extracurriculares	  (AAF).	  
Objetivos:	  
Preservar	  a	  cultura	  popular	  e	  sensibilizar	  as	  crianças	  para	  a	  importância	  dos	  costumes	  e	  tradições.	  
	  Proporcionar	  momentos	  de	  convívio	  e	  de	  lazer	  entre	  as	  crianças	  e	  os	  adultos.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  
Preservar	  a	  cultura	  popular.	  
Sensibilizar	  as	  crianças	  para	  a	  importância	  dos	  costumes	  e	  tradições.	  
Proporcionar	  momentos	  de	  convívio	  e	  de	  lazer	  entre	  as	  crianças	  e	  os	  adultos.	  
Proponente:	  Manuela	  Cracel	  
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Magusto	  (Aboim)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Aboim	  da	  Nóbrega	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
9-‐11-‐2016	  

Data	  Término	  
11-‐11-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  e	  Assistentes	  Operacionais	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Elaboração	  de	  trabalhos	  alusivos	  à	  época,	  em	  contexto	  de	  sala	  de	  aula.	  	  
	  Dramatização	  da	  Lenda	  de	  S.	  Martinho	  e	  canções	  alusivas.	  	  
	  Realização	  de	  uma	  fogueira	  simbólica	  no	  campo	  de	  futebol	  seguida	  da	  distribuição	  de	  castanhas	  aos	  alunos.	  
Objetivos:	  
Manter	  e	  reviver	  as	  tradições.	  
	  Fomentar	  a	  partilha	  e	  o	  convívio.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fernanda	  	  Fernandes	  
	  
	  
	  

S.	  Martinho	  -‐	  Magusto	  na	  escola	  (Geme)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Geme	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
11-‐11-‐2016	  

Data	  Término	  
11-‐11-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  do	  1.º	  ciclo,	  educadora,	  assistentes	  

operacionais,	  famílias	  e	  AAAF	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  
Descrição:	  
Realização	  do	  magusto	  acompanhado	  de	  atividades	  lúdicas:	  jogos	  e	  canções	  alusivas	  ao	  tema.	  
Objetivos:	  
Reviver	  costumes	  e	  tradições.	  
	  Recolher	  provérbios,	  quadras	  e	  lendas	  relacionadas	  com	  o	  S.	  Martinho.	  
	  Dramatizar	  a	  Lenda	  de	  S.	  Martinho.	  
	  Elaborar	  e	  decorar	  caixas	  para	  as	  castanhas.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Conceição	  Fernandes	  
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Magusto	  (Oriz)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Oriz	  -‐	  S.	  Miguel	  
Tipologia:	  Convívio	  
	  

Data	  Início	  
11-‐11-‐2016	  

Data	  Término	  
11-‐11-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Associação	  de	  Pais	  
1.º	  Ciclo	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Professores,	  alunos,	  assistentes	  operacionais,	  

pais/encarregados	  de	  educação	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  Professores;	  
Enc.	  Educação;	  Comunidade	  

Descrição:	  
Realizar	  um	  Magusto	  com	  toda	  a	  comunidade	  educativa.	  
	  Participar	  em	  jogos	  tradicionais.	  
Objetivos:	  
Promover	  o	  convívio	  entre	  a	  comunidade	  escolar.	  
	  Contribuir	  para	  a	  preservação	  do	  património	  oral.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver,	  em	  todos	  os	  agentes	  educativos,	  a	  capacidade	  de	  permanentemente	  se	  autoavaliarem.	  
Proponente:	  Álvaro	  Ribeiro	  
	  
	  

Dia	  de	  S.	  Martinho	  -‐	  Magusto	  (Sande)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Sande	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
11-‐11-‐2016	  

Data	  Término	  
11-‐11-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  e	  assistentes	  operacionais	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Visionamento	  e	  exploração	  da	  Lenda	  de	  S.	  Martinho.	  
	  Realização	  de	  jogos	  tradicionais.	  	  
	  Danças	  e	  canções	  de	  roda.	  
	  Realização	  de	  atividades	  alusivas	  ao	  tema	  (Cartazes,	  cestas	  para	  as	  castanhas).	  
	  Realização	  da	  tradicional	  fogueira	  com	  degustação	  das	  castanhas.	  
Objetivos:	  
Manter	  e	  valorizar	  uma	  tradição,	  promovendo	  atitudes	  de	  cooperação,	  partilha	  e	  respeito	  pelas	  regras	  de	  convivência.	  
	  Sensibilizar	  as	  crianças	  para	  a	  reutilização	  de	  materiais.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Proporcionar	  o	  acesso	  generalizado	  às	  TIC.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Isabel	  Beatriz	  Lopes	  Monteiro	  
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Magusto	  -‐	  Dia	  de	  S.	  Martinho	  (Esqueiros)	  

Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
11-‐11-‐2016	  

Data	  Término	  
11-‐11-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Convívio	  com	  a	  comunidade.	  
	  Dinamização	  de	  jogos,	  saltar	  à	  fogueira	  e	  dizer	  provérbios	  da	  época.	  
	  Entoação	  de	  canções	  alusivas	  ao	  tema.	  
Objetivos:	  
Promover	  a	  socialização.	  
	  Preservar	  as	  tradições.	  
	  Promover	  um	  convívio	  saudável	  entre	  escolas	  e	  a	  comunidade.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Ricardo	  Meireles	  
	  
	  
	  

Feira	  de	  Outono	  /	  Magusto	  (Soutelo)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Cruz,	  Soutelo	  
Tipologia:	  Feira	  
	  

Data	  Início	  
11-‐11-‐2016	  

Data	  Término	  
11-‐11-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Educadoras,	  professores	  e	  Associação	  de	  Pais	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  Comunidade	  

Descrição:	  
Realização	  de	  uma	  feira/magusto	  com	  a	  participação	  da	  comunidade	  educativa.	  
Objetivos:	  
Divulgar	  e	  promover	  a	  cultura	  popular.	  
	  Manter	  e	  valorizar	  uma	  tradição,	  promovendo	  atitudes	  de	  cooperação,	  partilha	  e	  respeito	  pelas	  regras	  de	  convivência.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fernanda	  Marques	  
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Corta	  Mato	  Escolar	  (EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Aboim	  da	  Nóbrega;	  Escola	  Básica	  de	  
Atães	  ;Escola	  Básica	  de	  Oriz	  -‐	  S.	  Miguel;	  Escola	  Básica	  de	  Sande;	  
Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Atividade	  Desportiva	  
	  

Data	  Início	  
11-‐11-‐2016	  

Data	  Término	  
11-‐11-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Clube	  Desporto	  Escolar	  
Expressões	  
260	  -‐	  Educação	  Física	  
620	  -‐	  Educação	  Física	  

Dinamizadores:	  
Grupo	  de	  Educação	  Física	  

Destinatários:	  
5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  6.º	  A;	  6.º	  B;	  6.º	  C;	  6.º	  D;	  
7.º	  A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  8.º	  D;	  9.º	  A;	  

9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  VOC	  3C	  
Descrição:	  
Prova	  	  de	  resistência	  	  onde	  	  cada	  	  aluno	  	  corre	  	  individualmente,	  	  procurando	  	  obter	  	  a	  	  melhor	  classificação	  possível	  	  com	  	  
vista	  	  ao	  	  apuramento	  	  para	  	  o	  	  corta-‐mato	  	  da	  Coordenação	  Local	  do	  Desporto	  Escolar	  (CLDE).	  
Objetivos:	  
Desenvolver	  	  o	  	  gosto	  	  pela	  	  prática	  	  da	  	  atividade	  	  física,	  	  nomeadamente,	  	  da	  	  corrida	  de	  resistência.	  
	  Aplicar	  	  o	  	  trabalho	  	  desenvolvido	  	  na	  	  unidade	  	  didática	  	  de	  	  Atletismo.	  
	  Desenvolver	  	  competências	  	  sociais	  	  e	  	  de	  	  convívio.	  
	  Proporcionar	  	  atividades	  	  de	  	  enriquecimento	  	  e	  	  complemento	  	  curricular.	  	  	  	  	  	  
	  Motivar	  	  os	  	  elementos	  	  da	  	  comunidade	  	  para	  	  uma	  	  participação	  	  ativa	  	  e	  	  cooperante	  	  no	  	  processo	  	  	  educativo.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  João	  Lima	  
	  
	  

Dia	  Nacional	  do	  Pijama	  (Loureira)	  
Escola:	  JI	  da	  Loureira	  
Tipologia:	  Ação	  de	  Sensibilização/Esclarecimento	  
	  

Data	  Início	  
14-‐11-‐2016	  

Data	  Término	  
21-‐11-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadora	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  Enc.	  Educação	  

Descrição:	  
Promover	  um	  dia	  diferente	  na	  escola	  em	  que	  as	  crianças	  trazem	  vestido	  um	  pijama	  e	  onde	  a	  intenção	  é	  dar	  visibilidade	  a	  
um	  dos	  direitos	  das	  crianças	  "ter	  direito	  a	  crescer	  numa	  família"	  e	  realizar	  ações	  de	  solidariedade,	  aprendendo	  assim	  os	  
valores	  da	  amizade	  e	  da	  partilha.	  
Objetivos:	  
Sensibilizar	  as	  crianças	  e	  a	  comunidade	  para	  a	  causa	  "direito	  de	  uma	  criança	  crescer	  numa	  família".	  
	  Promover	  junto	  das	  famílias	  uma	  ação	  que	  marque	  a	  diferença,	  trabalho	  cooperativo.	  
	  Desenvolver	  e	  aprofundar	  os	  valores	  da	  amizade,	  da	  partilha	  e	  o	  conceito	  de	  família.	  



	  

AEVV	  –	  	  PAA	  2016/2017	   	   Página	  44	  	  

Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Manuela	  Cracel	  
	  
	  	  

Teatro	  Interativo	  em	  Inglês	  -‐	  Robin	  Hood	  (EBVV	  e	  EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde;	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  
Araújo	  
Tipologia:	  Atividade	  Artística	  (Teatro,	  Dança,	  etc...)	  
	  

Data	  Início	  
16-‐11-‐2016	  

Data	  Término	  
16-‐11-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Línguas	  
330	  -‐	  Inglês	  

Dinamizadores:	  
Grupo	  disciplinar	  de	  Inglês	  

Destinatários:	  
9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  9.º	  E;	  9.º	  F;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  

8.º	  C;	  8.º	  D	  
Descrição:	  
Peça	  de	  teatro	  interativo	  -‐	  Robin	  Hood,	  apresentada	  pela	  Companhia	  de	  Teatro	  Bristol	  School.	  
	  A	  apresentação	  terá	  lugar	  no	  auditório	  da	  Academia	  Musical	  de	  Vila	  Verde	  /	  Casa	  da	  Cultura	  
Objetivos:	  
Promover	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem	  da	  língua	  inglesa.	  
	  Utilizar	  modos	  apelativos	  e	  motivadores	  de	  ensino.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  em	  Inglês	  através	  estratégias	  motivadoras	  e	  diferentes.	  
	  Promover	  o	  gosto	  pela	  leitura	  e	  pelas	  artes.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Maria	  da	  Graça	  Caridade	  Barbosa	  Pereira	  
	  
	  

Dia	  Nacional	  do	  Pijama	  (Aboim)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Aboim	  da	  Nóbrega	  
Tipologia:	  Ação	  de	  Sensibilização/Esclarecimento	  
	  

Data	  Início	  
18-‐11-‐2016	  

Data	  Término	  
21-‐11-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  e	  assistentes	  operacionais	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Baseado	  na	  exploração	  de	  uma	  história,	  fornecida	  pela	  associação	  Mundos	  de	  vida,	  são	  desenvolvidas	  uma	  série	  de	  
atividades.	  	  
	  Nesse	  dia,	  todos	  os	  intervenientes	  usam	  pijama.	  	  
	  Recolha	  de	  donativos.	  
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Objetivos:	  
Sensibilizar	  a	  comunidade	  para	  o	  "direito	  de	  uma	  criança	  crescer	  numa	  família".	  
	  Promover	  o	  acolhimento	  familiar	  de	  crianças	  e	  reduzir	  o	  número	  de	  crianças	  institucionalizadas.	  
	  Educar	  para	  os	  afetos.	  
	  Ser	  solidário.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Proporcionar	  o	  acesso	  generalizado	  às	  TIC.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fernanda	  	  Fernandes	  
	  
	  

Dia	  Nacional	  do	  Pijama	  (Barbudo)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Barbudo	  
Tipologia:	  Ação	  de	  Sensibilização/Esclarecimento	  
	  

Data	  Início	  
20-‐11-‐2016	  

Data	  Término	  
20-‐11-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadora	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar	  

Descrição:	  
Promoção	  de	  um	  dia	  divertido	  -‐	  permite	  o	  brincar	  espontâneo.	  
	  Realização	  de	  atividades	  tais	  como	  leitura	  de	  Histórias,	  construção	  da	  Casa	  dos	  Pijamas,	  painéis	  	  
Objetivos:	  
Dar	  visibilidade	  a	  esta	  causa,	  sensibilizando	  a	  sociedade	  e	  cada	  um	  de	  nós	  para	  a	  necessidade	  de	  tornar	  real	  este	  direito	  
fundamental	  das	  crianças.	  
	  Contribuir	  para	  a	  relação	  escola-‐família.	  
	  Aprender	  a	  partilhar	  e	  a	  viver	  a	  solidariedade.	  	  
	  Celebrar	  o	  valor	  da	  família.	  
	  Ajudar	  outras	  crianças.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fátima	  Barbosa	  
	  
	  
	  
	  

Dia	  Mundial	  da	  Ciência	  (Loureira)	  
Escola:	  JI	  da	  Loureira	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
24-‐11-‐2016	  

Data	  Término	  
24-‐11-‐2016	  
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Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadora	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar	  

Descrição:	  
Relembrar	  e/ou	  dar	  a	  conhecer	  o	  papel	  da	  ciência	  para	  o	  desenvolvimento	  humano,	  visualizando	  pequenos	  filmes	  e	  	  
realizarem	  um	  conjunto	  de	  experiências	  utilizando	  vocabulário	  científico,	  para	  designar	  os	  diversos	  utensílios	  e	  ações	  a	  
desenvolverem,	  e	  atividades	  de	  escrita	  com	  recursos	  a	  lupas	  e	  a	  desenhos	  de	  magia.	  
Objetivos:	  
Despertar	  o	  interesse	  na	  ciência	  nos	  alunos,	  com	  a	  realização	  de	  experiências.	  
	  Destacar	  grandes	  nomes	  da	  ciência.	  
	  Explorar	  pequenas	  experiências.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
Proponente:	  Manuela	  Cracel	  
	  
	  
	  

Palestra	  com	  Empresário	  agrícola	  (Atães)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Atães	  	  
Tipologia:	  Palestra	  
	  

Data	  Início	  
25-‐11-‐2016	  

Data	  Término	  
25-‐11-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  e	  assistentes	  operacionais	  

Destinatários:	  
1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  Professores	  

Descrição:	  
Pesquisa	  sobre	  produtos	  agrícolas	  cultivados	  na	  região.	  
	  Entrevistas.	  
	  Cartazes.	  
Objetivos:	  
Dar	  a	  conhecer	  culturas	  tradicionais	  e	  novas	  culturas.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Proporcionar	  o	  acesso	  generalizado	  às	  TIC.	  
	  Valorizar	  a	  utilização	  cada	  vez	  mais	  autónoma	  das	  TIC.	  
Proponente:	  Fátima	  Cação	  
	  
	  

Decoração	  dos	  espaços	  físicos	  da	  Escola	  (EBVV	  e	  EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde;	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  
Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Exposição	  
	  

Data	  Início	  
28-‐11-‐2016	  

Data	  Término	  
9-‐01-‐2017	  
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Proponentes:	  	  
Expressões	  
240	  -‐	  Educação	  Visual	  e	  Tecnológica	  

Dinamizadores:	  
Professores	  de	  Educação	  Tecnológica	  do	  2.º	  ciclo	  

Destinatários:	  
5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  5.º	  F;	  5.º	  G;	  5.º	  H;	  6.º	  A;	  6.º	  

B;	  6.º	  C;	  6.º	  D;	  6.º	  E;	  6.º	  F;	  6.º	  G	  
Descrição:	  
Elaboração	  de	  esboços/estudos	  para	  a	  decoração	  da	  Escola.	  
	  Decoração	  da	  Escola.	  
Objetivos:	  
Participar	  em	  atividades	  e	  aprendizagens,	  individuais	  e	  coletivas,	  de	  acordo	  com	  regras	  estabelecidas.	  
	  Estabelecer	  relações	  interpessoais	  no	  contexto	  social	  da	  sala	  de	  aula	  	  grupo/par/turma.	  
	  Pesquisar,	  organizar,	  tratar	  e	  produzir	  informação	  em	  função	  das	  necessidades,	  problemas	  a	  resolver	  e	  dos	  contextos	  e	  
situações.	  
	  Resolver	  dificuldades	  ou	  enriquecer	  a	  comunicação	  através	  da	  comunicação	  não	  verbal	  com	  aplicação	  das	  técnicas	  e	  dos	  
códigos	  apropriados.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver,	  em	  todos	  os	  agentes	  educativos,	  a	  capacidade	  de	  permanentemente	  se	  autoavaliarem.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  João	  Lima	  
	  
	  

Cabaz	  Solidário	  (Esqueiros)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros	  
Tipologia:	  Outras	  
	  

Data	  Início	  
1-‐12-‐2016	  

Data	  Término	  
16-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Recolha	  de	  produtos	  alimentares	  pela	  comunidade	  educativa.	  
Objetivos:	  
Promover	  os	  valores	  de	  solidariedade	  e	  partilha.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Ricardo	  Meireles	  
	  
	  
	  
	  



	  

AEVV	  –	  	  PAA	  2016/2017	   	   Página	  48	  	  

Natal	  Especial	  (Loureira)	  
Escola:	  JI	  da	  Loureira	  
Tipologia:	  Convívio	  
	  

Data	  Início	  
2-‐12-‐2016	  

Data	  Término	  
21-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadora	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  Enc.	  Educação;	  Comunidade	  

Descrição:	  
A	  atividade	  visa	  promover	  junto	  das	  crianças	  a	  magia,	  a	  alegria	  e	  momentos	  de	  convívio	  e	  de	  partilha	  com	  as	  crianças,	  entre	  
elas,	  a	  família	  e	  a	  comunidade,	  através	  de	  diversas	  ações	  e	  subatividades.	  Assim,	  além	  das	  tradicionais	  apresentações	  dos	  
alunos,	  teremos	  peças	  e	  atuações	  promovidas	  pela	  família,	  culminado	  numa	  ceia	  de	  Natal	  e	  entrega	  de	  presentes.	  
Objetivos:	  
Identificar	  o	  Natal	  como	  a	  festa	  da	  família.	  
	  Reconhecer	  a	  importância	  de	  tradições	  na	  afirmação	  sociocultural	  da	  população	  local.	  
	  Partilhar	  com	  a	  comunidade	  um	  momento	  festivo.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Manuela	  Cracel	  
	  
	  
	  
	  

Comemoração	  do	  Dia	  Internacional	  das	  Pessoas	  com	  Deficiência	  (EBMEA	  e	  CEVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo,	  Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  
Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Ação	  de	  Sensibilização/Esclarecimento	  
	  

Data	  Início	  
2-‐12-‐2016	  

Data	  Término	  
2-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Educação	  Especial	  
910	  -‐	  Educação	  Especial	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  da	  Educação	  Especial	  

Destinatários:	  
3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
No	  dia	  2	  de	  dezembro,	  a	  doutora	  Paula	  Proença	  deslocar-‐se-‐á	  à	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  e	  à	  Escola	  Básica	  n.º	  
2	  de	  Vila	  Verde	  para,	  junto	  dos	  alunos	  dos	  3.º	  e	  4.º	  anos	  e	  de	  alguns	  docentes	  e	  educadores,	  para	  refletir	  sobre	  a	  
problemática	  da	  deficiência	  através	  da	  apresentação	  de	  histórias	  multissensoriais.	  
Objetivos:	  
Compreender	  o	  que	  são	  histórias	  multissensoriais.	  
	  Saber	  o	  que	  é	  integração	  multissensorial.	  
	  Refletir	  sobre	  a	  problemática	  da	  deficiência.	  
	  Potenciar	  a	  inclusão.	  
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Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  José	  Carlos	  Oliveira	  Lopes	  
	  

Visita	  ao	  Circo	  no	  Teatro	  Coliseu	  no	  Porto	  	  (Esqueiros)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros;	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
9-‐12-‐2016	  

Data	  Término	  
9-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Junta	  Freguesia	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Educadora	  de	  Infância	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Visualização	  de	  um	  número	  de	  circo	  numa	  sala	  de	  teatro.	  
Objetivos:	  
Proporcionar	  às	  crianças	  a	  visualização	  de	  um	  um	  número	  de	  circo	  numa	  sala	  de	  teatro.	  
	  Experimentar	  a	  capacidade	  de	  saber	  estar	  e	  relacionar-‐se	  com	  os	  outros	  num	  espaço	  público.	  
	  Descobrir	  a	  magia	  natalícia.	  
	  Incentivar	  à	  representação.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
Educar	  para	  a	  cidadania.	  
Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Ricardo	  Meireles	  
	  
	  

Ida	  ao	  cinema	  (Sande)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Sande	  
Tipologia:	  Atividade	  Artística	  (Teatro,	  Dança,	  etc...)	  
	  

Data	  Início	  
9-‐12-‐2016	  

Data	  Término	  
9-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  e	  assistentes	  operacionais	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Visionamento	  de	  um	  filme.	  
	  Exploração	  da	  história.	  
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Objetivos:	  
Proporcionar	  contacto	  com	  outras	  formas	  de	  comunicação.	  
	  Possibilitar	  novas	  experiências	  e	  meios	  de	  socialização.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
Proponente:	  Isabel	  Beatriz	  Lopes	  Monteiro	  
	  
	  

Participação	  num	  espetáculo	  de	  Natal	  (Atães)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Atães	  
Tipologia:	  Atividade	  Artística	  (Teatro,	  Dança,	  etc...)	  
	  

Data	  Início	  
15-‐12-‐2016	  

Data	  Término	  
15-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  e	  assistentes	  operacionais	  

Destinatários:	  
1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Participação	  dos	  alunos	  num	  espetáculo	  natalício.	  
Objetivos:	  
Participar	  em	  atividades	  interpessoais	  e	  de	  grupo,	  respeitando	  regras	  de	  convivência	  num	  determinado	  contexto.	  
	  Despertar	  o	  gosto	  pelo	  cinema.	  
	  Contactar	  com	  diversos	  tipos	  de	  linguagem	  e	  técnicas.	  
	  Estimular	  a	  imaginação	  e	  a	  criatividade.	  
	  Promover	  o	  valor	  da	  amizade.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fátima	  Cação	  
	  
	  

Ida	  ao	  cinema	  (Soutelo)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Cruz,	  Soutelo	  
Tipologia:	  Atividade	  Artística	  (Teatro,	  Dança,	  etc...)	  
	  

Data	  Início	  
15-‐12-‐2016	  

Data	  Término	  
15-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Associação	  de	  Pais	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Educadoras,	  professores	  e	  Associação	  de	  Pais	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Visualização	  de	  um	  filme	  infantil	  numa	  sala	  de	  cinema.	  
Objetivos:	  
Proporcionar	  aos	  alunos	  o	  contacto	  com	  atividades	  lúdicas	  diversificadas.	  
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Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fernanda	  Marques	  
	  
	  

Ida	  ao	  Cinema	  (Geme)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Geme	  
Tipologia:	  Atividade	  Artística	  (Teatro,	  Dança,	  etc...)	  
	  

Data	  Início	  
16-‐12-‐2016	  

Data	  Término	  
16-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Junta	  Freguesia	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  do	  1.º	  ciclo	  ,	  educadora,	  assistentes	  

operacionais	  e	  AAAF	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Ida	  ao	  cinema	  a	  Braga.	  
Objetivos:	  
Proporcionar	  às	  crianças	  a	  visualização	  de	  um	  filme	  numa	  sala	  de	  cinema.	  
	  Experimentar	  	  a	  capacidade	  de	  saber	  estar	  e	  relacionar-‐se	  com	  os	  outros.	  
	  Descobrir	  a	  magia	  natalícia.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Conceição	  Fernandes	  
	  
	  

Festa	  de	  Natal	  (Oriz)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Oriz	  -‐	  S.	  Miguel	  
Tipologia:	  Convívio	  
	  

Data	  Início	  
16-‐12-‐2016	  

Data	  Término	  
16-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Associação	  de	  Pais	  
Junta	  Freguesia	  
1.º	  Ciclo	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Professores,	  alunos,	  assistentes	  operacionais,	  pais/encarregados	  de	  

educação,	  União	  de	  Juntas	  de	  Freguesia	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  Professores	  
Descrição:	  
Realizar	  uma	  Festa	  de	  Natal	  com	  toda	  a	  comunidade.	  
Objetivos:	  
Motivar	  a	  comunidade	  para	  o	  espírito	  natalício.	  
	  Promover	  a	  preservação	  dos	  costumes	  tradicionais	  da	  sociedade	  e	  da	  família.	  
	  Desenvolver	  aptidões	  artísticas.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
Proponente:	  Álvaro	  Ribeiro	  
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Festa	  de	  Natal	  (Aboim)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Aboim	  da	  Nóbrega	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
16-‐12-‐2016	  

Data	  Término	  
16-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores,	  assistentes	  operacionais,	  encarregados	  de	  

educação	  e	  alunos	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  
Descrição:	  
Festa	  de	  Natal	  com	  lanche	  /	  convívio.	  
Objetivos:	  
Promover	  a	  amizade,	  a	  partilha	  e	  o	  convívio:	  
	  Despertar	  o	  gosto	  pela	  cultura	  e	  pela	  leitura.	  
	  Alargar	  e	  consolidar	  conhecimentos.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Fernanda	  	  Fernandes	  
	  
	  

Festa	  de	  Natal	  (Turiz)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Turiz	  
Tipologia:	  Atividade	  Artística	  (Teatro,	  Dança,	  etc...)	  
	  

Data	  Início	  
16-‐12-‐2016	  

Data	  Término	  
16-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes,	  AEC,	  AAAF,CAF	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Apresentação	  de	  peças	  de	  teatro,	  canções	  e	  danças	  (atuação	  do	  grupo	  folclórico	  de	  Santa	  Maria	  de	  Turiz)	  "Mostrar	  o	  que	  é	  
nosso".	  
Objetivos:	  
Valorizar	  a	  partilha	  de	  sentimentos	  e	  emoções	  
	  Preservar	  e	  promover	  a	  tradição	  e	  o	  intercâmbio	  de	  valores	  culturais.	  
	  Sensibilizar	  para	  os	  valores	  da	  família.	  
	  Identificar	  o	  património	  cultural.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Ana	  Maria	  Rodrigues	  
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Festa	  de	  Natal	  (Sande)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Sande	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
16-‐12-‐2016	  

Data	  Término	  
16-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  e	  assistentes	  operacionais	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  

Enc.	  Educação;	  Comunidade	  
Descrição:	  
Decoração	  da	  escola	  com	  motivos	  natalícios.	  
	  Seleção	  de	  poemas,	  peças	  de	  teatro	  e	  canções	  em	  articulação	  com	  as	  AEC.	  
	  Realização	  de	  uma	  festa	  onde	  os	  pais/encarregados	  de	  educação	  também	  são	  intervenientes.	  
Objetivos:	  
Valorizar	  a	  partilha	  de	  sentimentos	  e	  emoções.	  
	  Preservar	  e	  promover	  a	  tradição	  e	  o	  intercâmbio	  de	  valores	  culturais.	  
	  Sensibilizar	  para	  os	  valores	  da	  família.	  
	  Promover	  a	  relação	  escola/família.	  
	  Promover	  diversas	  formas	  de	  expressão	  artística	  e	  criativa.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Isabel	  Beatriz	  Lopes	  Monteiro	  
	  
	  
	  

A	  Magia	  no	  Cinema	  (Barbudo)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Barbudo	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
16-‐12-‐2016	  

Data	  Término	  
16-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Junta	  Freguesia	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
EB	  de	  Barbudo	  e	  Junta	  de	  Freguesia	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Deslocação/viagem	  de	  autocarro	  até	  à	  cidade	  de	  Braga.	  
	  Visualização	  de	  um	  filme	  infantil.	  
Objetivos:	  
Aplicar	  regras	  de	  segurança	  na	  estrada.	  
	  Promover	  o	  gosto	  pelo	  cinema.	  
	  Assistir	  a	  um	  evento	  cultural	  e	  artístico.	  
	  Saber	  ser	  e	  saber	  estar	  em	  locais	  públicos.	  
	  Participar	  em	  atividades	  interpessoais	  e	  de	  grupo	  respeitando	  regras	  e	  critérios	  de	  atuação.	  
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Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fátima	  Barbosa	  
	  
	  	  

Festa	  de	  Natal	  (Esqueiros)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros	  
Tipologia:	  Convívio	  
	  

Data	  Início	  
16-‐12-‐2016	  

Data	  Término	  
16-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Em	  conjunto,	  nas	  instalações	  do	  jardim	  de	  infância,	  todos	  os	  alunos	  revelarão	  os	  seus	  dotes	  cantando	  canções,	  
representações,	  danças,	  surpresas	  de	  alguns	  pais,	  as	  prendinhas	  do	  Pai	  Natal,	  etc.	  
Objetivos:	  
Viver	  a	  alegria	  da	  magia	  de	  Natal.	  
	  Fomentar	  o	  convívio	  entre	  a	  comunidade	  educativa.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Ricardo	  Meireles	  
	  
	  

Festa	  de	  Natal	  (EBVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
16-‐12-‐2016	  

Data	  Término	  
16-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Comissão	  de	  Atividades	  EBVV	  

Dinamizadores:	  
Comissão	  de	  Atividades	  EBVV	  

Destinatários:	  
5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  5.º	  F;	  5.º	  G;	  5.º	  H;	  6.º	  A;	  6.º	  B;	  6.º	  C;	  6.º	  D;	  6.º	  E;	  6.º	  
F;	  6.º	  G;	  7.º	  A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  7.º	  E;	  7.º	  F;	  7.º	  G;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  8.º	  D;	  8.º	  E;	  

8.º	  F;	  9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  9.º	  E;	  9.º	  F;	  Professores;	  Enc.	  Educação;	  VOC	  3D	  
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Descrição:	  
Comemoração	  da	  quadra	  natalícia	  com	  atividades	  desenvolvidas	  pelos	  alunos	  e	  docentes	  de	  Educação	  Musical	  (canções	  
alusivas	  à	  quadra;	  instrumentais	  com	  flauta,	  dança,	  teatro,	  entre	  outras).	  
Objetivos:	  
Desenvolver	  o	  espírito	  colaborativo	  e	  a	  criatividade.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar.	  
	  Desenvolver	  nos	  alunos	  valores	  e	  altitudes	  de	  tolerância	  e	  respeito	  para	  com	  os	  outros	  e	  para	  consigo	  próprios.	  
	  Desenvolver	  um	  clima	  de	  escola	  positivo,	  valorizando	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
	  Valorizar	  a	  afetividade,	  o	  respeito	  e	  a	  dignidade	  do	  ser	  humano	  a	  fim	  de	  promover	  boas	  relações	  interpessoais.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Maria	  Manuel	  Fortunas	  
	  
	  

Cerimónia	  de	  entrega	  dos	  Prémios	  de	  Mérito	  Escolar	  (EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo;	  
Tipologia:	  Outras	  
	  

Data	  Início	  
16-‐12-‐2016	  

Data	  Término	  
16-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Comissão	  de	  Atividades	  EBMEA	  
Expressões	  
240	  -‐	  Educação	  Visual	  e	  Tecnológica	  
250	  -‐	  Educação	  Musical	  
260	  -‐	  Educação	  Física	  
530	  -‐	  Educação	  Tecnológica	  
600	  -‐	  Artes	  Visuais	  
620	  -‐	  Educação	  Física	  

Dinamizadores:	  
Comissão	  de	  atividades	  da	  EBMEA	  

Destinatários:	  
5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  6.º	  A;	  6.º	  B;	  6.º	  C;	  
6.º	  D;	  7.º	  A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  

8.º	  D;	  9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D	  

Descrição:	  
Cerimónia	  de	  entrega	  de	  prémios	  escolares	  aos	  alunos	  que	  revelaram	  excelente	  desempenho	  académico	  no	  ano	  anterior.	  
Objetivos:	  
Valorização	  do	  Mérito	  Escolar.	  
	  Promoção	  do	  sucesso	  escolar.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver,	  em	  todos	  os	  agentes	  educativos,	  a	  capacidade	  de	  permanentemente	  se	  autoavaliarem.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Rosa	  	  Vilaverde	  
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Festa	  de	  Natal	  (CEVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
16-‐12-‐2016	  

Data	  Término	  
16-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Comunidade	  escolar	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Comemoração	  do	  Natal.	  
	  Decoração	  a	  cargo	  de	  cada	  turma/corredor	  orientado	  pelo	  grupo	  responsável	  em	  momento	  oportuno.	  
	  Ida	  ao	  Teatro.	  
Objetivos:	  
Promover	  o	  espírito	  de	  partilha	  e	  entreajuda.	  
	  Preservar	  as	  tradições.	  
	  Promover	  a	  interatividade	  Família-‐Escola	  	  Comunidade.	  
	  Proporcionar	  aos	  alunos	  momentos	  culturais	  diferentes.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Joaquim	  Cerqueira	  
	  
	  

Festa	  de	  Natal	  (EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
16-‐12-‐2016	  

Data	  Término	  
16-‐12-‐2016	  

Proponentes:	  	  
Comissão	  de	  Atividades	  EBMEA	  
Expressões	  
Todos	  os	  grupos	  diciplinares	  
	  

Dinamizadores:	  
Comissão	  de	  atividades	  da	  EBMEA	  

Destinatários:	  
5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  6.º	  A;	  6.º	  B;	  6.º	  C;	  
6.º	  D;	  7.º	  A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  
8.º	  D;	  9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  Professores;	  Enc.	  

Educação;	  Comunidade;	  VOC	  3C	  
Descrição:	  
Atividade	  a	  desenvolver,	  principalmente,	  pelos	  alunos	  e	  professores	  de	  Educação	  Musical,	  sempre	  com	  a	  colaboração	  
efetiva	  da	  Comissão	  de	  atividades	  e	  de	  toda	  a	  Comunidade	  Educativa.	  
Objetivos:	  
Envolver	  ao	  alunos	  no	  espírito	  natalício.	  
	  Promover	  a	  criatividade.	  
	  Valorizar	  a	  expressão	  musical/dramática.	  
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Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Rosa	  	  Vilaverde	  
	  
	  

Pegadinhas	  na	  leitura	  (Loureira)	  
Escola:	  JI	  da	  Loureira	  
Tipologia:	  Outras	  
	  

Data	  Início	  
3-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
30-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadora	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar	  

Descrição:	  
Esta	  atividade	  visa	  promover	  a	  interação	  do	  Jardim-‐de-‐Infância	  com	  a	  família	  e	  com	  a	  biblioteca	  de	  forma	  a	  incentivar	  a	  
leitura	  junto	  das	  crianças,	  dar	  a	  conhecer	  os	  diferentes	  locais	  de	  informação,	  de	  todos	  os	  género	  e	  de	  diferentes	  suportes	  e	  
assim	  as	  crianças	  contactarem	  com	  grande	  diversidade	  de	  autores,	  de	  temas,	  de	  estilos,	  de	  ilustrações	  e	  de	  livros.	  Assim,	  as	  
crianças	  levarão	  livros	  para	  casa	  para	  ser	  lidos	  em	  família	  e	  farão	  registos/desenhos	  dessas	  leituras;	  visitarão	  as	  bibliotecas:	  
municipal	  e/ou	  escolar,	  para	  conhecer	  o	  seu	  funcionamento,	  sistema	  de	  requisição	  domiciliária	  e	  ouvir/assistir	  à	  hora	  do	  
conto	  ou	  história.	  Pretende-‐se,	  se	  for	  possível,	  visitar	  uma	  biblioteca	  uma	  vez	  por	  mês	  a	  partir	  de	  janeiro	  de	  2017.	  
Objetivos:	  
Promover	  a	  leitura,	  assumindo-‐a	  como	  um	  fator	  de	  desenvolvimento	  coletivo.	  
	  Criar	  um	  ambiente	  favorável	  à	  leitura.	  
	  Desenvolver	  nas	  	  crianças	  o	  gosto	  pelos	  livros.	  
	  Sensibilizar	  os	  pais	  e	  encarregados	  de	  educação	  para	  a	  importância	  do	  livro	  e	  da	  leitura	  no	  desenvolvimento	  da	  criança.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Manuela	  Cracel	  
	  
	  

Visita	  de	  estudo	  a	  Guimarães	  -‐	  Ciência	  Viva	  (GEME)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Geme	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
3-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
4-‐04-‐2017	  
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Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  do	  1.º	  ciclo	  e	  assistentes	  

operacionais	  
Destinatários:	  

1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  
Descrição:	  
Visita	  de	  estudo	  ao	  centro	  de	  Ciência	  Viva	  de	  Guimarães	  e	  ao	  centro	  histórico.	  
Objetivos:	  
Proporcionar	  novos	  conhecimentos	  aos	  alunos.	  
	  Proporcionar	  a	  realização	  de	  experiências.	  
	  Conhecer	  novos	  locais.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Conceição	  Fernandes	  
	  
	  

Spelling	  Bee	  -‐	  Concurso:	  Vamos	  Soletrar	  em	  Inglês	  (EBVV	  e	  EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Aboim	  da	  Nóbrega;	  Escola	  Básica	  de	  Atães	  
;Escola	  Básica	  de	  Barbudo;	  Escola	  Básica	  de	  Cruz,	  Soutelo;	  Escola	  Básica	  
de	  Esqueiros;	  Escola	  Básica	  de	  Geme;	  Escola	  Básica	  de	  Lanhas;	  Escola	  
Básica	  de	  Oriz	  -‐	  S.	  Miguel	  ;Escola	  Básica	  de	  Sande;	  Escola	  Básica	  de	  Turiz;	  
Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde;	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo;	  
Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde;	  
Tipologia:	  Concurso	  
	  

Data	  Início	  
3-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
4-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Línguas	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  
220	  -‐	  Português	  e	  Inglês	  
330	  -‐	  Inglês	  

Dinamizadores:	  
Professores	  de	  Inglês	  dos	  1.º	  e	  2.º	  ciclos	  

Destinatários:	  
4.º	  ano;	  5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  5.º	  F;	  5.º	  

G;	  5.º	  H	  

Descrição:	  
Concurso	  para	  a	  aprendizagem	  do	  alfabeto	  em	  inglês,	  soletrando	  palavras	  e	  utilizando	  um	  cartões	  e	  /ou	  aplicação	  
eletrónica	  com	  o	  mesmo	  nome	  (Spelling	  Bee).	  
	  Vários	  graus	  de	  dificuldade,	  tendo	  em	  conta	  a	  faixa	  etária	  de	  cada	  grupo.	  
	  Dois	  alunos	  por	  turma.	  
	  Final	  durante	  a	  Semana	  da	  Leitura	  ou	  Dia	  da	  Integração.	  
Objetivos:	  
Promover	  o	  sucesso	  na	  disciplina	  de	  Inglês.	  
	  Promover	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem	  de	  línguas	  estrangeiras.	  
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Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Proporcionar	  o	  acesso	  generalizado	  às	  TIC.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
	  Valorizar	  a	  utilização	  cada	  vez	  mais	  autónoma	  das	  TIC.	  
Proponente:	  Maria	  da	  Graça	  Caridade	  Barbosa	  Pereira	  
	  
	  

SuperTmatik	  -‐	  Concurso	  de	  vocabulário	  em	  Inglês	  e	  Francês	  (EBVV	  e	  EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde;	  Escola	  Básica	  
Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Concurso	  
	  

Data	  Início	  
3-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
4-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Línguas	  
220	  -‐	  Português	  e	  Inglês	  
320	  -‐	  Francês	  
330	  -‐	  Inglês	  

Dinamizadores:	  
Grupo	  disciplinar	  de	  Inglês	  e	  Francês	  

Destinatários:	  
5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  5.º	  F;	  5.º	  G;	  5.º	  H;	  6.º	  A;	  6.º	  B;	  
6.º	  C;	  6.º	  D;	  6.º	  E;	  6.º	  F;	  6.º	  G;	  7.º	  A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  7.º	  E;	  

7.º	  F;	  7.º	  G;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  8.º	  D;	  8.º	  E;	  8.º	  F	  
Descrição:	  
Utilizando	  o	  jogo	  didático	  SuperTmatik	  (cartas	  de	  vocabulário)	  os	  alunos	  participam,	  aprendendo	  vocabulário	  novo	  em	  
inglês.	  
Objetivos:	  
Desenvolver	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem	  da	  língua	  inglesa.	  
	  Aprendizagem	  utilizando	  pedagogia	  mais	  lúdica.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  a	  Inglês,	  alargando	  o	  vocabulário.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Maria	  da	  Graça	  Caridade	  Barbosa	  Pereira	  
	  
	  

Une	  Minute	  en	  Français	  -‐	  Comptines	  (EBVV	  e	  EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde;	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  
Araújo	  
Tipologia:	  Atividade	  Artística	  (Teatro,	  Dança,	  etc...)	  
	  

Data	  Início	  
3-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
4-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Línguas	  
320	  -‐	  Francês	  

Dinamizadores:	  
Grupo	  disciplinar	  de	  Francês	  

Destinatários:	  
6.º	  A;	  6.º	  B;	  6.º	  C;	  6.º	  D;	  6.º	  E;	  6.º	  F	  ;	  6.ºG;	  7.º	  A;	  7.º	  
B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  7.º	  E;	  7.º	  F;	  7.º	  G;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  
8.º	  D;	  8.º	  E;	  8.º	  F;	  9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  9.º	  E;	  9.º	  F	  
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Descrição:	  
Durante	  a	  Semana	  da	  Leitura,	  alunos	  e	  professores	  de	  Francês	  realizarão	  pequenas	  leituras	  nas	  salas	  de	  aula,	  a	  outros	  
alunos,	  promovendo	  o	  gosto	  pela	  língua	  francesa.	  
Objetivos:	  
Promover	  o	  gosto	  pela	  leitura.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  à	  disciplina	  de	  Francês.	  
	  Promover	  o	  gosto	  pela	  língua	  francesa	  através	  de	  uma	  pedagogia	  diversificada.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Maria	  da	  Graça	  Caridade	  Barbosa	  Pereira	  
	  
	  

Feira	  do	  Livro	  (EBVV	  e	  EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde;	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  
Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Feira	  
	  

Data	  Início	  
3-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
4-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Biblioteca	  
Línguas	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  
200	  -‐	  Português	  e	  Estudos	  Sociais/História	  
210	  -‐	  Português	  e	  Francês	  
220	  -‐	  Português	  e	  Inglês	  
300	  -‐	  Português	  
320	  -‐	  Francês	  
330	  -‐	  Inglês	  
350	  -‐	  Espanhol	  

Dinamizadores:	  
Biblioteca	  Escolar	  e	  Departamento	  de	  Línguas	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  5.º	  A;	  5.º	  B;	  
5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  5.º	  F;	  5.º	  G;	  5.º	  H;	  6.º	  A;	  6.º	  B;	  6.º	  C;	  6.º	  
D;	  6.º	  E;	  6.º	  F;	  6.º	  G;	  7.º	  A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  7.º	  E;	  7.º	  F;	  
7.º	  G;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  8.º	  D;	  8.º	  E;	  8.º	  F;	  9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  

C;	  9.º	  D;	  9.º	  E;	  9.º	  F;	  Professores;	  Enc.	  Educação;	  
Comunidade;	  VOC	  3C;	  VOC	  3D	  

Descrição:	  
Realização	  de	  uma	  Feira	  do	  Livro,	  aberta	  a	  todos	  os	  alunos	  dos	  diferentes	  ciclos	  e	  anos	  de	  escolaridade,	  a	  realizar	  nas	  
escolas	  de	  2.º	  e	  3.º	  ciclos	  (EBMEA	  e	  EBVV),	  aberta	  à	  comunidade.	  
	  Convite	  a	  escritores	  ou	  outros	  animadores	  relacionados	  com	  o	  livro	  e	  a	  leitura.	  
	  Apresentação	  de	  diversas	  atividades	  relacionadas	  com	  o	  tema,	  neste	  espaço.	  
	  A	  organização	  compete	  à	  Equipa	  das	  Bibliotecas	  Escolares,	  com	  a	  colaboração	  do	  Departamento	  de	  Línguas	  na	  presença	  de	  
professores	  neste	  espaço,	  realização	  de	  trabalhos	  com	  alunos	  e	  acompanhamento	  à	  feira	  do	  livro.	  
Objetivos:	  
Promover	  o	  sucesso	  escolar	  e	  as	  aprendizagens	  significativas.	  
	  Promover	  o	  gosto	  pelo	  livro	  e	  pela	  leitura.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Maria	  da	  Graça	  Caridade	  Barbosa	  Pereira	  
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Visita	  de	  estudo	  Sea	  Life	  Porto	  (Atães)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Atães	  	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
3-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
4-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  e	  assistentes	  operacionais	  

Destinatários:	  
1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Visita	  de	  estudo	  ao	  Oceanário	  do	  Porto.	  
Objetivos:	  
Promover	  diferentes	  formas	  de	  aprender.	  
	  Desenvolver	  hábitos	  sociais	  e	  de	  convivência	  saudáveis.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fátima	  Cação	  
	  
	  

Visita	  de	  estudo	  ao	  Centro	  Ciência	  e	  Viva	  de	  Guimarães	  (Barbudo)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Barbudo	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
3-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
3-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
EB	  de	  Barbudo	  
Destinatários:	  

1.º	  ano	  
Descrição:	  
Visita	  de	  estudo	  ao	  Centro	  de	  Ciência	  Viva	  de	  Guimarães.	  
Objetivos:	  
Promover	  a	  cultura	  científica	  e	  tecnológica,	  ao	  nível	  da	  educação.	  
	  Fomentar	  a	  motivação	  para	  a	  aprendizagem	  científica	  que	  decorre	  no	  contacto	  precoce	  com	  conhecimento	  científico,	  seus	  
agentes	  e	  processos.	  
	  Conhecer	  um	  espaço	  interativo	  de	  divulgação	  científica	  e	  tecnológica.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
Proponente:	  Fátima	  Barbosa	  
	  
	  

Cantar	  os	  Reis	  (Sande)	  
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Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Sande	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
3-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
7-‐01-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  e	  assistentes	  operacionais	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  

Enc.	  Educação;	  Comunidade	  
Descrição:	  
Construção	  de	  instrumentos	  musicais.	  
	  Elaboração	  de	  coroas	  de	  reis.	  
	  Ensaio	  da	  canção	  a	  apresentar	  à	  comunidade.	  
	  Cantar	  os	  reis	  pela	  freguesia.	  
	  Realização	  de	  trabalhos	  alusivos	  ao	  tema.	  
Objetivos:	  
Preservar	  costumes	  e	  tradições.	  
	  Incentivar	  as	  relações	  com	  os	  outros	  (escola	  /comunidade.	  
	  Promover	  a	  socialização	  e	  a	  partilha.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Isabel	  Beatriz	  Lopes	  Monteiro	  
	  
	  

Cantar	  os	  Reis	  (Esqueiros)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros	  
Tipologia:	  Atividade	  Artística	  (Teatro,	  Dança,	  etc...)	  
	  

Data	  Início	  
4-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
4-‐01-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  e	  educadora	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
As	  crianças	  irão	  cantar	  os	  reis	  pelas	  ruas	  da	  freguesia.	  
Objetivos:	  
Sensibilizar	  para	  o	  valor	  cultural	  das	  tradições	  locais.	  
	  Recriar	  e	  divulgar	  tradições.	  
	  Promover	  a	  integração	  entre	  a	  escola	  e	  a	  comunidade.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Ricardo	  Meireles	  
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Cantares	  dos	  reis	  (CEVV)	  

Escola:	  Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
5-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
30-‐01-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Coordenador	  e	  Professores	  

Destinatários:	  
1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Cantar	  os	  Reis	  no	  átrio	  do	  edifício	  escolar,	  na	  Câmara	  Municipal	  e	  na	  Rádio	  Voz	  do	  Neiva.	  
	  Os	  alunos	  e	  professores	  ensaiam	  os	  cantares	  dos	  Reis	  e	  cantam	  pela	  escola	  e	  outras	  instituições;	  Realização	  de	  coroas	  de	  
Reis.	  
	  Recolha	  de	  cantares	  de	  Reis	  tradicionais	  das	  freguesias;	  Selecionar,	  ensaiar	  e	  apresentar	  um	  cantar	  pelo	  
estabelecimento/turma	  no	  mês	  de	  janeiro.	  
	  O	  Centro	  Escolar	  de	  Vila	  Verde,	  com	  o	  principal	  objetivo	  de	  preservar	  a	  tradição,	  participará	  mais	  uma	  vez	  um	  EnCont®o	  de	  
Cantares	  dos	  Reis	  dirigido	  a	  grupos	  escolares.	  
	  O	  encontro	  decorrerá	  numa	  escola	  do	  Agrupamento	  de	  Escolas	  de	  Vila	  Verde.	  
Objetivos:	  
Preservar	  costumes	  e	  tradições.	  
	  Cantar	  os	  Reis	  no	  Centro	  Escolar	  e	  noutros	  locais.	  
	  Contactar	  com	  os	  utentes	  das	  instituições.	  
	  Despertar	  e	  desenvolver	  nas	  crianças	  o	  gosto	  pelos	  cantares	  de	  Reis	  tradicionais.	  
	  Promover	  a	  integração	  entre	  a	  escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Promover	  momentos	  de	  alegria	  e	  convívio.	  
	  Partilhar	  saberes	  e	  experiências.	  
	  Participar	  no	  EnCont®o	  de	  Cantares	  dos	  Reis.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Joaquim	  Cerqueira	  
	  
	  

Cantar	  os	  Reis	  (Geme)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Geme	  
Tipologia:	  Atividade	  Artística	  (Teatro,	  Dança,	  etc...)	  
	  

Data	  Início	  
5-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
6-‐01-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  do	  1.º	  ciclo,	  educadora,	  assistentes	  

operacionais	  e	  AAAF	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  
Comunidade	  

Descrição:	  
Cantar	  os	  reis	  pela	  freguesia.	  
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Objetivos:	  
Fomentar	  a	  socialização.	  
	  Promover	  costumes	  e	  tradições.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Conceição	  Fernandes	  
	  
	  

Cantar	  dos	  Reis	  na	  Comunidade	  (Atães)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Atães	  
Tipologia:	  Atividade	  artística	  
	  

Data	  Início	  
5-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
6-‐01-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  e	  assistentes	  operacionais	  

Destinatários:	  
1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Cantar	  dos	  Reis	  na	  Comunidade.	  
Objetivos:	  
Manter	  as	  tradições.	  
	  Promover	  o	  convívio.	  
	  Desenvolver	  o	  gosto	  pela	  música	  popular	  e	  pela	  preservação	  dos	  valores	  culturais	  no	  contexto	  regional.	  
	  Incentivar	  as	  relações	  com	  os	  outros	  (escola-‐comunidade).	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fátima	  Cação	  
	  
	  

Reis	  /	  As	  Janeiras	  (Oriz)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Oriz	  -‐	  S.	  Miguel	  	  
Tipologia:	  Convívio	  
	  

Data	  Início	  
6-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
6-‐01-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Professores	  	  Alunos	  	  Assistentes	  operacionais	  	  Pais/Encarregados	  

de	  Educação	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  Professores;	  Enc.	  
Educação;	  Comunidade	  

Descrição:	  
Cantar	  pelas	  ruas	  das	  localidades.	  
	  Trabalho	  em	  contexto	  de	  sala	  de	  aula.	  
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Objetivos:	  
Reviver	  tradições	  e	  fomentar	  nos	  alunos	  relações	  interpessoais,	  como	  forma	  de	  socialização.	  
	  Identificar	  aspetos	  físicos	  da	  freguesia.	  
	  Construir	  coroas	  e	  cantar	  das	  janeiras.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Álvaro	  Ribeiro	  
	  
	  

Cantar	  as	  janeiras	  (Soutelo)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Cruz,	  Soutelo	  
Tipologia:	  Atividade	  Artística	  (Teatro,	  Dança,	  etc...)	  
	  

Data	  Início	  
8-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
10-‐01-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Educadoras	  e	  professores	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  

Comunidade;	  
Descrição:	  
Cantar	  as	  janeiras	  pela	  freguesia	  (ruas	  mais	  próximas	  da	  escola).	  
	  Elaboração	  de	  instrumentos	  musicais,	  com	  reciclagem	  de	  materiais.	  
Objetivos:	  
Preservar	  a	  tradição.	  
	  Estimular	  a	  criatividade.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fernanda	  Marques	  
	  
	  

Levantamento	  de	  atividades	  empreendedoras	  na	  Comunidade	  Educativa	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Aboim	  da	  Nóbrega;Escola	  Básica	  de	  
Barbudo;Escola	  Básica	  de	  Cruz,	  Soutelo;Escola	  Básica	  de	  
Esqueiros;Escola	  Básica	  de	  Geme;Escola	  Básica	  de	  Oriz	  -‐	  S.	  Miguel	  
;Escola	  Básica	  de	  Sande;Escola	  Básica	  de	  Turiz;Escola	  Básica	  Monsenhor	  
Elísio	  Araújo;Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde;JI	  da	  Loureira;JI	  de	  
Atães;JI	  de	  Gondiães;JI	  de	  Lanhas;JI	  de	  Pico	  de	  Regalados;JI	  de	  Sabariz	  
Tipologia:	  Intercâmbio	  
	  

Data	  Início	  
9-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
31-‐03-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Biblioteca	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadores,	  famílias,	  comunidade	  educativa	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar	  

Descrição:	  
Far-‐se-‐á	  o	  levantamento	  na	  comunidade	  educativa	  de	  atividades	  empreendedoras.	  
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Objetivos:	  
Promover	  a	  interação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  Comunidade.	  
	  Valorizar	  os	  recursos	  e	  empreendimentos	  locais.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver,	  em	  todos	  os	  agentes	  educativos,	  a	  capacidade	  de	  permanentemente	  se	  autoavaliarem.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Teresa	  Álvares	  
	  

Semana	  da	  Astronomia	  (EBVV	  e	  EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde;	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  
Araújo	  
Tipologia:	  Outras	  
	  

Data	  Início	  
9-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
13-‐01-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Matemática	  e	  Ciências	  Experimentais	  
510	  -‐	  Física	  e	  Química	  
520	  -‐	  Biologia	  e	  Geologia	  

Dinamizadores:	  
Professores	  do	  grupo	  510	  -‐	  Física	  e	  Química	  

Destinatários:	  
7.º	  A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  7.º	  E;	  7.º	  F;	  7.º	  G	  

Descrição:	  
Exposição	  de	  trabalhos	  elaborados	  pelos	  alunos	  com	  informações	  curiosas	  sobre	  inovações,	  pesquisa	  e	  conhecimento	  da	  
vida	  dos	  astronautas	  e	  do	  espaço.	  
	  Sessões	  de	  astronomia	  num	  planetário	  móvel.	  
Objetivos:	  
Conhecer	  o	  dia	  a	  dia	  de	  um	  astronauta.	  
	  	  Reconhecer	  a	  importância	  da	  Astronomia	  na	  sociedade.	  
	  	  Identificar	  as	  missões	  espaciais	  (tripuladas	  e	  não	  tripuladas)	  como	  meios	  essenciais	  para	  conhecer	  o	  Universo.	  
	  	  Promover	  a	  ligação	  da	  Físico-‐Química	  à	  tecnologia,	  Sociedade	  e	  ambiente.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Proporcionar	  o	  acesso	  generalizado	  às	  TIC.	  
	  Valorizar	  a	  utilização	  cada	  vez	  mais	  autónoma	  das	  TIC.	  
Proponente:	  José	  Custódio	  da	  Mota	  Araújo	  Custódio	  
	  
	  
	  

Prevenção	  e	  Segurança	  Rodoviária	  (EBVV	  e	  EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde;	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  
Araújo	  
Tipologia:	  Ação	  de	  Sensibilização/Esclarecimento	  
	  

Data	  Início	  
16-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
20-‐01-‐2017	  
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Proponentes:	  	  
Matemática	  e	  Ciências	  Experimentais	  
510	  -‐	  Física	  e	  Química	  
550	  -‐	  Informática	  

Dinamizadores:	  
Professores	  do	  grupo	  510	  -‐	  Física	  e	  Química	  

Destinatários:	  
9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  9.º	  E;	  9.º	  F;	  Enc.	  

Educação;	  Comunidade;	  
Descrição:	  
Trabalho	  de	  pesquisa	  sobre	  medidas	  de	  prevenção	  e	  segurança	  rodoviária,	  elaborado	  pelos	  alunos	  do	  9.º	  ano.	  
	  Exposição	  dos	  trabalhos	  dos	  alunos	  junto	  da	  comunidade	  escolar.	  
	  	  Palestra	  dirigida	  aos	  alunos	  do	  9.º	  ano	  sobre	  prevenção	  e	  segurança	  rodoviária,	  dinamizada	  por	  Ricardo	  Pereira,	  Escola	  de	  
Condução	  Auto	  Vilaverdense	  e	  Proteção	  Civil	  do	  Município.	  
Objetivos:	  
Sensibilizar	  a	  comunidade	  educativa,	  particularmente	  os	  alunos,	  para	  as	  medidas	  de	  prevenção	  e	  segurança	  rodoviária	  que	  
contribuem	  para	  a	  diminuição	  da	  sinistralidade	  rodoviária.	  
	  	  Alertar	  para	  as	  consequências	  pessoais,	  sociais	  e	  económicas	  da	  sinistralidade	  rodoviária.	  
	  	  Contribuir	  para	  a	  adoção	  de	  comportamentos	  harmonizados	  com	  as	  medidas	  de	  prevenção	  e	  segurança	  rodoviária	  por	  
parte	  de	  todos	  os	  utentes	  da	  via	  pública:	  peões,	  passageiros	  e	  condutores.	  
	  	  Promover	  a	  educação	  rodoviária	  em	  contexto	  escolar.	  
	  	  Promover	  a	  ligação	  da	  Físico-‐Química	  à	  tecnologia,	  sociedade	  e	  ambiente.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Proporcionar	  o	  acesso	  generalizado	  às	  TIC.	  
	  Valorizar	  a	  utilização	  cada	  vez	  mais	  autónoma	  das	  TIC.	  
Proponente:	  José	  Custódio	  da	  Mota	  Araújo	  Custódio	  
	  
	  	  

Cantar	  os	  Reis	  com	  o	  Lar	  S.	  Salvador	  (Barbudo)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Barbudo;	  
Tipologia:	  Intercâmbio	  
	  

Data	  Início	  
16-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
16-‐01-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
EB	  de	  Barbudo	  e	  AAF	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  

Comunidade	  
Descrição:	  
Cantar	  os	  Reis	  ao	  Lar	  S.	  Salvador,	  na	  freguesia	  de	  Vila	  Verde	  e	  Barbudo.	  
Objetivos:	  
Proporcionar	  às	  crianças	  momentos	  de	  alegria	  e	  diversão.	  
	  Promover	  a	  Expressão	  e	  Educação	  Musical	  como	  parte	  essencial	  de	  uma	  educação	  completa.	  
	  Preservar	  a	  tradição	  dos	  Cantares	  de	  Reis.	  
	  Estimular	  a	  defesa	  deste	  importante	  património,	  letras,	  músicas,	  trajes	  e	  outros	  adornos.	  
	  Despertar	  e	  desenvolver	  nas	  crianças	  o	  gosto	  pelos	  cantares	  de	  Reis	  tradicionais.	  
	  Proteger	  a	  música	  tradicional	  de	  cariz	  popular.	  
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Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fátima	  Barbosa	  
	  
	  

Torneio	  de	  Atletismo	  (EBVV	  e	  EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde;	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  
Araújo;	  
Tipologia:	  Atividade	  Desportiva	  
	  

Data	  Início	  
17-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
17-‐01-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Clube	  Desporto	  Escolar	  
Expressões	  
260	  -‐	  Educação	  Física	  
620	  -‐	  Educação	  Física	  

Dinamizadores:	  
Grupo	  de	  Educação	  Física	  

Destinatários:	  
6.º	  A;	  6.º	  B;	  6.º	  C;	  6.º	  D;	  6.º	  E;	  6.º	  F;	  6.º	  G;	  7.º	  A;	  
7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  7.º	  E;	  7.º	  F;	  7.º	  G;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  
8.º	  C;	  8.º	  D;	  8.º	  E;	  8.º	  F;	  9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  

9.º	  E;	  9.º	  F;	  
Descrição:	  
Provas	  individuais	  de	  Atletismo,	  onde	  cada	  aluno	  procura	  obter	  os	  melhores	  resultados	  nas	  várias	  disciplinas,	  com	  vista	  ao	  
apuramento	  para	  a	  3ª	  e	  última	  fase.	  
	  A	  2.ª	  fase	  decorre	  na	  EBVV.	  	  
	  A	  1.ª	  durante	  o	  1.º	  período,	  nas	  aulas	  de	  Educação	  Física.	  
Objetivos:	  
Desenvolver	  	  o	  	  gosto	  	  pela	  	  prática	  	  da	  	  atividade	  	  física.	  
	  Aplicar	  	  o	  	  trabalho	  	  desenvolvido	  	  na	  	  unidade	  	  didática	  	  de	  	  Atletismo.	  
	  Vivenciar	  situações	  	  competitivas.	  	  
	  Desenvolver	  	  competências	  	  sociais	  	  e	  	  de	  	  convívio.	  
	  Proporcionar	  	  atividades	  	  de	  	  enriquecimento	  	  e	  	  complemento	  	  curricular.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  João	  Lima	  
	  
	  
	  

Torneio	  Uni-‐Hóquei	  (EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde;	  
Tipologia:	  Atividade	  Desportiva	  
	  

Data	  Início	  
25-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
25-‐01-‐2017	  
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Proponentes:	  	  
Clube	  Desporto	  Escolar	  
Expressões	  
260	  -‐	  Educação	  Física	  
620	  -‐	  Educação	  Física	  

Dinamizadores:	  
Grupo	  de	  Educação	  Física	  

Destinatários:	  
5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  6.º	  A;	  6.º	  B;	  6.º	  C;	  

6.º	  D;	  
Descrição:	  
Torneio	  por	  turmas,	  onde	  cada	  turma	  procura	  obter	  os	  melhores	  resultados	  nos	  vários	  jogos.	  
Objetivos:	  
Desenvolver	  	  o	  	  gosto	  	  pela	  	  prática	  	  da	  	  atividade	  	  física.	  
	  Aplicar	  	  o	  	  trabalho	  	  desenvolvido	  	  na	  	  unidade	  	  didática	  	  de	  	  Uni-‐Hóquei.	  
	  Vivenciar	  situações	  	  competitivas.	  	  
	  Desenvolver	  	  competências	  	  sociais	  	  e	  	  de	  	  convívio.	  
	  Proporcionar	  	  atividades	  	  de	  	  enriquecimento	  	  e	  	  complemento	  	  curricular.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  João	  Lima	  
	  
	  

Encontro	  de	  Reis	  dos	  alunos	  do	  AEVV	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Atães	  ;	  
Tipologia:	  Intercâmbio	  
	  

Data	  Início	  
26-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
26-‐01-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  e	  assistentes	  operacionais	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  

Enc.	  Educação;	  Comunidade;	  
Descrição:	  
Encontro	  de	  alunos	  do	  Agrupamento	  para	  cantar	  os	  Reis.	  
Objetivos:	  
Conhecer	  e	  valorizar	  tradições.	  
	  Promover	  o	  intercâmbio	  entre	  os	  alunos	  do	  Agrupamento.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fátima	  Cação	  
	  
	  

Cerimónia	  de	  Entrega	  de	  Prémios	  Escolares	  (EBVV)	  
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Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Barbudo;Escola	  Básica	  de	  Cruz,	  Soutelo;Escola	  
Básica	  de	  Esqueiros;Escola	  Básica	  de	  Geme;Escola	  Básica	  de	  Turiz;Escola	  
Básica	  de	  Vila	  Verde;	  Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde;	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
27-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
27-‐01-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Comissão	  de	  Atividades	  EBVV	  

Dinamizadores:	  
Comissão	  de	  Atividades	  EBVV	  

Destinatários:	  
5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  5.º	  F;	  5.º	  G;	  5.º	  H;	  
6.º	  A;	  6.º	  B;	  6.º	  C;	  6.º	  D;	  6.º	  E;	  6.º	  F;	  6.º	  G;	  7.º	  A;	  
7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  7.º	  E;	  7.º	  F;	  7.º	  G;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  
8.º	  C;	  8.º	  D;	  8.º	  E;	  8.º	  F;	  9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  

9.º	  E;	  9.º	  F;	  Comunidade	  
Descrição:	  
Cerimónia	  de	  entrega	  de	  prémios	  com	  momentos	  musicais	  ou	  afins.	  
Objetivos:	  
Valorizar	  o	  Mérito	  Escolar.	  
	  Distinguir	  os	  alunos	  que	  se	  evidenciaram	  em	  termos	  académicos	  ou	  em	  ações	  que	  dignificaram	  o	  indivíduo	  e	  o	  
Agrupamento,	  no	  ano	  letivo	  transato.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver,	  em	  todos	  os	  agentes	  educativos,	  a	  capacidade	  de	  permanentemente	  se	  autoavaliarem.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Maria	  Manuel	  Fortunas	  
	  
	  

Ida	  ao	  Teatro	  -‐	  Visita	  de	  estudo	  ao	  Porto	  Histórico	  e	  Artístico	  (EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo;	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
30-‐01-‐2017	  

Data	  Término	  
30-‐01-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Ciências	  Sociais	  e	  Humanas	  
Expressões	  
Línguas	  
300	  -‐	  Português	  
400	  -‐	  História	  
600	  -‐	  Artes	  Visuais	  

Dinamizadores:	  
Professores	  de	  Português	  do	  3º	  ciclo	  em	  

articulação	  com	  História	  e	  Artes	  
Destinatários:	  

9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  

Descrição:	  
Saída	  da	  escola	  -‐	  8h30.	  
	  Ida	  ao	  Teatro	  -‐	  Auto	  da	  Barca	  do	  Inferno	  (Auditório	  de	  S.	  Mamede-‐	  Perafita,	  Matosinhos).	  
	  Almoço	  na	  cidade.	  
	  Visita	  a	  locais	  de	  interesse	  histórico	  e	  artístico	  na	  cidade	  do	  Porto.	  
	  Chegada	  prevista	  cerca	  das	  18h00.	  
Objetivos:	  
Promover	  o	  gosto	  pela	  literatura	  e	  pela	  arte.	  
	  Valorizar	  a	  expressão	  artística,	  a	  cultura	  e	  o	  património.	  
	  Consciencializar	  os	  alunos	  para	  a	  importância	  do	  teatro	  como	  veículo	  da	  cultura.	  
	  Valorizar	  e	  desenvolver	  diferentes	  formas	  de	  conhecimento,	  comunicação	  e	  expressão.	  
	  Sensibilizar	  para	  a	  estética	  e	  valorização	  da	  arte.	  
	  Participar	  em	  atividades	  que	  promovam	  aprendizagens	  em	  diferentes	  contextos	  pedagógicos.	  
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Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Maria	  da	  Graça	  Caridade	  Barbosa	  Pereira	  
	  
	  

Visita	  de	  estudo	  à	  ADERE	  MINHO,	  Soutelo	  	  (Esqueiros)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros;	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
13-‐02-‐2017	  

Data	  Término	  
13-‐02-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  

Destinatários:	  
1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  

Descrição:	  
Os	  alunos	  irão	  visitar	  as	  instalações	  da	  ADERE	  MINHO,	  em	  Soutelo.	  
Objetivos:	  
Participar	  em	  atividades	  que	  promovam	  aprendizagens	  em	  diferentes	  contextos	  pedagógicos.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Ricardo	  Meireles	  
	  
	  

Dia	  de	  S.	  Valentim	  (Loureira)	  
Escola:	  JI	  da	  Loureira;	  
Tipologia:	  Exposição	  
	  

Data	  Início	  
14-‐02-‐2017	  

Data	  Término	  
14-‐02-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadora	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  Enc.	  Educação;	  Comunidade;	  

Descrição:	  
Com	  esta	  atividade	  pretende-‐se	  dar	  a	  conhecer	  as	  tradições	  anglo-‐americanas,	  cooperar	  com	  os	  outros	  em	  tarefas	  e	  
projetos	  comuns	  e	  participar	  em	  atividades	  interpessoais	  e	  de	  grupo,	  respeitando	  normas,	  regras	  e	  critérios	  de	  atuação,	  de	  
convivência	  e	  de	  trabalho	  em	  vários	  contextos	  e	  indo	  de	  encontro	  aos	  objetivos	  do	  Projeto	  Educativo.	  
	  Entre	  histórias,	  canções,	  conversas	  e	  partilhas,	  os	  alunos	  vivenciarão	  	  momentos	  de	  carinho	  e	  de	  afeto.	  
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Objetivos:	  
Fazer	  o	  próximo	  feliz.	  
	  Celebrar	  as	  relações	  especiais	  que	  partilhamos	  com	  os	  nossos	  alunos,	  encarregados	  de	  educação,	  colegas	  de	  trabalho,	  
amigos,	  famílias,	  autarquias	  e	  direção,	  
	  Descobrir	  e	  explorar	  os	  valores	  como	  a	  amizade	  e	  o	  amor,	  dando	  seguimento	  a	  esta	  tradição	  através	  do	  projeto	  "Namorar	  
Portugal".	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Manuela	  Cracel	  
	  
	  

Visita	  ao	  Centro	  de	  Ciência	  Viva	  e	  à	  Sociedade	  Martins	  Sarmento	  	  Guimarães	  (EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo;	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
15-‐02-‐2017	  

Data	  Término	  
15-‐02-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Ciências	  Sociais	  e	  Humanas	  
Matemática	  e	  Ciências	  Experimentais	  
200	  -‐	  Português	  e	  Estudos	  Sociais/História	  
230	  -‐	  Matemática	  e	  Ciências	  da	  Natureza	  
290	  -‐	  Educação	  Moral	  e	  Religiosa	  Católica	  

Dinamizadores:	  
Rosário	  Monteiro	  e	  Teresa	  Sousa	  

Destinatários:	  
5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E	  

Descrição:	  
Visita	  de	  estudo	  ao	  Centro	  de	  Ciência	  Viva	  e	  à	  Sociedade	  Martins	  Sarmento	  	  Guimarães.	  
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Objetivos:	  
Conhecer	  o	  património	  da	  nossa	  região.	  
	  Demonstrar	  interesse	  e	  respeito	  pelo	  passado,	  nomeadamente	  o	  dos	  povos	  castrejos	  e	  preservar	  e	  divulgar	  a	  memória	  
coletiva.	  
	  Desenvolver	  o	  gosto	  pela	  investigação	  e	  pelo	  estudo	  do	  passado.	  
	  Potenciar	  a	  Escola	  como	  o	  garante	  de	  um	  serviço	  educativo	  de	  qualidade	  para	  todos	  e	  consolidar	  os	  conhecimentos	  
adquiridos	  nas	  aulas.	  
	  Estimular	  a	  curiosidade	  natural	  dos	  alunos	  e	  educar	  para	  a	  preservação	  do	  nosso	  património	  histórico	  e	  sociocultural.	  
	  Reconhecer	  a	  evolução	  histórica,	  sócio	  económica	  e	  artística	  que	  caracteriza	  a	  sociedade	  portuguesa	  e	  os	  povos	  que	  
habitaram	  o	  ocidente	  peninsular	  antes	  da	  fundação	  do	  reino	  de	  Portugal.	  
	  Compreender	  como	  o	  passado	  se	  reflecte	  na	  atualidade.	  
	  Contribuir	  para	  a	  cultura	  do	  aluno,	  proporcionando	  uma	  melhor	  compreensão	  do	  mundo.	  
	  Desenvolver	  as	  capacidades	  de	  imaginação,	  criatividade	  e	  o	  espírito	  crítico.	  
	  Aprofundar	  conteúdos	  da	  disciplina	  de	  EMRC;	  
	  Proporcionar	  o	  respeito	  e	  um	  bom	  momento	  de	  convívio	  e	  amizade	  entre	  alunos/	  alunos	  e	  alunos/	  professores;	  
	  Conviver	  com	  os	  seus	  pares	  e	  com	  os	  adultos.	  
	  Respeitar	  a	  diferença.	  
	  Proporcionar	  um	  dia	  de	  convívio	  entre	  os	  professores	  e	  alunos	  e	  alunos/alunos.	  
	  Proporcionar	  uma	  formação	  integral	  do	  aluno	  que	  tanto	  passa	  pela	  instrução	  dos	  conteúdos	  académicos	  como	  pela	  
educação	  interdisciplinar.	  
	  Desenvolver	  valores	  que	  certamente	  contribuirão	  para	  um	  crescimento	  harmonioso	  que	  fará	  dos	  jovens	  de	  hoje	  melhores	  
adultos	  no	  amanhã.	  
	  Proporcionar	  uma	  abordagem	  estimulante	  e	  inovadora	  dos	  conteúdos	  programáticos,	  fora	  do	  contexto	  da	  sala	  de	  aula.	  
	  Estimular	  o	  gosto	  pela	  Ciência	  e	  a	  vontade	  de	  aprofundar	  conhecimentos.	  
	  Respeitar,	  valorizar	  e	  relacionar-‐se	  com	  os	  outros	  na	  sua	  diversidade	  de	  seres	  e	  formas	  de	  estar.	  
	  Estimular	  capacidades	  de	  observação	  e	  reflexão	  crítica.	  
	  Fomentar	  a	  motivação	  para	  a	  aprendizagem	  científica.	  
	  Desenvolver	  a	  curiosidade,	  experimentação,	  pensamento	  crítico,	  criatividade,	  cooperação	  e	  partilha	  entre	  os	  alunos.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
Proponente:	  Eugénia	  Aragão	  
	  
	  

Desfile	  pela	  freguesia	  (Geme)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Geme;	  
Tipologia:	  Desfile	  
	  

Data	  Início	  
24-‐02-‐2017	  

Data	  Término	  
24-‐02-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  do	  1.º	  ciclo,	  educadora,	  assistentes	  

operacionais,	  famílias	  e	  AAAF	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  
Comunidade;	  

Descrição:	  
Desfile	  pela	  freguesia	  proporcionando	  momentos	  de	  convívio	  com	  a	  comunidade	  educativa.	  
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Objetivos:	  
Desenvolver	  a	  criatividade.	  
	  Vivenciar	  situações	  de	  alegria	  e	  divertimento.	  
	  Conhecer	  e	  preservar	  tradições.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
Proponente:	  Conceição	  Fernandes	  
	  
	  

Carnaval	  (Sande)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Sande;	  
Tipologia:	  Desfile	  
	  

Data	  Início	  
24-‐02-‐2017	  

Data	  Término	  
24-‐02-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  e	  assistentes	  operacionais	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  

Enc.	  Educação;	  Comunidade;	  
Descrição:	  
Construção	  de	  uma	  máscara.	  
	  Ensaio	  de	  músicas	  carnavalescas.	  
	  Desfile	  de	  Carnaval	  pela	  freguesia.	  
	  Realização	  de	  trabalhos	  alusivos	  ao	  tema.	  
	  Pesquisa	  na	  internet	  sobre	  a	  comemoração	  do	  Carnaval	  noutros	  países.	  
Objetivos:	  
Conhecer,	  valorizar	  e	  preservar	  costumes	  e	  tradições.	  
	  Promover	  a	  criatividade	  e	  a	  participação	  atrvés	  da	  escolha	  dos	  fatos	  e	  da	  confeção	  de	  máscaras.	  
	  Desenvolver	  sentimentos	  de	  tolerância	  e	  de	  respeito	  por	  si	  e	  pelos	  outros.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
	  Valorizar	  a	  utilização	  cada	  vez	  mais	  autónoma	  das	  TIC.	  
Proponente:	  Isabel	  Beatriz	  Lopes	  Monteiro	  
	  
	  

Desfile	  de	  Carnaval	  (Oriz)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Oriz	  -‐	  S.	  Miguel	  ;	  
Tipologia:	  Desfile	  
	  

Data	  Início	  
24-‐02-‐2017	  

Data	  Término	  
24-‐02-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Associação	  de	  Pais	  
1.º	  Ciclo	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Professores,	  alunos,	  assistentes	  operacionais,	  

pais/encarregados	  de	  educação,	  União	  de	  
Juntas	  de	  Freguesia	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  

Professores;	  Enc.	  Educação;	  Comunidade;	  
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Descrição:	  
Realizar	  um	  desfile	  de	  carnaval.	  
	  Pesquisas	  sobre	  a	  importância	  das	  profissões	  sobre	  segurança.	  
	  Gincana	  com	  bicicletas,	  trotinetas	  
	  Simulacro	  de	  evacuação.	  
Objetivos:	  
Exprimir	  ideias	  através	  de	  elementos	  visuais.	  
	  Fomentar	  a	  criatividade	  e	  a	  imaginação.	  
	  Fazer	  fatos	  alegóricos	  de	  acordo	  com	  o	  tema	  com	  diversos	  materiais.	  
	  Criar	  fatos	  alegóricos	  inovadores	  utilizando	  materiais	  reutilizáveis.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Álvaro	  Ribeiro	  
	  
	  

Desfile	  de	  Carnaval	  (Atães)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Atães	  ;	  
Tipologia:	  Desfile	  
	  

Data	  Início	  
24-‐02-‐2017	  

Data	  Término	  
24-‐02-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  e	  assistentes	  operacionais	  

Destinatários:	  
1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  

Descrição:	  
Desfile	  pelas	  ruas	  da	  localidade	  e	  concurso	  do	  melhor	  mascarado.	  
Objetivos:	  
Preservar	  o	  património	  cultural.	  
	  Reutilizar	  desperdícios.	  
	  Promover	  o	  convívio.	  
	  Compreender	  e	  aplicar	  regras.	  
	  Promover	  a	  criatividade	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fátima	  Cação	  
	  
	  	  
	  

Desfile	  de	  Carnaval	  (Soutelo)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Cruz,	  Soutelo;	  
Tipologia:	  Desfile	  
	  

Data	  Início	  
24-‐02-‐2017	  

Data	  Término	  
24-‐02-‐2017	  
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Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Educadoras	  e	  professores	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  

Comunidade;	  
Descrição:	  
Desfile	  na	  área	  circundante	  ao	  edifício	  escolar.	  
Objetivos:	  
Estimular	  a	  criatividade.	  
	  Preservar	  a	  tradição.	  
	  Desenvolver	  atitudes	  de	  tolerância	  e	  de	  respeito.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fernanda	  Marques	  
	  
	  

Carnaval	  (Esqueiros)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros;	  
Tipologia:	  Desfile	  
	  

Data	  Início	  
24-‐02-‐2017	  

Data	  Término	  
24-‐02-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  e	  educadora	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  

Comunidade;	  
Descrição:	  
As	  crianças	  com	  diferentes	  disfarces	  desfilarão	  pela	  aldeia.	  
Objetivos:	  
Promover	  a	  socialização.	  
	  Valorizar	  as	  tradições	  locais.	  
	  Desenvolver	  a	  criatividade.	  
	  Desenvolver	  o	  convívio	  entre	  os	  alunos	  da	  escola	  e	  da	  comunidade.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Ricardo	  Meireles	  
	  
	  

Desfile	  de	  Carnaval	  pela	  Comunidade	  (Barbudo)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Barbudo;	  
Tipologia:	  Desfile	  
	  

Data	  Início	  
24-‐02-‐2017	  

Data	  Término	  
24-‐02-‐2017	  



	  

AEVV	  –	  	  PAA	  2016/2017	   	   Página	  77	  	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
EB	  de	  Barbudo	  e	  Pais/	  Encarregados	  de	  

Educação	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  
Comunidade	  

Descrição:	  
Desfile	  de	  Carnaval	  pelas	  ruas	  da	  localidade.	  
Objetivos:	  
Conhecer	  as	  origens	  e	  diferentes	  tipos	  de	  Carnaval.	  
	  Diversificar	  as	  experiências	  de	  aprendizagem	  das	  crianças.	  
	  Manter	  tradições	  da	  comunidade.	  
	  Promover	  a	  descoberta	  das	  fantasias	  pelos	  colegas.	  
	  Promover	  o	  convívio	  saudável	  entre	  os	  alunos	  e	  entre	  a	  escola	  e	  a	  comunidade.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fátima	  Barbosa	  
	  
	  

Desfile	  de	  Carnaval	  (CEVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde;	  
Tipologia:	  Atividade	  Artística	  (Teatro,	  Dança,	  etc...)	  
	  

Data	  Início	  
24-‐02-‐2017	  

Data	  Término	  
24-‐02-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Comunidade	  escolar	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  

Descrição:	  
Com	  o	  apoio	  da	  AAAF/CAF	  é	  feita	  a	  organização	  do	  desfile:	  bombos,	  gigantones,	  faixa	  identificativa	  da	  escola.	  
	  Realização	  de	  um	  desfile	  de	  carnaval	  no	  perímetro	  circundante	  da	  escola.	  
	  Os	  alunos	  trajam-‐se	  livremente.	  
	  Em	  sala	  de	  aula	  os	  educadores	  e	  professores	  poderão	  explorar	  a	  origem	  do	  carnaval	  e	  as	  tradições	  em	  Portugal	  e	  no	  
Mundo.	  
Objetivos:	  
Valorizar	  as	  tradições	  locais	  e	  manter	  a	  tradição	  carnavalesca.	  
	  Envolver	  a	  comunidade	  escolar	  e	  o	  meio.	  
	  Desfilar	  com	  trajes	  carnavalescos	  interagindo	  com	  a	  comunidade	  local.	  
	  Sensibilizar	  os	  alunos	  para	  os	  perigos	  da	  utilização	  de	  certos	  artefactos	  utilizados	  nesta	  época.	  
	  Promover	  o	  convívio	  e	  o	  respeito.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Joaquim	  Cerqueira	  
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Visita	  de	  Estudo	  à	  Madeira	  (EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo;	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
7-‐03-‐2017	  

Data	  Término	  
9-‐03-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Línguas	  
330	  -‐	  Inglês	  

Dinamizadores:	  
Ana	  Cristina	  Marinheiro,	  Pedro	  Barbosa,	  Jorge	  

Faria	  
Destinatários:	  

VOC	  3C	  
Descrição:	  
No	  âmbito	  da	  disciplina	  de	  Inglês,	  em	  articulação	  com	  a	  disciplina	  de	  Educação	  Física	  e	  Português,	  levar-‐se-‐ao	  os	  alunos	  
numa	  visita	  de	  estudo	  à	  Ilha	  da	  Madeira,	  para	  contactar	  com	  outras	  realidades	  histórico-‐culturais	  e	  in	  loco,	  vivenciar	  o	  
espaço	  de	  infância	  e	  visitar	  o	  museu	  de	  um	  dos	  seus	  ídolos	  desportivos,	  Cristiano	  Ronaldo.	  
	  Esta	  atividade	  será	  desenvolvida	  em	  conjunto	  com	  alunos	  madeirenses.	  
Objetivos:	  
Promover	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem	  e	  pela	  escola.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  dos	  alunos.	  
	  Desenvolver	  o	  espírito	  de	  observação	  e	  espírito	  crítico.	  
	  Enriquecer	  a	  experiência	  do	  aluno	  pelo	  contacto	  dom	  a	  realidade	  madeirense.	  
	  Facilitar	  a	  sociabilidade,	  proporcionando	  momentos	  de	  convivência,	  sentido	  de	  camaradagem	  e	  cooperação	  entre	  os	  
diferentes	  agentes	  educativos.	  
	  Contactar	  com	  os	  valores	  culturais	  e	  património	  histórico	  dos	  lugares	  a	  visitar.	  
	  Facilitar	  a	  consolidação	  de	  competências	  o	  nível	  da	  interação	  noutros	  meios	  sociais	  /	  comunidades.	  
	  Facilitar	  a	  consolidação	  de	  competências	  ao	  nível	  da	  gestão	  de	  atitudes,	  comportamentos	  e	  afetos.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
	  Valorizar	  a	  utilização	  cada	  vez	  mais	  autónoma	  das	  TIC.	  
Proponente:	  Maria	  da	  Graça	  Caridade	  Barbosa	  Pereira	  
	  

Dia	  do	  Pai	  (Loureira)	  
Escola:	  JI	  da	  Loureira;	  
Tipologia:	  Outras	  
	  

Data	  Início	  
13-‐03-‐2017	  

Data	  Término	  
17-‐03-‐2017	  
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Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadora	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  Comunidade;	  

Descrição:	  
Com	  esta	  atividade	  pretendemos	  abordar	  a	  diversidade	  de	  pais	  que	  existem,	  visualizando	  imagens	  e	  filmes	  e	  muitos	  
exemplos	  de	  tipos	  de	  famílias	  e	  estruturas	  familiares.	  
	  Pretende-‐se	  ainda	  	  trazer	  a	  família	  à	  escola	  e	  resgatar	  valores	  através	  da	  convivência,	  proporcionando	  momentos	  de	  lazer	  
que	  estimulem	  os	  vínculos	  entre	  pais	  e	  filhos.	  
Objetivos:	  
Dar	  destaque	  à	  pessoa	  que	  é	  o	  pai,	  salientando	  a	  sua	  importância	  na	  educação	  dos	  filhos	  e	  no	  seio	  familiar.	  
	  Sensibilizar	  para	  os	  valores	  humanos	  e	  familiares.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Manuela	  Cracel	  
	  
	  

Dia	  do	  Pai	  (CEVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde;	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
16-‐03-‐2017	  

Data	  Término	  
20-‐03-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadoras	  do	  CEVV	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  Professores;	  Enc.	  Educação;	  

Descrição:	  
Apresentação	  de	  um	  vídeo	  com	  um	  poema	  e	  atividades	  das	  crianças	  desenvolvidas	  nas	  quatro	  salas.	  
	  Apresentação	  de	  uma	  dança.	  
	  Convívio/lanche.	  
Objetivos:	  
Celebrar	  o	  dia	  do	  Pai.	  
	  Promover	  experiências	  culturalmente	  relevantes.	  
	  Promover	  o	  estreitamento	  de	  relações	  entre	  a	  escola	  e	  a	  família.	  
	  Promover	  a	  articulação	  com	  a	  AAAF.	  
	  Promover	  articulação	  entre	  as	  quatro	  salas	  de	  Jardim	  de	  Infância.	  
	  Promover	  a	  construção	  da	  identidade	  pessoal	  e	  social.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Joaquim	  Cerqueira	  
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Dia	  do	  Pai	  (Esqueiros)	  

Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros;	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
20-‐03-‐2017	  

Data	  Término	  
20-‐03-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  e	  educadora	  

Destinatários:	  
Enc.	  Educação;	  

Descrição:	  
Os	  alunos	  irão	  proporcionar	  ao	  Pai	  um	  dia	  diferente,	  com	  uma	  surpresa.	  
Objetivos:	  
Promover	  o	  convívio	  entre	  pais	  e	  filhos	  em	  contexto	  escolar.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Ricardo	  Meireles	  
	  
	  

Dia	  da	  Floresta	  (EBMEA	  e	  EBVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde;	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  
Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Ação	  de	  Sensibilização/Esclarecimento	  
	  

Data	  Início	  
21-‐03-‐2017	  

Data	  Término	  
3-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Matemática	  e	  Ciências	  Experimentais	  
420	  -‐	  Geografia	  
510	  -‐	  Física	  e	  Química	  
520	  -‐	  Biologia	  e	  Geologia	  

Dinamizadores:	  
Professores	  do	  grupo	  510	  -‐	  Física	  e	  Química	  

Destinatários:	  
8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  8.º	  D;	  8.º	  E;	  8.º	  F;	  Comunidade	  

Descrição:	  
Trabalho	  de	  pesquisa	  sobre	  causas	  consequências	  e	  prevenção	  de	  incêndios	  florestais,	  elaborado	  pelos	  alunos	  do	  8.º	  ano,	  
com	  vista	  à	  elaboração	  de	  cartazes.	  
	  	  Exposição	  de	  cartazes	  elaborados	  pelos	  alunos	  com	  informações	  sobre	  causas,	  consequências	  e	  prevenção	  de	  incêndios	  
florestais.	  
	  	  Palestra	  dirigida	  aos	  alunos	  do	  8.º	  ano	  sobre	  prevenção	  e	  combate	  de	  incêndios	  floresta.	  
Objetivos:	  
Promover	  a	  reflexão	  sobre	  a	  responsabilidade	  de	  cada	  cidadão	  relativamente	  à	  preservação	  dos	  recursos	  naturais	  e,	  
sobretudo,	  despertar	  nos	  mais	  jovens	  o	  gosto	  pela	  natureza,	  rumo	  à	  sustentabilidade	  da	  vida	  na	  Terra.	  
	  	  Sensibilizar	  a	  comunidade	  para	  a	  importância	  da	  mudança	  de	  comportamentos	  e	  atitudes	  na	  prevenção	  de	  incêndios	  
florestais.	  
	  Contribuir	  para	  melhorar	  a	  eficácia	  do	  ataque	  e	  da	  gestão	  dos	  incêndios.	  
	  	  Sensibilizar,	  informar	  e	  educar	  a	  população	  escolar	  para	  a	  preservação	  dos	  recursos	  naturais.	  
	  	  Promover	  a	  ligação	  da	  Físico-‐Química	  à	  tecnologia,	  sociedade	  e	  ambiente.	  
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Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Proporcionar	  o	  acesso	  generalizado	  às	  TIC.	  
	  Valorizar	  a	  utilização	  cada	  vez	  mais	  autónoma	  das	  TIC.	  
Proponente:	  José	  Custódio	  da	  Mota	  Araújo	  Custódio	  
	  
	  

Festa	  da	  Primavera	  (CEVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
21-‐03-‐2017	  

Data	  Término	  
3-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Comunidade	  escolar	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Decorar	  o	  hall	  de	  entrada	  com	  motivos	  alusivos	  à	  época.	  
	  Organizar	  a	  recolher	  e	  plantação	  de	  árvores	  flores	  e	  arbustos	  no	  recinto	  exterior	  da	  escola.	  
	  Comemorar,	  nas	  salas,	  o	  Dia	  da	  Árvore,	  promovendo	  o	  debate	  e	  registando	  o	  seu	  valor	  em	  cartazes.	  
	  Promover	  a	  realização	  de	  painéis	  criativos	  com	  materiais	  recicláveis	  para	  fazer	  mural	  no	  exterior	  no	  Dia	  da	  Árvore.	  
Objetivos:	  
Comemorar	  o	  Dia	  da	  árvore	  e	  a	  chegada	  da	  primavera.	  
	  Promover	  nos	  alunos	  sentimentos	  de	  respeito	  e	  valorização	  da	  Natureza.	  
	  Desenvolver	  a	  criatividade	  e	  o	  sentido	  estético.	  
	  Fomentar	  atitudes	  de	  participação	  em	  manifestações	  e	  ações	  coletivas.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Joaquim	  Cerqueira	  
	  
	  

Dia	  da	  Árvore	  (Loureira)	  
Escola:	  JI	  da	  Loureira;	  
Tipologia:	  Ação	  de	  Sensibilização/Esclarecimento	  
	  

Data	  Início	  
21-‐03-‐2017	  

Data	  Término	  
21-‐03-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Junta	  Freguesia	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadora	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  Enc.	  Educação;	  Comunidade	  
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Descrição:	  
Esta	  atividade	  visa,	  essencialmente,	  reconhecer	  a	  importância	  da	  floresta	  e	  educar	  para	  a	  cidadania,	  plantando	  
árvores/plantas	  no	  espaço	  exterior	  do	  jardim,	  convidar	  familiares	  ou	  amigos	  para	  falar	  sobre	  preservação	  e	  conservação	  do	  
ambiente,	  com	  abordagem	  ao	  projeto	  escola	  +	  verde;	  andar	  e	  observar	  as	  árvores	  presentes	  ao	  pé	  do	  edifício	  e	  sentar	  na	  
sombra	  de	  uma	  árvore	  e	  conversar	  sobre	  o	  respeito	  e	  cuidados	  que	  devemos	  ter	  com	  as	  plantinhas,	  fazendo	  no	  final	  um	  
mural	  com	  vários	  motivos	  do	  tema	  natureza.	  
Objetivos:	  
Sensibilizar	  para	  os	  problemas	  ambientais.	  
	  Promover	  atitudes	  de	  partilha.	  
	  Promover	  o	  convívio	  entre	  diferentes	  gerações.	  	  	  
	  Reconhecer	  a	  importância	  da	  floresta.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Manuela	  Cracel	  
	  
	  

Semana	  Interconcelhia	  da	  Leitura	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Aboim	  da	  Nóbrega;	  Escola	  Básica	  de	  Atães;	  
Escola	  Básica	  de	  Barbudo;	  Escola	  Básica	  de	  Cruz,	  Soutelo;	  Escola	  
Básica	  de	  Esqueiros;	  Escola	  Básica	  de	  Geme;	  Escola	  Básica	  de	  Lanhas;	  
Escola	  Básica	  de	  Oriz	  -‐	  S.	  Miguel;	  Escola	  Básica	  de	  Sande;	  Escola	  Básica	  
de	  Turiz;	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde;	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  
Araújo;	  Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde;	  JI	  da	  Loureira;	  JI	  de	  Atães;	  JI	  
de	  Gondiães;	  JI	  de	  Lanhas;	  JI	  de	  Pico	  de	  Regalados;	  JI	  de	  Sabariz;	  
Tipologia:	  Outras	  
	  

Data	  Início	  
27-‐03-‐2017	  

Data	  Término	  
31-‐03-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Biblioteca	  

Dinamizadores:	  
Equipa	  da	  BE	  e	  professores.	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  5.º	  

A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  5.º	  F;	  5.º	  G;	  5.º	  H;	  6.º	  A;	  
6.º	  B;	  6.º	  C;	  6.º	  D;	  6.º	  E;	  6.º	  F;	  6.º	  G;	  7.º	  A;	  7.º	  B;	  
7.º	  C;	  7.º	  D;	  7.º	  E;	  7.º	  F;	  7.º	  G;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  
8.º	  D;	  8.º	  E;	  8.º	  F;	  9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  9.º	  E;	  
9.º	  F;	  Professores;	  Enc.	  Educação;	  Comunidade;	  

VOC	  3C;	  VOC	  3D	  
Descrição:	  
Envolvimento	  dos	  alunos	  na	  prática	  da	  leitura	  através	  da	  implementação	  de	  estratégias	  diversificadas.	  
Objetivos:	  
Selecionar	  textos,	  documentos	  escritos	  quer	  em	  livros	  de	  divulgação	  científica	  de	  autores	  portugueses	  quer	  	  em	  poesia	  de	  
António	  Gedeão,	  quer	  em	  revistas	  de	  divulgação	  científica	  -‐	  Super	  interessante,	  Ciência	  Hoje,	  Visão	  júnior	  -‐	  com	  os	  alunos	  
e/ou	  os	  alunos	  construírem	  textos	  com	  base	  no	  que	  leram	  ou	  lhes	  foi	  lido.	  Os	  discentes	  na	  semana	  da	  leitura	  partilham	  as	  
suas	  pesquisas	  ou	  a	  produção	  dos	  textos	  com	  os	  alunos	  de	  igual	  ou	  menor	  grau	  de	  literacia.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Manuel	  Valentim	  
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Comunhão	  Pascal	  (Geme)	  

Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Geme	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
4-‐04-‐2017	  

Data	  Término	  
4-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  do	  1.º	  ciclo,	  educadora,	  assistentes	  

operacionais,	  famílias,	  	  AAAF	  e	  Pároco	  da	  
Freguesia	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  

Enc.	  Educação;	  Comunidade	  
Descrição:	  
Celebração	  pascal	  presidida	  pelo	  pároco	  da	  freguesia,	  tendo	  a	  participação	  de	  pais	  e	  Encarregados	  de	  Educação.	  
Objetivos:	  
Promover	  o	  convívio.	  
	  Preservar	  tradições.	  
	  Conhecer	  as	  tradições	  relacionadas	  com	  a	  Páscoa.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Conceição	  Fernandes	  
	  
	  
	  
	  

Comunhão	  Pascal	  (Sande)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Sande	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
4-‐04-‐2017	  

Data	  Término	  
4-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  e	  assistentes	  operacionais,	  padre	  e	  

organista	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  
Enc.	  Educação;	  Comunidade	  

Descrição:	  
Celebração	  de	  uma	  eucaristia.	  
	  Confraternização,	  com	  lanche	  partilhado,	  entre	  alunos	  e	  seus	  familiares,	  docentes,	  assistentes	  operacionais,	  presidente	  da	  
Junta	  de	  Freguesia.	  
	  Elaboração	  do	  livro	  de	  Cânticos/	  Leituras,	  utilizando	  as	  TIC.	  
Objetivos:	  
Celebrar	  este	  evento	  da	  religião	  católica.	  
	  Conhrcer	  o	  significado	  da	  festa	  da	  Páscoa.	  
	  Promover	  o	  espírito	  de	  partilha	  e	  de	  solidariedade	  através	  de	  um	  lanche	  partilhado.	  
	  Proporcionar	  à	  comunidade	  um	  espaço	  de	  confraternização.	  
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Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Proporcionar	  o	  acesso	  generalizado	  às	  TIC.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Isabel	  Beatriz	  Lopes	  Monteiro	  
	  
	  

Convívio	  Quaresmal	  (Oriz)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Oriz	  -‐	  S.	  Miguel	  	  
Tipologia:	  Atividade	  Desportiva	  
	  

Data	  Início	  
4-‐04-‐2017	  

Data	  Término	  
4-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Professores,	  alunos,	  assistentes	  operacionais,	  pais/encarregados	  

de	  educação	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  Professores;	  Enc.	  
Educação	  

Descrição:	  
Peddy-‐paper	  no	  recinto	  escolar,	  por	  equipas.	  
Objetivos:	  
Promover	  atividade	  física.	  
	  Desenvolver	  o	  sentido	  de	  orientação.	  
	  Conviver	  e	  trabalhar	  em	  equipa.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
Proponente:	  Álvaro	  Ribeiro	  
	  
	  
	  

Festa	  da	  Páscoa	  (Soutelo)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Cruz,	  Soutelo	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
4-‐04-‐2017	  

Data	  Término	  
4-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Educadoras	  e	  professores	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  Comunidade	  

Descrição:	  
Realização	  de	  uma	  pequena	  celebração	  na	  Igreja	  Paroquial	  de	  Soutelo	  com	  a	  colaboração	  do	  Pároco	  e	  aberta	  a	  toda	  a	  
comunidade.	  
Objetivos:	  
Promover	  valores	  e	  atitudes	  de	  partilha	  nas	  crianças	  e	  comunidade.	  
	  Desenvolver	  relações	  de	  afetividade.	  
	  Valorizar	  o	  papel	  das	  instituições	  locais.	  
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Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fernanda	  Marques	  
	  
	  
	  

Atividade	  de	  encerramento	  do	  2.º	  período	  (Esqueiros)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
4-‐04-‐2017	  

Data	  Término	  
4-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores,	  educadora	  e	  assistentes	  operacionais	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Os	  alunos	  irão	  visualizar	  um	  filme	  na	  escola.	  
Objetivos:	  
Promover	  o	  convívio.	  
	  Preservar	  tradições.	  
	  Conhecer	  as	  tradições	  relacionadas	  com	  a	  Páscoa.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Ricardo	  Meireles	  
	  
	  
	  

A	  Páscoa	  (Barbudo)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Barbudo	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
4-‐04-‐2017	  

Data	  Término	  
4-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
EB	  de	  Barbudo	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Recortar	  e	  colar	  a	  cesta	  para	  as	  amêndoas.	  
	  Participar	  na	  atividade	  Caça	  ao	  ovo	  de	  Páscoa	  e	  realização	  de	  jogos	  tradicionais.	  
Objetivos:	  
Elaborar	  uma	  cesta	  para	  as	  amêndoas	  com	  materiais	  reciclados.	  
	  Estimular	  a	  imaginação	  infantil.	  
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Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fátima	  Barbosa	  
	  
	  
	  

Páscoa/Festa	  da	  Primavera	  (EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
4-‐04-‐2017	  

Data	  Término	  
4-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Comissão	  de	  Atividades	  EBMEA	  
Ciências	  Sociais	  e	  Humanas	  
Expressões	  
240	  -‐	  Educação	  Visual	  e	  Tecnológica	  
250	  -‐	  Educação	  Musical	  
290	  -‐	  Educação	  Moral	  e	  Religiosa	  Católica	  
530	  -‐	  Educação	  Tecnológica	  
600	  -‐	  Artes	  Visuais	  

Dinamizadores:	  
Comissão	  de	  atividades	  da	  EBMEA	  

Destinatários:	  
5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  6.º	  A;	  6.º	  B;	  6.º	  C;	  6.º	  D;	  
7.º	  A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  8.º	  D;	  9.º	  A;	  
9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  Professores;	  Enc.	  Educação;	  VOC	  3C	  

Descrição:	  
Apresentação/decoração	  de	  Mesas	  de	  Páscoa.	  
	  Tapetes	  de	  Flores	  e	  Compasso	  Pascal.	  
	  Pesquisa	  de	  informação	  alusiva	  à	  primavera.	  
	  Execução	  de	  Projetos.	  
Objetivos:	  
Valorizar	  a	  festa	  da	  Páscoa	  como	  tradição.	  
	  Envolver	  os	  alunos	  na	  comemoração	  da	  Páscoa	  e	  a	  estação	  da	  Primavera.	  
	  Promover	  a	  criatividade.	  
	  Participar	  em	  atividades	  e	  aprendizagens,	  individuais	  e	  coletivas,	  de	  acordo	  com	  regras	  estabelecidas;	  
	  Estabelecer	  relações	  interpessoais	  no	  contexto	  social	  da	  sala	  de	  aula:	  grupo/par/turma.	  
	  Pesquisar,	  organizar,	  tratar	  e	  produzir	  informação	  em	  função	  das	  necessidades,	  problemas	  a	  resolver	  e	  dos	  contextos	  e	  
situações.	  
	  Resolver	  dificuldades	  ou	  enriquecer	  a	  comunicação	  através	  da	  comunicação	  não	  verbal	  com	  aplicação	  das	  técnicas	  e	  dos	  
códigos	  apropriados.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Rosa	  	  Vilaverde	  
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Celebração	  Pascal	  (Atães)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Atães	  	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
7-‐04-‐2017	  

Data	  Término	  
7-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  e	  assistentes	  operacionais	  

Destinatários:	  
1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  Enc.	  Educação;	  Comunidade	  

Descrição:	  
Celebração	  Pascal	  com	  a	  participação	  da	  Comunidade,	  a	  realizar	  no	  turno	  da	  manhã.	  
Objetivos:	  
Manter	  as	  tradições.	  
	  Promover	  o	  convívio.	  
	  Celebrar	  este	  evento	  da	  religião	  católica.	  
	  Conhecer	  o	  significado	  religioso	  da	  festa	  da	  Páscoa.	  
	  Promover	  a	  partilha.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Fátima	  Cação	  
	  
	  

Visita	  de	  Estudo	  (Finalistas	  9A	  e	  9B	  EBVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
9-‐04-‐2017	  

Data	  Término	  
12-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Ciências	  Sociais	  e	  Humanas	  
Línguas	  
330	  -‐	  Inglês	  
400	  -‐	  História	  

Dinamizadores:	  
Professores	  de	  Inglês	  e	  de	  História	  do	  3.º	  ciclo	  

Destinatários:	  
9.º	  A;	  9.º	  B	  

Descrição:	  
A	  ideia	  da	  organização	  de	  uma	  visita	  de	  estudo	  à	  cidade	  de	  Londres	  partiu	  das	  turmas	  do	  9º	  ano	  (A	  e	  B)	  quando	  ainda	  
frequentavam	  o	  sétimo	  ano	  de	  escolaridade.	  No	  início	  do	  ano	  letivo,	  os	  alunos	  reiteraram	  essa	  vontade	  às	  respetivas	  
diretoras	  de	  turma.	  
	  Propõe-‐se	  que	  a	  viagem	  tenha	  a	  duração	  de	  quatro	  dias	  e	  que	  se	  realize	  no	  período	  de	  interrupção	  das	  atividades	  letivas	  na	  
Páscoa	  (abril).	  Ao	  longo	  desses	  quatro	  dias,	  os	  alunos	  poderão	  visitar	  vários	  museus	  (Museu	  de	  Londres,	  Museu	  de	  História	  
Natural,	  Museu	  da	  Ciência,	  Museu	  Britânico,	  Museu	  Madame	  Tussauds),	  London	  Eye,	  passear	  em	  Picadilly,	  Leicester	  
Square,	  Soho,	  Chinatown,	  conhecer	  o	  British	  Parliament,	  Big	  Ben,	  Abadia	  de	  Westminster,	  Trafalgar	  Square,	  Convent	  
Garden,	  Camden	  Town,	  ver	  o	  render	  da	  guarda,	  etc.	  
	  Para	  obstar	  os	  custos	  elevados	  da	  viagem	  os	  alunos	  pretendem	  promover	  ações	  de	  angariação	  de	  fundos	  na	  comunidade,	  
de	  modo	  a	  incluir	  os	  discentes	  com	  menor	  	  capacidade	  financeira.	  
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Objetivos:	  
Potenciar	  a	  proficiência	  linguística	  na	  língua	  inglesa	  enquanto	  instrumento	  de	  interação	  social,	  considerando	  o	  seu	  
reconhecimento	  como	  língua	  franca	  contemporânea.	  
	  Desenvolver	  competências	  comunicativas	  de	  acordo	  com	  o	  QECR,	  bem	  como	  competências	  interculturais	  (as	  línguas,	  em	  
particular	  o	  Inglês,	  desempenham	  um	  papel	  crucial	  para	  a	  empregabilidade,	  mobilidade	  e	  o	  crescimento	  dos	  jovens	  
cidadãos	  europeus).	  
	  Aprofundar	  competências	  inerentes	  aos	  desafios	  do	  futuro,	  tais	  como	  pensamento	  crítico,	  criatividade	  e	  capacidade	  de	  
resolução	  de	  problemas.	  
	  Favorecer	  a	  imersão	  na	  vida	  cultural	  quotidiana	  de	  Londres,	  ultrapassando	  simultaneamente	  um	  domínio	  mais	  frágil	  de	  
competência	  linguística	  enquanto	  maior	  obstáculo	  no	  acesso	  ao	  conhecimento	  numa	  sociedade	  global	  e	  de	  acesso	  livre	  à	  
mobilidade	  na	  Europa,	  e	  promovendo	  o	  conhecimento	  e	  a	  compreensão	  de	  diferentes	  matrizes	  culturais.	  
	  Proporcionar	  experiências	  enriquecedoras	  que	  permitam	  o	  desenvolvimento	  pleno	  dos	  alunos	  e	  a	  abertura	  de	  novos	  
horizontes.	  
	  Sensibilizar	  para	  a	  defesa	  e	  preservação	  do	  património	  histórico-‐cultural.	  
	  Consolidar	  e	  desenvolver	  conhecimentos	  sobre	  o	  papel	  protagonista	  da	  cidade	  de	  Londres	  e	  da	  Inglaterra	  na	  História	  
Europeia	  e	  Mundial.	  
	  Desenvolver	  e	  consolidar	  conhecimentos/	  aprendizagens	  no	  domínio	  da	  História	  da	  Arte.	  
	  Promover	  o	  gosto	  pela	  investigação,	  divulgação	  e	  partilha	  do	  conhecimento	  histórico.	  
	  Promover	  a	  ligação	  passado/presente.	  
	  Promover	  a	  criatividade	  e	  o	  espírito	  crítico.	  
	  Contextualizar	  e	  consolidar	  as	  aprendizagens	  e	  articular	  os	  conteúdos	  das	  disciplinas	  de	  Inglês	  e	  História.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Maria	  da	  Graça	  Caridade	  Barbosa	  Pereira	  
	  
	  
	  
	  

Feira	  Quinhentista	  (Sande)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Sande	  
Tipologia:	  Feira	  
	  

Data	  Início	  
19-‐04-‐2017	  

Data	  Término	  
30-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes,	  assistentes	  operacionais	  e	  

encarregados	  de	  educação	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  
Enc.	  Educação;	  Comunidade	  

Descrição:	  
Pesquisa	  da	  vida	  de	  Sá	  de	  Miranda.	  
	  Realização	  de	  atividades	  na	  escola	  alusivas	  à	  época.	  
	  Venda	  de	  produtos	  hortícolas	  e	  doçarias	  na	  feira	  quinhentista.	  
	  Participação	  no	  desfile	  quinhentista.	  
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Objetivos:	  
Contactar	  com	  usos	  e	  costumes	  de	  uma	  época	  histórica.	  
	  Envolver	  os	  Pais	  e	  Encarregados	  de	  Educação	  nas	  atividades	  escolares.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Proporcionar	  o	  acesso	  generalizado	  às	  TIC.	  
Proponente:	  Isabel	  Beatriz	  Lopes	  Monteiro	  
	  
	  

Visita	  de	  estudo	  a	  Madrid,	  Toledo	  e	  Segóvia	  (EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
19-‐04-‐2017	  

Data	  Término	  
21-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Ciências	  Sociais	  e	  Humanas	  
Matemática	  e	  Ciências	  Experimentais	  
400	  -‐	  História	  
420	  -‐	  Geografia	  
520	  -‐	  Biologia	  e	  Geologia	  
600	  -‐	  Artes	  Visuais	  

Dinamizadores:	  
Mónica	  Bahia	  e	  Henrique	  Matos	  

Destinatários:	  
9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D	  

Descrição:	  
Visitar	  o	  centro	  histórico	  das	  cidades	  de	  Segóvia,	  Madrid	  e	  Toledo.	  
	  Visitar	  os	  museus	  Rainha	  Sofia	  e	  museu	  do	  Prado.	  
Objetivos:	  
Caracterizar	  as	  expressões	  de	  sexualidade	  em	  obras	  de	  arte	  de	  diferentes	  épocas.	  
	  Caracterizar	  as	  forças	  de	  poder	  e	  resistência	  evidenciadas	  nas	  relações	  de	  género	  retratadas	  nas	  obras	  de	  arte.	  	  	  
	  Caracterizar	  o	  tipo	  de	  controlo	  social	  exercido	  sobre	  a	  sexualidade	  em	  obras	  de	  arte	  de	  diferentes	  épocas.	  
	  Elaborar	  e	  avaliar	  a	  qualidade	  do	  guião	  de	  análise	  seguido	  para	  refletir	  criticamente	  sobre	  as	  caraterísticas	  dos	  dispositivos	  
de	  sexualidade,	  história	  e	  ciência,	  percepcionados	  em	  obras	  de	  arte.	  
	  Compreender,	  através	  das	  obras	  de	  arte,	  a	  evolução	  da	  ciência;	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
Proponente:	  Eugénia	  Aragão	  
	  
	  
	  
	  
	  

Nós	  nas	  Marchas	  Antoninas	  (Loureira)	  
Escola:	  JI	  da	  Loureira	  
Tipologia:	  Outras	  
	  

Data	  Início	  
19-‐04-‐2017	  

Data	  Término	  
30-‐06-‐2017	  
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Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadora	  e	  junta	  de	  freguesia	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  Comunidade	  

Descrição:	  
A	  atividade	  além	  de	  dar	  continuidade	  ao	  trabalho	  realizado	  no	  ano	  anterior	  pretende	  preservar	  as	  tradições	  de	  cariz	  
popular,	  reforçando	  o	  sentido	  da	  festa,	  fomentar	  a	  partilha	  e	  convívio	  entre	  as	  coletividades	  do	  nosso	  concelho	  nas	  suas	  
mais	  diversas	  áreas,	  trabalhando	  em	  grupo,	  e	  incentivando	  o	  convívio	  entre	  a	  população.	  
Objetivos:	  
Conhecer	  costumes	  e	  tradições	  locais.	  
	  Fomentar	  e	  valorizar	  a	  participação	  das	  famílias.	  
	  Desenvolver	  o	  gosto	  pela	  dança.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Manuela	  Cracel	  
	  
	  

Convite	  a	  um	  jovem	  empreendedor	  para	  vir	  à	  escola	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Aboim	  da	  Nóbrega;	  Escola	  Básica	  de	  Barbudo;	  
Escola	  Básica	  de	  Cruz,	  Soutelo;	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros;	  Escola	  Básica	  
de	  Geme;	  Escola	  Básica	  de	  Oriz	  -‐	  S.	  Miguel	  Escola	  Básica	  de	  Sande;	  
Escola	  Básica	  de	  Turiz;	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo;	  Escola	  
Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde;	  JI	  da	  Loureira;	  JI	  de	  Atães;	  JI	  de	  Gondiães;	  JI	  
de	  Lanhas;	  JI	  de	  Pico	  de	  Regalados;	  JI	  de	  Sabariz	  
Tipologia:	  Ação	  de	  Sensibilização/Esclarecimento	  
	  

Data	  Início	  
24-‐04-‐2017	  

Data	  Término	  
20-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadoras	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar	  

Descrição:	  
Convite	  a	  um	  jovem	  empreendedor	  para	  vir	  à	  Escola	  partilhar	  o	  seu	  percurso	  e	  experiência	  profissional.	  
Objetivos:	  
-‐	  Incentivar	  as	  crianças	  a	  serem	  empreendedoras	  	  
	  -‐	  Estimular	  a	  curiosidade	  e	  criatividade	  das	  crianças	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver,	  em	  todos	  os	  agentes	  educativos,	  a	  capacidade	  de	  permanentemente	  se	  autoavaliarem.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Teresa	  Álvares	  
	  
	  
	  

Visita	  ao	  Museu	  do	  Chocolate	  em	  Viana	  do	  Castelo	  
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Escola:	  Básica	  de	  Aboim	  da	  Nóbrega;	  Escola	  Básica	  de	  Barbudo;	  Escola	  
Básica	  de	  Cruz,	  Soutelo;	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros;	  Escola	  Básica	  de	  
Geme;	  Escola	  Básica	  de	  Oriz	  -‐	  S.	  Miguel	  Escola	  Básica	  de	  Sande;	  Escola	  
Básica	  de	  Turiz;	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo;	  Escola	  Básica	  n.º	  
2	  de	  Vila	  Verde;	  JI	  da	  Loureira;	  JI	  de	  Atães;	  JI	  de	  Gondiães;	  JI	  de	  Lanhas;	  
JI	  de	  Pico	  de	  Regalados;	  JI	  de	  Sabariz	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
24-‐04-‐2017	  

Data	  Término	  
20-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadoras	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar	  

Descrição:	  
Visita	  ao	  Museu	  do	  Chocolate	  em	  Viana	  do	  Castelo	  
Objetivos:	  
Fomentar	  a	  interação	  e	  o	  saber	  estar	  em	  diferentes	  grupos.	  
	  Participar	  em	  atividades	  que	  promovam	  aprendizagens	  em	  diferentes	  contextos	  pedagógicos.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Teresa	  Álvares	  
	  
	  

Visita	  de	  estudo	  às	  grutas	  de	  Mira	  de	  Aire,	  Centro	  de	  Interpretação	  de	  Aljubarrota	  e	  Mosteiro	  da	  Batalha	  (EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
24-‐04-‐2017	  

Data	  Término	  
24-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Ciências	  Sociais	  e	  Humanas	  
Matemática	  e	  Ciências	  Experimentais	  
400	  -‐	  História	  
420	  -‐	  Geografia	  
510	  -‐	  Física	  e	  Química	  
520	  -‐	  Biologia	  e	  Geologia	  

Dinamizadores:	  
Ernestina	  Dias	  e	  Mónica	  Bahia	  

Destinatários:	  
7.º	  A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D	  

Descrição:	  
Visita	  às	  grutas,	  ao	  mosteiro	  e	  a	  um	  centro	  de	  interpretação.	  
Objetivos:	  
Observar	  paisagens	  cársicas.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
Proponente:	  Eugénia	  Aragão	  
	  
	  
	  

Visita	  de	  estudo	  ao	  Porto	  (EBMEA)	  
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Escola:	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
24-‐04-‐2017	  

Data	  Término	  
24-‐04-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Ciências	  Sociais	  e	  Humanas	  
Matemática	  e	  Ciências	  Experimentais	  
400	  -‐	  História	  
420	  -‐	  Geografia	  
520	  -‐	  Biologia	  e	  Geologia	  

Dinamizadores:	  
Mónica	  Bahia	  e	  Elisabete	  Vale	  

Destinatários:	  
8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  8.º	  D	  

Descrição:	  
Visita	  de	  estudo	  ao	  museu	  dos	  descobrimentos	  e	  percurso	  das	  seis	  pontes.	  
Objetivos:	  
Envolver	  os	  alunos	  nas	  principais	  etapas	  da	  expansão	  portuguesa.	  
	  Identificar	  os	  vários	  tipos	  de	  embarcações	  existentes	  na	  época	  dos	  descobrimentos;	  
	  Entender	  o	  desenvolvimento	  da	  cartografia	  portuguesa.	  
	  Desenvolver	  conjuntamente	  com	  os	  alunos	  a	  reconstituição	  destes	  momentos	  da	  expansão	  (vida	  nas	  naus).	  
	  Conhecer	  o	  ecossistema	  "rio	  douro".	  
	  Identificar	  os	  seres	  vivos	  do	  rio	  e	  estuário	  do	  douro.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
Proponente:	  Eugénia	  Aragão	  
	  
	  

Dádiva	  de	  Sangue	  	  (EBMEA)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Outras	  
	  

Data	  Início	  
1-‐05-‐2017	  

Data	  Término	  
30-‐05-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Associação	  de	  Pais	  
Comissão	  de	  Atividades	  EBMEA	  
Matemática	  e	  Ciências	  Experimentais	  
520	  -‐	  Biologia	  e	  Geologia	  

Dinamizadores:	  
Ernestina	  Dias	  
Destinatários:	  

5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  6.º	  A;	  6.º	  B;	  6.º	  C;	  6.º	  D;	  7.º	  
A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  8.º	  D;	  9.º	  A;	  9.º	  B;	  

9.º	  C;	  9.º	  D;	  Professores;	  Enc.	  Educação;	  Comunidade	  
Descrição:	  
Promoção,	  em	  conjunto	  com	  o	  Instituto	  Português	  do	  Sangue	  e	  da	  Transplantação,	  duma	  	  Dádiva	  de	  Sangue.	  	  
	  Divulgar	  a	  importância	  da	  cultura	  de	  doação	  voluntária	  de	  sangue	  na	  sociedade	  e	  captar	  novos	  colaborares	  para	  o	  exercício	  
da	  cidadania,	  motivando-‐os	  para	  a	  doação	  espontânea,	  habitual	  e	  responsável,	  e	  com	  isso	  promover	  o	  ato	  de	  solidariedade	  
humana.	  
Objetivos:	  
Proporcionar	  aos	  elementos	  da	  comunidade	  escolar	  o	  acesso	  fácil	  à	  dádiva	  de	  sangue.	  	  
	  Arrecadar	  sangue	  para	  beneficiar	  quem	  dele	  necessita.	  
	  Contribuir	  para	  a	  cura	  de	  doentes	  e	  a	  manutenção	  do	  sangue	  e	  seus	  derivados,	  no	  banco	  de	  sangue	  Instituto	  Português	  do	  
Sangue	  e	  da	  Transplantação	  assegurando	  sua	  disponibilidade	  à	  população.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
Proponente:	  Eugénia	  Aragão	  
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Dia	  da	  Mãe	  (CEVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
1-‐05-‐2017	  

Data	  Término	  
31-‐05-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadoras	  do	  CEVV	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar	  

Descrição:	  
Apresentação	  de	  uma	  atividade	  alusiva	  ao	  Dia	  da	  Mãe	  envolvendo	  as	  quatro	  salas.	  Apresentação	  de	  uma	  dança.	  
Convívio/lanche.	  
Objetivos:	  
Celebrar	  o	  dia	  da	  Mãe.	  
	  Promover	  experiências	  culturalmente	  relevantes.	  
	  Promover	  o	  estreitamento	  de	  relações	  entre	  a	  escola	  e	  a	  família.	  
	  Promover	  a	  articulação	  com	  a	  AAAF.	  
	  Promover	  articulação	  entre	  as	  quatro	  salas	  de	  Jardim-‐de-‐Infância.	  
	  Promover	  a	  construção	  da	  identidade	  pessoal	  e	  social.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Joaquim	  Cerqueira	  
	  
	  

Participação	  na	  Feira	  Quinhentista	  (CEVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Feira	  
	  

Data	  Início	  
1-‐05-‐2017	  

Data	  Término	  
31-‐05-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Comunidade	  educativa	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Venda	  de	  produtos	  (doces	  e	  outros),	  confecionados	  na	  escola	  ou	  pelos	  e	  encarregados	  de	  educação.	  
Objetivos:	  
Divulgar	  as	  tradições	  da	  época	  quinhentista.	  
	  Promover	  o	  conhecimento	  de	  uma	  figura	  notável,	  ligada	  à	  região.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Joaquim	  Cerqueira	  
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Mãe,	  ser	  mãe	  é	  fixe!	  (Loureira)	  
Escola:	  JI	  da	  Loureira	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
2-‐05-‐2017	  

Data	  Término	  
5-‐05-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadora	  e	  crianças	  

Destinatários:	  
Enc.	  Educação;	  Comunidade	  

Descrição:	  
Com	  esta	  atividade	  pretendemos	  abordar	  a	  diversidade	  de	  mães	  que	  existem,	  visualizando	  imagens	  e	  filmes	  e	  muitos	  
exemplos	  de	  tipos	  de	  famílias	  e	  estruturas	  familiares.	  Pretende-‐se	  ainda	  	  trazer	  as	  mães	  à	  escola	  e	  resgatar	  valores	  através	  
da	  convivência,	  proporcionando	  momentos	  de	  lazer	  que	  estimulem	  os	  vínculos	  entre	  mães	  e	  filhos.	  
Objetivos:	  
Sensibilizar	  para	  os	  valores	  humanos	  e	  familiares.	  
	  Perceber	  a	  importância	  da	  Mãe	  no	  seio	  familiar.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Manuela	  Cracel	  
	  
	  
	  
	  

Dia	  da	  Mãe	  (Esqueiros)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
2-‐05-‐2017	  

Data	  Término	  
2-‐05-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  EB1	  e	  Jardim	  de	  Infância	  de	  Esqueiros	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  

Enc.	  Educação	  
Descrição:	  
Proporcionar	  um	  dia	  diferente	  entre	  mães	  e	  filhos	  com	  muitas	  surpresas,	  alegria...	  
Objetivos:	  
Promover	  convívio	  saudável	  entre	  a	  escola	  e	  a	  família.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Ricardo	  Meireles	  
	  
	  

Ida	  ao	  Teatro	  -‐	  Visita	  de	  estudo	  ao	  Porto	  Histórico	  e	  Artístico	  (EBVV)	  
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Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
2-‐05-‐2017	  

Data	  Término	  
2-‐05-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Ciências	  Sociais	  e	  Humanas	  
Expressões	  
Línguas	  
300	  -‐	  Português	  
400	  -‐	  História	  
600	  -‐	  Artes	  Visuais	  

Dinamizadores:	  
Professores	  de	  Português	  do	  3º	  ciclo	  em	  

articulação	  com	  História	  e	  Artes	  
Destinatários:	  

9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  9.º	  E;	  9.º	  F	  

Descrição:	  
Saída	  da	  escola	  -‐	  8h30	  
	  Ida	  ao	  Teatro	  -‐	  Auto	  da	  Barca	  do	  Inferno	  (Auditório	  de	  S.	  Mamede-‐	  Perafita,	  Matosinhos).	  
	  Almoço	  na	  cidade.	  
	  Visita	  a	  locais	  de	  interesse	  histórico	  e	  artístico	  na	  cidade	  do	  Porto.	  
	  Chegada	  prevista	  cerca	  das	  18h00.	  
Objetivos:	  
Promover	  o	  gosto	  pela	  literatura	  e	  pela	  arte.	  
	  Valorizar	  a	  expressão	  artística,	  a	  cultura	  e	  o	  património.	  
	  Consciencializar	  os	  alunos	  para	  a	  importância	  do	  teatro	  como	  veículo	  da	  cultura.	  
	  Valorizar	  e	  desenvolver	  diferentes	  formas	  de	  conhecimento,	  comunicação	  e	  expressão.	  
	  Sensibilizar	  para	  a	  estética	  e	  valorização	  da	  arte.	  
	  Participar	  em	  atividades	  que	  promovam	  aprendizagens	  em	  diferentes	  contextos	  pedagógicos.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Maria	  da	  Graça	  Caridade	  Barbosa	  Pereira	  
	  
	  

Dia	  Internacional	  dos	  Museus	  (Loureira)	  
Escola:	  JI	  da	  Loureira	  
Tipologia:	  Palestra	  
	  

Data	  Início	  
18-‐05-‐2017	  

Data	  Término	  
18-‐05-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadora	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  Enc.	  Educação	  

Descrição:	  
Pretende-‐se	  estimular	  e	  alargar	  a	  curiosidade	  natural	  das	  crianças	  e	  o	  desejo	  de	  saber	  e	  compreender	  porquê,	  através	  de	  
oportunidades	  de	  contactar	  com	  novas	  situações.	  
	  Introduzir	  aspetos	  relativos	  a	  diferentes	  áreas	  do	  saber.	  
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Objetivos:	  
Sensibilizar	  para	  a	  importância	  dos	  museus	  enquanto	  guardadores	  das	  tradições.	  
	  Conhecer	  artefactos	  	  antigos	  e	  tipicamente	  portugueses.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Manuela	  Cracel	  
	  
	  

Visita	  à	  Quinta	  Pedagógica	  (EBVV,	  EBMEA,	  CEVV	  e	  Sande)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Sande;	  Escola	  Básica	  de	  
Vila	  Verde;	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo;	  
Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde;	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
19-‐05-‐2017	  

Data	  Término	  
19-‐05-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Educação	  Especial	  
910	  -‐	  Educação	  Especial	  

Dinamizadores:	  
Professores	  da	  Educação	  Especial	  

Destinatários:	  
1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  5.º	  E;	  5.º	  F;	  6.º	  C;	  6.º	  D;	  5.º	  A;	  5.º	  C;	  

5.º	  D;	  6.º	  A;	  8.º	  C;	  8.º	  D;	  7.º	  C;	  9.º	  B	  
Descrição:	  
Os	  alunos	  com	  currículo	  específico	  individual	  deslocar-‐se-‐ão	  à	  Quinta	  Pedagógica	  de	  Braga	  para	  contactarem	  com	  
realidades	  próprias	  do	  mundo	  rural:	  animais,	  plantas.	  
Objetivos:	  
Promover	  a	  interação	  e	  a	  partilha	  de	  momentos/vivências	  entre	  os	  participantes.	  
	  Contactar	  diretamente	  com	  aspetos	  próprios	  da	  natureza.	  
	  Experienciar	  diferentes	  sensações:	  cheirar,	  ver,	  tocar,	  saborear.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver,	  em	  todos	  os	  agentes	  educativos,	  a	  capacidade	  de	  permanentemente	  se	  autoavaliarem.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  José	  Carlos	  Oliveira	  Lopes	  
	  
	  

Dia	  Mundial	  da	  Criança	  (Sande)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Sande	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
31-‐05-‐2017	  

Data	  Término	  
31-‐05-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Junta	  Freguesia	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes,	  assistentes	  operacionais	  e	  Junta	  de	  Freguesia	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  
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Descrição:	  
Realização	  de	  atividades	  organizadas	  pela	  Junta	  de	  Freguesia.	  
Objetivos:	  
Desenvolver	  relações	  sócio	  afetivas.	  
	  Promover	  situações	  de	  convívio	  desportivo	  e	  recreativo	  entre	  alunos.	  
	  Proporcionar	  momentos	  de	  lazer.	  
	  Conhecer	  os	  direitos	  e	  deveres	  da	  Criança,	  consignados	  na	  lei	  vigente.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Isabel	  Beatriz	  Lopes	  Monteiro	  
	  
	  
	  

Dia	  Mundial	  da	  Criança	  (Geme)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Geme	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
1-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
1-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  do	  1.º	  ciclo,	  educadora,	  assistentes	  operacionais,	  

AAAF	  e	  junta	  de	  freguesia	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  
Descrição:	  
Visita	  de	  estudo	  a	  designar	  para	  a	  comemoração	  do	  Dia	  Mundial	  da	  Criança.	  
Objetivos:	  
Proporcionar	  aos	  alunos	  novos	  conhecimentos.	  
	  Proporcionar	  momentos	  de	  convívio	  e	  bem-‐estar	  pelo	  acesso	  a	  atividades	  e	  brincadeiras	  que	  se	  acredita	  serem	  fontes	  de	  
aprendizagem	  e	  desenvolvimento	  humano.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Conceição	  Fernandes	  
	  
	  
	  

Dia	  Mundial	  da	  Criança	  (Oriz)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Oriz	  -‐	  S.	  Miguel	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
1-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
1-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Professores,	  alunos,	  assistentes	  operacionais,	  pais/encarregados	  de	  

educação,	  União	  de	  Juntas	  de	  Freguesia	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  Professores;	  Enc.	  
Educação;	  Comunidade	  
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Descrição:	  
Atividades	  lúdicas.	  
Objetivos:	  
Comemorar	  um	  dia	  especial.	  
	  Desenvolver	  na	  criança	  o	  interesse	  pelos	  seus	  direitos	  e	  pelos	  dos	  outros.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver,	  em	  todos	  os	  agentes	  educativos,	  a	  capacidade	  de	  permanentemente	  se	  autoavaliarem.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
Proponente:	  Álvaro	  Ribeiro	  
	  
	  

Dia	  Mundial	  da	  Criança	  com	  visita	  de	  estudo	  a	  Guimarães	  (Esqueiros)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
1-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
1-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Junta	  Freguesia	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  1.º	  ciclo,	  	  Jardim-‐de-‐Infância	  e	  Junta	  de	  

Freguesia	  de	  Esqueiros.	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Proporcionar	  às	  crianças	  um	  dia	  repleto	  emoções,	  alegria,	  convívio	  entre	  diversos	  grupos	  num	  contexto	  de	  festa	  fora	  da	  
escola	  (Guimarães).	  
Objetivos:	  
Promover	  a	  socialização	  entra	  as	  crianças,	  pessoal	  docente	  e	  não	  docente.	  
	  Fomentar	  a	  interação	  e	  o	  saber	  estar	  em	  diferentes	  grupos.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
Proponente:	  Ricardo	  Meireles	  
	  
	  

Dia	  Mundial	  da	  Criança	  na	  Quinta	  do	  Sol	  (Barbudo)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Barbudo	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
1-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
1-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Junta	  Freguesia	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
EB	  de	  Barbudo	  e	  AAF	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  



	  

AEVV	  –	  	  PAA	  2016/2017	   	   Página	  99	  	  

Descrição:	  
Passeio	  pedestre	  até	  à	  Quinta	  do	  Sol.	  
	  Convívio	  de	  forma	  salutar	  com	  colegas	  de	  faixas	  etárias	  diferentes.	  
	  Sensibilização	  para	  a	  importância	  da	  preservação	  dos	  recursos	  naturais.	  
	  Desenvolvimento	  de	  atividades	  lúdicas,	  ao	  ar	  livre,	  alertando	  e	  consciencializando	  para	  a	  proteção	  da	  Natureza;	  
Objetivos:	  
Fazer	  percursos	  pedestres.	  
	  Fomentar	  a	  capacidade	  de	  deslocação	  em	  espaços	  públicos.	  
	  Sensibilizar	  as	  crianças	  para	  o	  seu	  papel	  na	  comunidade	  próxima	  e	  no	  mundo.	  
	  Sensibilizar	  para	  os	  direitos	  da	  criança.	  
	  Celebrar	  o	  Dia	  Mundial	  da	  Criança.	  
	  Realizar	  atividades	  ao	  ar	  livre.	  
	  Partilhar	  almoço-‐piquenique.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fátima	  Barbosa	  
	  
	  
	  
	  

Dia	  Mundial	  da	  Criança/Teatro	  (Soutelo)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Cruz,	  Soutelo	  
Tipologia:	  Outras	  
	  

Data	  Início	  
2-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
2-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Educadoras	  e	  professores	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Atuação	  da	  companhia	  de	  teatro	  Etecetera	  com	  a	  peça	  "Era	  uma	  vez/	  outra	  vez"	  nas	  instalações	  da	  escola,	  seguida	  de	  
lanche	  convívio.	  
Objetivos:	  
Dar	  a	  conhecer	  formas	  de	  expressão	  diversificadas.	  
	  Fomentar	  o	  gosto	  pela	  leitura.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Promover	  uma	  cultura	  de	  leitura	  integral.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fernanda	  Marques	  
	  
	  

Baile	  de	  Finalistas	  (EBMEA)	  
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Escola:	  Escola	  Básica	  Monsenhor	  Elísio	  Araújo	  
Tipologia:	  Convívio	  
	  

Data	  Início	  
2-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
2-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Comissão	  de	  Atividades	  EBMEA	  
	  

Dinamizadores:	  
Comissão	  de	  atividades	  da	  EBMEA	  

Destinatários:	  
9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  VOC	  3C	  

Descrição:	  
Jantar/Baile	  de	  Finalistas.	  	  
	  Momento	  de	  convívio	  e	  comemoração	  entre	  os	  alunos	  finalistas	  e	  seus	  professores.	  
Objetivos:	  
Reforçar	  as	  relações	  interpessoais.	  
	  Potenciar	  o	  convívio	  entre	  alunos	  de	  diferentes	  turmas	  e	  seus	  professores.	  
	  Comemorar	  o	  final	  do	  terceiro	  ciclo	  do	  ensino	  básico.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Rosa	  	  Vilaverde	  
	  
	  
	  

Semana	  de	  praia	  (CEVV	  e	  EBVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde;	  Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Convívio	  
	  

Data	  Início	  
5-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
9-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Educação	  Especial	  
910	  -‐	  Educação	  Especial	  

Dinamizadores:	  
Professores	  da	  Educação	  Especial	  

Destinatários:	  
1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  5.º	  E;	  5.º	  F;	  6.º	  

C;	  6.º	  D;	  5.º	  A;	  6.º	  A;	  8.º	  C;	  8.º	  D;	  9.º	  B;	  
Professores	  

Descrição:	  
Esta	  atividade	  destina-‐se	  somente	  aos	  alunos	  que	  frequentam	  as	  Unidades	  1	  (EB	  n.º	  2)	  e	  2	  (EBVV),	  devendo	  suceder	  nos	  
dias	  5,	  7	  e	  9	  de	  junho.	  
Objetivos:	  
Participar	  em	  atividades	  que	  impliquem	  a	  destreza	  física.	  
	  Estimular	  os	  sentidos,	  tais	  como	  o	  tato,	  a	  visão.	  
	  Contactar	  com	  realidades	  físicas	  diferentes	  das	  do	  seu	  meio	  natural.	  
	  Participar	  em	  atividades	  de	  lazer;	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
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Proponente:	  José	  Carlos	  Oliveira	  Lopes	  
	  
	  

Passeio	  dos	  finalistas	  (CEVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
8-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
9-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Coordenador	  e	  Professores	  do	  4º	  ano	  

Destinatários:	  
4.º	  ano	  

Descrição:	  
Reuniões	  de	  professores	  e	  encarregados	  de	  educação.	  
	  Contacto	  com	  os	  locais	  a	  visitar.	  
	  Marcação	  da	  visitas.	  
	  Contratos	  com	  empresa	  de	  transporte	  e	  com	  uma	  empresa	  têxtil.	  Para	  a	  confeção	  de	  t-‐shirt.	  
	  Contacto	  com	  entidades	  com	  vista	  à	  recolha	  de	  apoios	  e	  desenvolvimento	  de	  atividades	  (feiras,	  cantares	  dos	  reis	  e	  rifas)	  
com	  objetivo	  de	  angariação	  de	  fundos.	  
Objetivos:	  
Valorização	  e	  desenvolvimento	  de	  diferentes	  formas	  de	  conhecimento,	  comunicação	  e	  expressão.	  
	  Consolidar	  conhecimentos	  relativos	  aos	  conteúdos	  da	  disciplina	  de	  Estudo	  do	  Meio.	  
	  Promover	  o	  conhecimento	  de	  outras	  realidades	  e	  outros	  locais	  e	  desenvolver	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem	  em	  novos	  
contextos.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Joaquim	  Cerqueira	  
	  
	  

Visita	  a	  Aveiro	  -‐	  Passeio	  de	  Moliceiro/Oficina	  do	  Doce	  (Sande)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Sande	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
9-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
9-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  e	  assistentes	  operacionais	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Visita	  à	  ria	  de	  Aveiro	  para	  realizar	  um	  passeio	  de	  barco	  "Moliceiro".	  
	  Vista	  ao	  espaço	  interativo	  de	  demonstração	  do	  fabrico	  dos	  Ovos	  Moles	  de	  Aveiro.	  
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Objetivos:	  
Proporcionar	  momentos	  de	  diversão	  e	  convívio.	  
	  Permitir	  o	  contacto	  com	  o	  meio	  estimulante	  de	  aprendizagem.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
Proponente:	  Isabel	  Beatriz	  Lopes	  Monteiro	  
	  
	  

Baile	  de	  Finalistas	  (EBVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Convívio	  
	  

Data	  Início	  
9-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
9-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Comissão	  de	  Atividades	  EBVV	  

Dinamizadores:	  
Comissão	  de	  Atividades	  EBVV	  

Destinatários:	  
9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  9.º	  E;	  9.º	  F;	  VOC	  3D;	  Professores	  

Descrição:	  
Jantar/Baile	  dos	  alunos	  finalistas	  de	  9.º	  ano	  e	  seus	  professores,	  num	  restaurante	  a	  designar.	  
Objetivos:	  
Reforçar	  as	  relações	  interpessoais.	  
	  Potenciar	  o	  convívio	  entre	  alunos	  de	  diferentes	  turmas	  e	  seus	  professores.	  
	  Comemorar	  o	  final	  do	  terceiro	  ciclo	  do	  ensino	  básico.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver,	  em	  todos	  os	  agentes	  educativos,	  a	  capacidade	  de	  permanentemente	  se	  autoavaliarem.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
Proponente:	  Maria	  Manuel	  Fortunas	  
	  
	  

Caminhada	  à	  Praia	  Fluvial	  (Oriz)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Oriz	  -‐	  S.	  Miguel	  	  
Tipologia:	  Atividade	  Desportiva	  
	  

Data	  Início	  
14-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
14-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
	  Professores	  	  Alunos	  	  Assistentes	  operacionais	  	  Pais/Encarregados	  de	  

Educação	  	  	  União	  de	  Juntas	  de	  Freguesia	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  Professores;	  Enc.	  
Educação	  

Descrição:	  
Caminhada	  pela	  freguesia	  de	  Oriz	  S.	  Miguel	  até	  à	  praia	  fluvial.	  
Objetivos:	  
Promover	  contacto	  com	  a	  natureza.	  
	  Sensibilizar	  os	  alunos	  e	  comunidade	  para	  a	  prática	  desportiva	  regular.	  
	  Conhecer	  a	  flora	  e	  fauna.	  
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Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
	  Desenvolver,	  em	  todos	  os	  agentes	  educativos,	  a	  capacidade	  de	  permanentemente	  se	  autoavaliarem.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
Proponente:	  Álvaro	  Ribeiro	  
	  
	  

Dia	  do	  Aluno	  (EBVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
16-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
16-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Comissão	  de	  Atividades	  EBVV	  

Dinamizadores:	  
Comissão	  de	  Atividades	  EBVV	  

Destinatários:	  
5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  5.º	  F;	  5.º	  G;	  5.º	  H;	  6.º	  A;	  6.º	  B;	  6.º	  C;	  6.º	  D;	  6.º	  
E;	  6.º	  F;	  6.º	  G;	  7.º	  A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  7.º	  E;	  7.º	  F;	  7.º	  G;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  

8.º	  D;	  8.º	  E;	  8.º	  F;	  9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  9.º	  E;	  9.º	  F;	  Professores;	  Enc.	  
Educação;	  Comunidade;	  VOC	  3D	  

Descrição:	  
12.ª	  Dádiva	  de	  sangue,	  em	  conjunto	  com	  o	  Instituto	  Português	  do	  Sangue	  e	  da	  Transplantação.	  
	  	  Atividades	  lúdico-‐desportivas.	  
	  	  Jogos	  matemáticos.	  
	  	  Almoço-‐convívio	  com	  a	  ornamentação	  de	  um	  mesa	  por	  cada	  turma.	  
	  	  Outras	  atividades	  ainda	  a	  definir.	  
Objetivos:	  
Comemorar	  o	  Dia	  Mundial	  da	  Criança.	  
	  Desenvolver	  o	  espírito	  colaborativo	  e	  a	  criatividade.	  
	  Desenvolver	  nos	  alunos	  valores	  e	  altitudes	  de	  tolerância	  e	  respeito	  para	  com	  os	  outros	  e	  para	  consigo	  próprios.	  
	  Valorizar	  a	  afetividade,	  o	  respeito	  e	  a	  dignidade	  do	  ser	  humano	  a	  fim	  de	  promover	  boas	  relações	  interpessoais.	  
	  Proporcionar	  aos	  elementos	  da	  comunidade	  escolar	  o	  acesso	  fácil	  à	  dádiva	  de	  sangue.	  
	  Arrecadar	  sangue	  para	  beneficiar	  quem	  dele	  necessita.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Contribuir	  para	  a	  cura	  de	  doentes	  e	  a	  manutenção	  do	  sangue	  e	  seus	  derivados,	  no	  banco	  de	  sangue	  Instituto	  Português	  do	  
Sangue	  e	  da	  Transplantação	  assegurando	  sua	  disponibilidade	  à	  população.	  
	  Divulgar	  a	  importância	  da	  cultura	  de	  doação	  voluntária	  de	  sangue	  na	  sociedade	  e	  captar	  novos	  colaborares	  para	  o	  exercício	  
da	  cidadania,	  motivando-‐os	  para	  a	  doação	  espontânea,	  habitual	  e	  responsável,	  e	  com	  isso	  promover	  o	  ato	  de	  solidariedade	  
humana.	  
	  Fomentar	  o	  interesse	  pela	  prática	  do	  cálculo	  mental.	  
	  Desenvolver	  destrezas	  numéricas	  e	  de	  cálculo;	  
	  Reforçar	  a	  componente	  lúdica	  na	  aprendizagem	  da	  matemática.	  
	  Participar	  em	  torneios	  desportivos	  intra-‐turmas.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Adquirir	  hábitos	  de	  vida	  saudáveis	  e	  promover	  a	  formação	  integral	  dos	  jovens	  através	  da	  prática	  de	  atividades	  físicas	  e	  
desportivas.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Maria	  Manuel	  Fortunas	  
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Festa	  dos	  Finalistas	  (CEVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Convívio	  
	  

Data	  Início	  
22-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
22-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  do	  4.º	  ano	  

Destinatários:	  
4.º	  ano	  

Descrição:	  
Cerimónia	  de	  entrega	  dos	  certificados	  de	  frequência	  aos	  finalistas,	  na	  presença	  de	  pais	  e	  encarregados	  de	  educação.	  
Objetivos:	  
Entrega	  dos	  certificados	  de	  frequência	  aos	  alunos	  finalistas.	  
	  Incrementar	  o	  contato	  da	  comunidade	  educativa.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Apostar	  em	  estratégias	  e	  metodologias	  potenciadoras	  da	  igualdade	  de	  oportunidades,	  mas	  igualmente	  desafiantes	  e	  
centradas	  num	  trabalho	  suscetível	  de	  preparar	  os	  alunos	  para	  o	  prosseguimento	  de	  estudos.	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Joaquim	  Cerqueira	  
	  
	  
	  
	  

Festa	  de	  finalistas	  (Geme)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Geme	  
Tipologia:	  Convívio	  
	  

Data	  Início	  
23-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
23-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Professores	  do	  1.º	  ciclo,	  educadora,	  assistentes	  operacionais	  e	  

AAAF	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  
Descrição:	  
Festa	  de	  encerramento	  do	  ano	  letivo.	  
Objetivos:	  
Proporcionar	  aos	  alunos	  momentos	  de	  convívio	  e	  divertimento.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Conceição	  Fernandes	  
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Festa	  Final	  de	  Ano	  (Sande)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Sande	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
23-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
23-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  e	  assistentes	  operacionais	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  Professores;	  

Enc.	  Educação;	  Comunidade	  
Descrição:	  
Encerramento	  do	  ano	  letivo	  com	  atuações	  diversas	  apresentadas	  por	  cada	  ano	  de	  escolaridade.	  
	  Entrega	  de	  cartolas	  e	  diplomas	  aos	  alunos	  finalistas.	  
	  Confraternização,	  com	  lanche	  partilhado,	  entre	  alunos	  e	  seus	  familiares,	  docentes,	  assistentes	  operacionais,	  presidente	  da	  
Junta	  de	  Freguesia.	  
Objetivos:	  
Reconhecer	  a	  importância	  do	  empenho	  nas	  atividades	  escolares	  ao	  longo	  do	  ano.	  
	  Dar	  a	  conhecer	  o	  trabalho	  realizado	  durante	  o	  ano	  letivo.	  
	  Proporcionar	  momentos	  de	  convívio	  e	  de	  socialização.	  
	  Valorizar	  diferentes	  formas	  de	  expressão/comunicação.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Isabel	  Beatriz	  Lopes	  Monteiro	  
	  
	  

Festa	  de	  fim	  de	  ano	  letivo	  (Atães)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Atães	  	  
Tipologia:	  Convívio	  
	  

Data	  Início	  
23-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
23-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes	  e	  assistentes	  operacionais	  

Destinatários:	  
1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Festa	  de	  encerramento	  do	  ano	  letivo	  para	  toda	  a	  comunidade,	  a	  decorrer	  no	  turno	  da	  tarde.	  
Objetivos:	  
Promover	  o	  convívio:	  Escola	  Comunidade.	  
	  Valorizar	  atividades	  de	  Expressão.	  
	  Desenvolver	  a	  capacidade	  de	  representação.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fátima	  Cação	  
	  
	  
	  
	  



	  

AEVV	  –	  	  PAA	  2016/2017	   	   Página	  106	  	  

Festa	  Final	  de	  ano	  (Oriz)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Oriz	  -‐	  S.	  Miguel	  	  
Tipologia:	  Convívio	  
	  

Data	  Início	  
23-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
23-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Professores,	  alunos,	  assistentes	  operacionais,	  

pais/encarregados	  de	  educação,	  União	  de	  Juntas	  de	  
Freguesia	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Festa	  com	  a	  comunidade	  durante	  o	  período	  da	  manhã.	  
Objetivos:	  
Promover	  o	  convívio	  entre	  os	  elementos	  da	  comunidade	  escolar.	  
	  Desenvolver	  o	  espírito	  de	  solidariedade	  e	  respeito	  pelo	  outro.	  
	  Experimentar	  percursos	  educativos	  alternativos.	  
	  Promover	  o	  convívio	  entre	  os	  elementos	  da	  comunidade	  escolar.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver,	  em	  todos	  os	  agentes	  educativos,	  a	  capacidade	  de	  permanentemente	  se	  autoavaliarem.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Investir	  no	  trabalho	  como	  condição	  essencial	  do	  sucesso.	  
	  Valorizar	  a	  utilização	  cada	  vez	  mais	  autónoma	  das	  TIC.	  
Proponente:	  Álvaro	  Ribeiro	  
	  
	  

Festa	  dos	  finalistas	  (Esqueiros)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros	  
Tipologia:	  Convívio	  
	  

Data	  Início	  
23-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
23-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Docentes,	  alunos	  e	  encarregados	  de	  educação	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano	  

Descrição:	  
Festa	  de	  Finalistas,	  com	  	  momentos	  partilhados	  com	  a	  comunidade.	  
Objetivos:	  
Criar	  um	  espaço	  de	  convívio	  festivo	  entre	  alunos	  e	  comunidade.	  
	  Incentivar	  uma	  cultura	  do	  saber,	  fomentando	  o	  gosto	  pelo	  convívio	  e	  pelas	  tradições	  locais.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
Proponente:	  Ricardo	  Meireles	  
	  
	  

Festa	  de	  Encerramento	  do	  Ano	  Letivo	  (Barbudo)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Barbudo	  
Tipologia:	  Comemoração	  
	  

Data	  Início	  
23-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
23-‐06-‐2017	  
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Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
EB	  de	  Barbudo	  
Destinatários:	  

Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  
Enc.	  Educação;	  Comunidade	  

Descrição:	  
Realização	  da	  festa	  de	  final	  de	  ano	  letivo	  com:	  danças.	  canções	  e	  peças	  de	  teatro.	  
Objetivos:	  
Participar	  ativamente	  na	  Festa	  de	  final	  de	  ano.	  
	  Terminar	  o	  presente	  ano	  letivo	  em	  clima	  de	  alegria	  e	  felicidade.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Fátima	  Barbosa	  
	  
	  

Gala	  Cultural	  (CEVV)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  n.º	  2	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Convívio	  
	  

Data	  Início	  
23-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
23-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
1.º	  Ciclo	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  
110	  -‐	  1.º	  ciclo	  

Dinamizadores:	  
Comunidade	  escolar	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  Professores;	  

Enc.	  Educação;	  Comunidade	  
Descrição:	  
Encerramento	  do	  ano	  letivo.	  
	  Mostra	  Pedagógica	  (Exposição	  de	  trabalhos	  realizados	  pelas	  várias	  turmas	  ao	  longo	  do	  ano).	  
	  Lanche	  partilhado	  coletivo	  no	  exterior.	  
Objetivos:	  
Valorizar	  diferentes	  formas	  de	  expressão/comunicação.	  
	  Promover	  a	  criatividade	  e	  desenvolver	  a	  identidade	  pessoal	  e	  coletiva.	  
	  Divulgar	  as	  atividades	  do	  Centro	  Escolar.	  
	  Incrementar	  o	  contato	  da	  comunidade	  educativa.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
	  Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Joaquim	  Cerqueira	  
	  
	  

Semana	  balnear	  na	  praia	  da	  Apúlia	  (Esqueiros)	  
Escola:	  Escola	  Básica	  de	  Esqueiros	  
Tipologia:	  Outras	  
	  

Data	  Início	  
26-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
30-‐06-‐2017	  
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Proponentes:	  	  
Junta	  Freguesia	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Docente	  e	  Junta	  de	  Freguesia	  de	  Esqueiros.	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar	  

Descrição:	  
Atividades	  de	  interação	  com	  o	  meio	  envolvente	  (praia).	  
Objetivos:	  
Proporcionar	  às	  crianças	  conhecimentos	  relacionados	  com	  a	  praia.	  	  	  	  
	  Proporcionar	  momentos	  de	  alegria	  e	  diversão.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
Proponente:	  Ricardo	  Meireles	  
	  
	  

Convívio	  ao	  entardecer	  (Loureira)	  
Escola:	  JI	  da	  Loureira	  
Tipologia:	  Convívio	  
	  

Data	  Início	  
30-‐06-‐2017	  

Data	  Término	  
30-‐06-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Pré	  Escolar	  
100	  -‐	  	  Pré-‐Escolar	  

Dinamizadores:	  
Educadora	  e	  crianças	  

Destinatários:	  
Pré-‐escolar;	  Enc.	  Educação;	  Comunidade	  

Descrição:	  
Fazer	  o	  encerramento	  do	  ano	  letivo,	  dignificando	  todo	  o	  trabalho	  e	  envolvimento	  das	  Crianças	  e	  da	  Comunidade	  Educativa	  
no	  crescimento	  e	  sucesso	  da	  instituição,	  bem	  como	  finalizar	  projetos	  concretizados,	  alegrias	  e	  muitas	  aprendizagens!	  
Objetivos:	  
Desenvolver	  a	  socialização	  e	  o	  convívio	  entre	  grupos	  e	  famílias.	  
	  Promover	  atitudes	  de	  partilha.	  
	  Realçar	  o	  trabalho	  realizado	  ao	  longo	  do	  ano	  letivo.	  
Articulação	  com	  o	  Projeto	  Educativo:	  
	  Educar	  para	  a	  cidadania.	  
	  Incrementar	  a	  defesa	  do	  respeito	  pelo	  ser	  humano	  e	  pela	  sua	  dignidade,	  potenciando	  o	  desenvolvimento	  de	  boas	  relações	  
interpessoais.	  
	  Promover	  a	  inclusão	  dos	  alunos	  com	  Necessidades	  Educativas	  Especiais.	  
	  Propiciar	  uma	  fácil	  e	  profícua	  articulação	  entre	  a	  Escola	  e	  a	  comunidade.	  
Proponente:	  Manuela	  Cracel	  
	  
	  

Visita	  de	  estudo	  a	  Amesterdão	  
Escola:Escola	  Básica	  de	  Vila	  Verde	  
Tipologia:	  Visitas	  de	  Estudo	  
	  

Data	  Início	  
06-‐07-‐2017	  

Data	  Término	  
10-‐07-‐2017	  

Proponentes:	  	  
Ciências	  Sociais	  e	  Humanas	  
Matemática	  e	  Ciências	  Experimentais	  
230	  -‐	  Matemática	  e	  Ciências	  da	  Natureza	  
400	  -‐	  História	  

Dinamizadores:	  
Francisco	  Bezerra	  e	  Alfredo	  Pedrosa	  

Destinatários:	  
1.º	  ano;	  2.º	  ano;	  3.º	  ano;	  4.º	  ano;	  5.º	  A;	  5.º	  B;	  5.º	  C;	  5.º	  D;	  5.º	  E;	  5.º	  F;	  5.º	  G;	  
5.º	  H;	  6.º	  A;	  6.º	  B;	  6.º	  C;	  6.º	  D;	  6.º	  E;	  6.º	  F;	  6.º	  G;	  7.º	  A;	  7.º	  B;	  7.º	  C;	  7.º	  D;	  7.º	  
E;	  7.º	  F;	  7.º	  G;	  8.º	  A;	  8.º	  B;	  8.º	  C;	  8.º	  D;	  8.º	  E;	  8.º	  F;	  9.º	  A;	  9.º	  B;	  9.º	  C;	  9.º	  D;	  

9.º	  E;	  9.º	  F;	  Professores;	  Enc.	  Educação;	  Comunidade;	  VOC	  3C;	  VOC	  3D	  
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Descrição:	  
Itinerário	  previsto,	  ainda	  passível	  de	  alterações/reajustamentos:	  
	  DIA	  06	  JULHO	  	  PORTO/	  AMESTERDÃO	  
	  TARDE:	  Comparência	  no	  aeroporto	  de	  Porto,	  120	  minutos	  antes	  da	  partida.	  Formalidades	  de	  embarque	  e	  
	  partida	  em	  voo	  da	  Transavia	  das	  09h45	  com	  destino	  a	  Amesterdão.	  Chegada	  ao	  aeroporto	  às	  13h20	  e	  
	  transporte	  em	  autocarro	  para	  o	  Hotel,	  instalação	  (almoço	  não	  incluído).	  Visita	  com	  Guia	  local	  pela	  cidade	  de	  
	  Amesterdão.	  NOITE:	  (Jantar	  incluído.)	  Alojamento.	  
	  DIA	  07	  JULHO	  	  AMESTERDÃO	  
	  MANHÃ:	  Pequeno-‐almoço	  incluído.	  Visita	  a	  Casa	  de	  Anne	  Frank	  (almoço	  não	  incluído).	  
	  TARDE:	  Visita	  ao	  Museu	  Van	  Gogh.	  Museu	  da	  Tulipa.	  
	  NOITE:	  (Jantar	  incluído.)	  Visita	  ao	  Hard	  Rock	  Alojamento.	  
	  DIA	  09	  JULHO	  	  AMESTERDÃO	  
	  MANHÃ:	  Pequeno-‐almoço	  incluído.	  Mini-‐cruzeiro	  pelos	  canais	  de	  Amsterdão,	  (almoço	  não	  incluído).	  
	  TARDE:	  Visita	  ao	  interior	  do	  Museu	  Madame	  Tussauds,	  um	  dos	  mais	  famosos	  museus	  de	  cera	  do	  mundo.	  
	  NOITE:	  (jantar	  incluído).	  Passeio	  noturno	  pelo	  Bairro	  Vermelho.	  Alojamento.	  
	  DIA	  10	  JULHO	  	  AMESTERDÃO	  /	  PORTO	  
	  MANHÃ:	  Pequeno-‐almoço	  incluído.	  Livre	  para	  visitas	  a	  gosto	  pessoal	  (almoço	  não	  incluído).	  Em	  hora	  a	  
	  combinar,	  partida	  para	  o	  aeroporto	  de	  Schiphol.	  Formalidades	  de	  embarque	  e	  partida	  em	  voo	  Transavia	  das	  
	  19h10	  com	  destino	  a	  Porto.	  Chegada	  prevista	  às	  20h50.	  
Objetivos:	  
Alargar	  os	  horizontes	  culturais	  dos	  participantes.	  
	  Promover	  experiências	  de	  interculturalidade.	  
	  Desenvolver	  competências	  linguística.	  
	  Incrementar	  o	  conhecimento	  relativo	  ao	  património	  material	  e	  intangível.	  
	  Desenvolver	  o	  gosto	  pela	  valorização	  do	  património	  edificado.	  
	  Proporcionar	  momentos	  de	  salutar	  convívio	  e	  de	  amizade.	  
Articulação	  com	  o	  Projecto	  Educativo:	  
Desenvolver	  atividades	  interdisciplinares,	  fomentando	  o	  espírito	  de	  cooperação	  e	  de	  partilha.	  
Desenvolver	  uma	  cultura	  de	  valorização	  do	  património.	  
Educar	  para	  a	  cidadania.	  
Promover	  o	  sucesso	  escolar,	  desenvolvendo	  o	  gosto	  pela	  aprendizagem.	  
Valorizar	  a	  disciplina,	  a	  tolerância,	  a	  cooperação	  e	  a	  amizade.	  
Proponente:	  Alfredo	  Pedrosa	  
	  


