V. Atividades propostas pelos grupos disciplinares/departamentos
TEMA: ARTES E CULTURA
Código da
Atividade

Calendarização

Nome da Atividade

Contributo para o
PE/PPM

Objetivos da atividade

Público-alvo

Responsável
pela
atividade

Outros
intervenientes

Articulação
Disciplinas/
ciclo

PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO - CORTELHA
PRÉ1C.1

PRÉ1C.2

Setembro

Outubro

Receção
aos
alunos

-

DIA DA ALIMENTAÇÃO

Promover o contacto com os
pais/encarregados de educação;
dinamização ed atividades de receção
para conhecimento do espaço escolar

PROMOVER

HÁBITOS

SAUDÁVEIS

EPEI 1º ciclo
(Cortelha)

Educadora
Tania
Cabanita
e
Prof. Eva
Silvestre

Pré e 1º
Ciclo

EPEI 1º ciclo
(Cortelha)

Educadora
Tania
Cabanita
e
Prof. Eva
Silvestre

Pré e 1º
Ciclo

Educadora
Tania
Cabanita
e
Prof. Eva
Silvestre

Pré e 1º
Ciclo

Educadora
Tania
Cabanita
e

Pré e 1º
Ciclo

k)

DE

ALIMENTAÇÃO

K)

PRÉ1C.3

PRÉ1C.4

Novembro

Novembro

Dia de S. Martinho
(atividades
relacionadas com a
lenda e com as
tradições)

Dia do Pijama/
Missão Pijama

- Comemorar o dia de S. Martinho. Sensibilizar para os valores da amizade
e partilha - Desenvolver o interesse
pelas tradições.

- Sensibilizar para os valores da
amizade, solidariedade e partilha. Promover e favorecer a relação
escola/família

EPEI 1º ciclo
(Cortelha)
h) K)

h) K)

EPEI 1º ciclo
(Cortelha)

Orçamento

Prof. Eva
Silvestre
PRÉ1C.5

PRÉ1C.6

PRÉ1C.7

Dezembro

Janeiro

Janeiro

Natal (Atividades
relacionadas com
esta época festiva,

- Comemorar as tradições da época. Sensibilizar para os valores da
amizade, solidariedade e partilha. Promover a intercomunicação pessoal
e social.

Cantar as janeiras comunidade

-Potenciar a preservação das
tradições; - Fomentar o gosto pelo
canto e aumentar o reportório
musical.

Dia dos Reis

EPEI 1º ciclo
(Cortelha)

Educadora
Tania
Cabanita
e
Prof. Eva
Silvestre

Pré e 1º
Ciclo

EPEI 1º ciclo
(Cortelha)

Educadora
Tania
Cabanita
e
Prof. Eva
Silvestre

Pré e 1º
Ciclo

EPEI 1º ciclo
(Cortelha)

Educadora
Tania
Cabanita
e
Prof. Eva
Silvestre

Pré e 1º
Ciclo

EPEI 1º ciclo
(Cortelha)

Educadora
Tania
Cabanita
e
Prof. Eva
Silvestre

Pré e 1º
Ciclo

EPEI 1º ciclo
(Cortelha)

Educadora
Tania
Cabanita
e
Prof. Eva
Silvestre

Pré e 1º
Ciclo

h), K)

h)

- Conhecer e promover as tradições
culturais
c)

PRÉ1C.8

PRÉ1C.9

Fevereiro

Março

Carnaval (Atividades
relacionadas com o
Carnaval

Páscoa

- Comemorar as tradições
carnavalescas. - Desenvolver a
criatividade e a imaginação.

- Conhecer e comemorar as tradições
da Páscoa. Sensibilizar para os valores
de amizade, solidariedade e partilha

h), K)

h), K)

PRÉ1C.10

PRÉ1C.11

AO LONGO DO
ANO

Ao longo do
ano

MUSEU VAI À ESCOLA

Dias comemorativos
(Dia do Pai, Dia da
Mãe, Dia da Criança)

- Possibilitar a participação numa
atividade de formato lúdico e
dinâmico, e de transmissão do
património oral.

- Valorizar a família na construção da
individualidade. - Sensibilizar para os
diferentes papéis sociais (graus de
parentesco, profissões).

EPEI 1º ciclo
(Cortelha)
c), h)

Educadora
Tania
Cabanita
e
Prof. Eva
Silvestre
Educadora
Tania
Cabanita
e
Prof. Eva
Silvestre

C) K)

Pré e 1º
Ciclo

Prof. Eva
Silvestre

Pré e 1º
Ciclo

Diretor

Pré-Escolar
(Horizontal)

PRÉ-ESCOLAR

PRE 1
Novembro

S.Martinho

Natal
Dezembro
PRE 2

-Comemorar o Dia de S. Martinho.
-Sensibilizar para os valores: amizade,
solidariedade e partilha.
-Desenvolver o interesse pelas
tradições.

-Comemorar as tradições natalícias.
-Sensibilizar para os valores: amizade,
solidariedade e partilha.
-Promover a intercomunicação pessoal
e social.
-Fomentar o envolvimento da família e
da comunidade.

Ação 13

Total de
crianças do
Pré-Escolar do
Agrupamento

Coordenad
ora do
Departame
nto
Educação
PréEscolar

Autarquia
BE
Pais/Enc. de
educação

1.º
Ciclo(Vertica
l)

Pré-Escolar
(Horizontal)

Ação 13

Total de
crianças do
Pré-Escolar do
Agrupamento

Pais/Enc. de
educação
Coordenad
ora do
Departame
nto
Educação
PréEscolar

CML
Junta de
Freguesia

1.º
Ciclo(Vertica
l)

Dia dos Reis
PRE 3

Janeiro

-Conhecer e promover as tradições
culturais.
-Incentivar o envolvimento da família e
da comunidade.

Pré-Escolar
(Horizontal)

Ação 13

Carnaval
Fevereiro
PRE 4

PRE 5

Março

Março e Maio

Páscoa

Dias da Família

-Comemorar as tradições
carnavalescas.
-Desenvolver a criatividade e a
imaginação.
-Incentivar o envolvimento da família e
da comunidade.
-Conhecer e comemorar as tradições
da Páscoa.
-Sensibilizar para os valores: amizade,
solidariedade e partilha.

Total de
crianças do
Pré-Escolar do
Agrupamento

Coordenad
ora do
Departame
nto
Educação
PréEscolar

Total de
crianças do
Pré-Escolar do
Agrupamento

Coordenad
ora do
Departame
nto
Educação
PréEscolar
Coordenad
ora do
Departame
nto
Educação
PréEscolar

1.º Ciclo
(Vertical)

Diretor

Ação 13

Ação 13

Sensibilizar para a importância da
família no bem estar e crescimento da
criança

Total de
crianças do
Pré-Escolar do
Agrupamento

Total de
crianças do
Pré-Escolar do
Agrupamento

PRE 6
Ação 13

Coordenad
ora do
Departame
nto
Educação
PréEscolar

Autarquia
BE
Pais/Enc. de
educação

Pré-Escolar
(Horizontal)
1.º Ciclo
(Vertical)

Pré-Escolar
(Horizontal)
1.º Ciclo
(Vertical)

Pais/encarre
gados de
educação

Pré-Escolar
(Horizontal)
1.º Ciclo
(Vertical)

PRE 7

Junho

Dia da Criança

Reconhecer e respeitar a diversidade
de características de pessoas e grupos
respeitando as diferenças
Ação 13

PRE 8

Pre 19

Pre 20

Pre 22

Ao longo do
ano

Artistas Plásticos

Mês de abril
de 2021

Celebração do mês
de prevenção dos
maus tratos na
infância

Promover o respeito, a solidariedade e
a consciência social e cívica.

Musical assim
deverá eu ser

Proporcionar às crianças a
oportunidade de assistir a um musical;
Promover a cidadania e o respeito
mútuo.

4,5 e 6 de
maio

1 JUNHO

CRIANÇA
ATIVA/ESCOLA EM
MOVIMENTO

- Dar a conhecer algumas obras de
diferentes artistas plásticos.

Total de
crianças do
Pré-Escolar do
Agrupamento

J.I. de Salir
Ação 13
Comunidade

Coordenad
ora do
Departame
nto
Educação
PréEscolar
Ed. Teresa
Brandão
Ed. Patrícia
Xufre
Cristina
filipe

Diretor

Cristina
filipe

Departamen
to de
educação da
cml e
artistas de
teatro

F)

F) c)

Comemorar o dia da criança com
recurso a actividades diversificadas;
Promover a articulação entre o Préescolar e o 1.º ciclo através das
actividades de cariz artístico, cultural e
desportivo;
Promover o espírito de cooperação
entre os alunos do 1.º Ciclo e as
crianças do Pré-escolar.

Jardim de
infância n.º 1
(eb n:º4)

ALUNOS DO
PRÉ-ESCOLAR
E DO 1.º
CICLO DA EB
N.º4 DE
LOULÉ
f) i)

Cristina
Filipe

Autarquia
BE
Pais/Enc. de
educação

Pré-Escolar
(Horizontal)
1.º Ciclo
(Vertical)

Artistas
convidados

Horizontal

Educadores,
professores
do 1.º ciclo,
pessoal não
docente e
parceiros de
loulé, cidade
educadora.

Préescolar/1.º
ciclo

Professores,
Educadoras
e Pessoal
Não
Docente da
escola.
Colaboração
da Junta de
Freguesia
para a
aquisição de
prémios de

Sem custos

Sem custos

Préescolar/1.º
Ciclo

Sem custos

participação.

1º CICLO
1C.1

17 de
setembro

Receção aos alunos

Receção aos alunos/Encarregados de
Educação;
Jogos de apresentação/socialização
Conhecimento dos espaços escolares;
Atividades lúdicas: ateliês de desenho
e de pintura; jogos.

16 de outubro

1C.3

11 de
novembro

Atividades sobre o tema “Alimentação
Saudável”

Dia de S. Martinho

1C.4

17 de
novembro

Dia do Não Fumador

1C.5

dezembro

Natal

c); e)

Construção de trabalhos plásticos
alusivos ao tema.

c); e)

"Mensagens de Natal.
Canções.
- construção de cartões de Boas
Festas.
- Ornamentação da escola.
- Festa de Natal."

c); e)

c); e)

4 a 6 de
janeiro

Dia de Reis

Entoação das “Janeiras” e construção
das coroas.

1C.7

14 de fevereiro

Dia dos Namorados

Dramatização da lenda de S. Valentim.
Escrita de uma carta e partilha de
Correio da Amizade.
Realização de artes plásticas.

Estudo do
Meio e
Português

1º CICLO

Professore
s Titulares

CML

1º CICLO

Professore
s Titulares

BE

1º CICLO

Professore
s Titulares

1º CICLO

Professore
s Titulares

1º CICLO

Professore
s Titulares

1º CICLO

Professore
s Titulares

c); e), h)

"Dramatização da lenda de S.
Martinho.
Entoação de canções e construção de
trabalhos alusivos ao tema.
Magusto."

1C.6

Coordenad
ores de
Estabeleci
mentos

K), h)

Dia Mundial da
Alimentação
1C.2

1º CICLO

c); e)

CML e BE

BE

Estudo do
Meio,
Português,
Matemática,
Expressões e
Cidadania

1C.8

1C.9

1C.10

1C.11

1C.12

fevereiro

março

abril

maio

1 de junho

Carnaval

Dia do Pai

Páscoa

Dia da Mãe

Dia da Criança

1C.13

junho

Festa Final de Ano

1C19

Ao longo do
ano

Serviços educativos
do museu-cml

IC25

24/06

VISITA A LAGOS

"Intercâmbio escola/comunidade.
Realização de artes visuais de forma a
preservar as tradições.
"
Realização de jogos tradicionais de
modo a fortalecer os laços familiares.
Realização de postais e de uma
lembrança com criatividade e sentido
estético.
Reconhecimento do significado da
data e das suas tradições.
Realização de artes visuais.
Realização de jogos tradicionais de
modo a fortalecer os laços familiares.
Realização de diplomas e de uma
lembrança com criatividade e sentido
estético.
Análise dos direitos da criança e
realização de jogos lúdicos ao ar livre.
Atividades de artes visuais e lanche BE
convívio.
Participação em atividades promovidas
pela CML.
Entoação de canções e danças.
Entrega de Certificados.
Fomentar o conhecimento de aspetos
relacionados com o património local

1º CICLO
c); e)
1º CICLO

Professore
s Titulares

Professore
s Titulares

c); e)

1º CICLO

Professore
s Titulares

1º CICLO

Professore
s Titulares

c); e)

c); e)

1º CICLO

a)

BE

1º CICLO

Professore
s Titulares

1º CICLO

Professora
s do 1º
ciclo de
Alte

Cidadania

4.ºA E C

Vivina
Sousa
E M.ª joão
Fernandes

Português/Est
udo do Meio

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
PORTUGUÊS

BE

BE

c)

a), c), g), i)

BE

Professore
s Titulares

c); e)

e), h

CML

BE

Cidadania/E
xpressões

Port. 1

Port. 2

Port. 3

1º, 2º E 3º P

1º P.

2º P

Plano nacional de
leitura
“miúdos a votos”

DESENVOLVER O GOSTO PELA LÍNGUA
PORTUGUESA

Desafio do MIBE
(troca internacional
de marcadores de
livros)

PROMOVER O GOSTO PELA LEITURA E
PELAS ARTES VISUAIS

Semana da leitura

INCENTIVAR O GOSTO PELA LEITURA

ALUNOS DO
2º E 3º CICLOS
c)

c)

c)

Port. 4
1º E 2º P

Concurso nacional
de leitura

2º P

Concurso de
ortografia

Port. 5

PROMOVER O GOSTO PELA LEITURA E
PELA ESCRITA

c)

ALUNOS DO
2º E 3º CICLOS

COMUNIDADE
EDUCATIVA

ALUNOS DO
1º,2º E 3º
CICLOS

Port. 6
8 e 9 de
junho

Elaboração de
pequenos cartões
com poemas de
autores de todos os
países lusófonos,

Coordenad
ora Dep.
Delegados
e Prof.
Bibliotecár
ias
Delegados
e prof.
Bibliotecárias

FOMENTAR O GOSTO PELA ESCRITA
ALUNOS DO
1º,2º E 3º
CICLOS
c)

“Celebrar o 10 de
junho”

Coordenad
ora Dep.
Delegados
e Prof.
Bibliotecár
ias
Coordenad
ora Dep.
Delegados
e Prof.
Bibliotecár
ias

- Sensibilizar os alunos para os
valores
da
cooperação
e
valorização de Portugal;

alíneas
c), e),f), h), i)

Delegados
e prof.
Bibliotecárias

Ana Berta
Garcia
Comunidade
educativa

Professores
de
Português

Entre ciclos

Professores
de
Português e
de Ed. Visual
do 2º e 3º
ciclos

Português

Professores

Português

Professores
da disciplina

Português/1
º,2º e
3ºciclos

Professores
da disciplina

Docentes
do grupo
de
português
do 2.º ciclo
Alunos do

Português/1
º,2º e
3ºciclos

Articulação
entre
português
do 2.º ciclo,
educação
visual, HGP
ea

destacando Camões,
sendo estes
decorados com
símbolos nacionais,
como por exemplo
uma guitarra
portuguesa ou mesmo
a imagem de Cristiano
Ronaldo…).
Estes seriam expostos
no átrio da escola,
pendurados na árvore
branca (que se
encontra junto à
direção neste
momento).
Acrescentar-se-ia um
pequeno planisfério
com o número
arredondado de
emigrantes nos
principais países com
comunidades
portuguesas.

5.º e 6.º
anos do
agrupamen
to

Motivar os discentes para
atitudes e comportamentos de
heroísmo moral e ético;

biblioteca
escolar:

Coordenad
ora da BE

- Estimular atos de coragem;

(sem
custos)

Divulgar a “escrita” de Camões; o
papel e importância dos países
lusófonos no mundo; os símbolos
nacionais e a música do século XVI
e contemporânea.

Poder-se-iam também
colocar cartões em
“lugares inesperados”
para causarem o
efeito surpresa.
Tudo isto seria
acompanhado com
música do séc. XVI e
da atualidade
.

Port. 7

3ºPeríodo

Concurso de
poesia “Atreve-te
e escreve um
poema”

Motivar os alunos para a escrita
criativa;
Motivar os docentes para a
articulação de uma atividade
transversal aos 2º e 3º ciclos;
Envolver alunos numa atividade
extra curricular;
Aplicar regras do texto poético;

Aumen
tar o grau de
satisfação dos
alunos e
professores
quanto ao
ambiente de
aprendizagem;
Melhor
ar a qualidade
das
aprendizagens

Alunos do 2º
e 3º ciclos

Cristina
Correia

Professore
s do grupo
de
português
2º e 3º
ciclos

Articulação
entre os
docentes
do 2º e 3º
ciclos de
Português

60 a 80
euros
(para os
prémios)

;
Reduzi
r os índices de
indisciplina
dentro e fora
da sala de
aula;

ESPANHOL
ESP.1

ESP.2

ESP.3

ESP.4

ESP. 5

Semana do 12
de outubro

Semana do 2
de novembro

“El día de la
Hispanidad: El DNI
de los países
hispanohablantes”
“El día de los
Muertos”

Última semana
de aula de
dezembro

“Celebrando
Navidad: ”

Semana do 6
de janeiro

“El Día de los Reyes”

Semana do 14
de fevereiro

“El Día de San
Valentín”

- Promover conhecimentos e
desenvolver o interesse a nível da
variedade linguística e cultural
hispânica.
-Sensibilizar para o apreço e
conhecimento da cultura mexicana;
-Desenvolver atitudes positivas
perante universos culturais e religiosos
diferentes.

- Promover o gosto pela língua e
cultura espanhola;
-Motivar os alunos para a quadra
natalícia;
- Participar em atividades natalícias
relativos à quadra.
-Promover o gosto pela língua e
cultura espanhola;
-Despertar o interesse pela cultura e
tradições espanholas através de
manualidades diversas;
- Debater sobre o amor/ relações
amorosas em toda a sua diversidade;
- Desenvolver atitudes positivas sobre
as diferenças e educar contra a
homofobia;

a) b) c) d) e) h)

a) b) c) d) e) h)

a) b) c) d) e) h)

a) b) c) d) e) h)

7ºG/7ºH/8ºG/
8ºF

Carolina
Coelho

Todos os
alunos de
Espanhol e
toda a
Comunidade
Escolar

Carolina
Coelho

Todos os
alunos de
Espanhol

Carolina
Coelho

Todos os
alunos de
Espanhol

Educação
Visual
(3º ciclo/ 2º
ciclo)

Carolina
Coelho

Carolina
Coelho
a) b) c) d) e) h)

Espanhol
(3ºciclo)

Todos os
alunos de
Espanhol

- Redigir um texto sobre "o par ideal"/
Ouvir “músicas de Amor/ escrever
citações sobre o tema.

FRANCÊS
Fran1

Fran2

Fran3

Fran4

Última semana
1º período

“On fête noel”

1ª semana do
2º período
14/02/2020

3º período

dar a conhecer músicas natalícias,
Contactar com vocabulário específico

c) e) g)

« Galette des rois
(fete des rois) »

Adquirir conhecimento sobre a origem
gastronómica

c)

“La Saint Valentin”

Conhecer a lenda e participar na
escrita de poemas e mensagens de
amizade/amor
Contactar com a cultura e tradições da
frança(música, cinema e gastronomia)

“Le jour du Français”

7º/8º/9º

7º/8º/9º

7º/8º/9º
a) b) c)
7º/8º/9º
a) c) e) g)

Isabel
Santos
Sílvia Silva
Isabel
Santos
Sílvia Silva
Isabel
Santos
Sílvia Silva
Isabel
Santos
Sílvia Silva

Francês
Francês

Carolina
Silva

Francês/Esp
anhol
Francês

INGLÊS
ING 1

ING 2

ING 3

1.º per.

1.º per.

2.º per.

Halloween

Thanksgiving

St. Valentine’s day

Conhecer o significado da festividade;
desenvolver o respeito pela cultura
anglo-saxónica
Conhecer o significado da festividade e
participar na escrita de pequenos
enunciados; desenvolver o respeito
pela cultura anglo-saxónica
Conhecer a lenda e o seu significado;
participar na escrita de poemas/
mensagens de amizade, de amor

c)

c)

c)

Alunos do
1.º,2.º e 3.º
ciclos
Alunos do
1.º,2.º e 3.º
ciclos
Alunos do
1.º,2.º e 3.º
ciclos

Prof.ª
delegada
de
disciplina
Prof.ª
delegada
de
disciplina
Prof.ª
delegada
de
disciplina

Professores
de inglês;
BE
Professores
de inglês;
BE
Professores
de inglês;
BE

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
MATEMÁTICA

MAT.1

2.º/3.º
período

SuperTmatik

Desenvolver o cálculo mental

Alunos dos 2.º
e 3.º ciclos
c)

Isabel
Guerreiro
e
Paula
Manuel

Docentes de
Matemática

60 euros

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL
HGP 1

AO LONGO DO
ANO

CONCURSO "QUEM SOU
EU?"

PROMOVER O SUCESSO

ALUNOS DO 2º

EDUCATIVO, MOTIVANDO PARA O "SABER

CICLO

MAIS"

HGP 2

26 de abril

Comemoração do 25
de abril

Ana
Gonçalves

a) c) f) K)

Articular saberes das diversas
disciplinas

ALUNOS DO
6º ANO

Ana
Gonçalves

5º e 6º anos

Docentes do
grupo 200

Português/
HGP/ EV, EM
e EMRC

Docentes de
Ed. Visual,
Sara Gama e
Paulo
Amado

Dar a conhecer canções de
intervenção
Motivar os alunos para a participação
responsável e democrática na
sociedade

Todos os
docentes do
grupo 200

c) f) i)

Docente Luís
Galrito
Docente
Gustavo
Cabral

HISTÓRIA
Hist.1

3º período

Olimpíadas da
História de Portugal

- Fomentar nos jovens o gosto pela
história do seu país;
- Reconhecer a importância da história
de Portugal;
- Conhecer os principais
acontecimentos da história de
Portugal.

9º ANO

a) c) g) i)

Pedro
Rocha

Helena
Ferreira

HGP e
Português

Hist.2

Hist.3

2 º E 3º
Período

3º período

Olimpíadas da
história - concurso
promovido pela
APH.
Olimpíadas da
história de Portugal

- Promover a consciência histórica;
-Reconhecer a importância social da
história;
- Desenvolver competências analíticas
e críticas.
- Fomentar nos jovens o gosto pela
história do seu país;
- Reconhecer a importância da história
de Portugal;
- Conhecer os principais
acontecimentos da história de
Portugal.

a) c) g) i)

9º ANO

Pedro
Rocha

9º ANO

Pedro
Rocha

Helena
Ferreira

7º, 8º e 9º
anos

Mónica
Pereira

Liseta
Pascoal

a), c), g), i)

GEOGRAFIA
GEO1

Primeiro
Período

Programa “Sorrisos
sem Fronteiras
2020”
“lagu pa Sidadi de
Bissorã”

- Melhorar as condições de
saneamento básico na cidade de
Bissorã: Guiné- Bissau.
- Desenvolver competências de

c), e), g), h) k

solidariedade

GEO 2

Segundo
período

Comemoração do
dia da Europa:
Realização de um
Peddy Paper
Geográfico
Utilizando o QR
CODE

-Fomentar o gosto pela participação

Alunos do2º e
3º ciclos

de jogos de Geografia relacionados
com as temáticas abordadas;
- Rever informações relevantes de
âmbito geográfico;
- Realizar e reforçar as práticas de
partilha/intercâmbio de experiências
entre pares.
- Aprofundar conhecimentos sobre os
países da Europa

a, c, d, e, h

Mónica
Pereira

Geografia

Cristina
Faísca

Cidadania e
Desenvolvimento

Guilherme
Matos

Educação
Visual

Eugénia Dias

OMG Mães
do Mundo

Liseta
Pascoal

Geografia;

EMRC
Preparação:
maio

“Dia Mundial da
Criança”

EMR2

- Sensibilizar os alunos para os valores
da solidariedade e da fraternidade
- Comemoração do Dia Mundial da
Criança
- Envolver os alunos de EMRC numa
atividade para os seus colegas de
turma.
- Valorizar o aluno como pessoa aberta
ao mundo e aos outros

Alunos do 3º e
4º anos das
Escolas EB1
Manuel Alves
e EB1 Nº4

Apresentação:
De 1 a 4 de
junho

alíneas
a),c),e), f)

Gustavo
Cabral

Docentes
titulares de
turmas do
3º e 4º anos
das Escolas
EB1 Manuel
Alves e EB1
Nº4

Preparar os
alunos de
EMRC do 3º
e 4º anos
das Escolas
EB1 Manuel
Alves e EB1
Nº4 para
uma
apresentaçã
o aos seus
colegas de
turma:
- Breve
biografia de
Malala
Yousafzai/
Ryan Hreljac
– entrega de
marcadores
de livros aos
colegas
realizados
pelos alunos
de EMRC
–
coreografia
de uma
versão da
música “We
are the
World” de
Michael

N/A
(sem
custos)

Jackson
Gustavo
Cabral
- Sensibilizar os alunos para os
valores da fraternidade e da
solidariedade.

EMR3

De Maio a
Julho (final do
período letivo)

“Da escola
a(Vós)”

Idosos
utentes da
Santa Casa
da
Misericórdia
de Loulé

- Proporcionar aos destinatários
uma mensagem de esperança,
alento e partilha

- Envolvimento
local

na

comunidade

Docentes
Alícia
Martins,
Ana Berta
Garcia,
Conceição
Novais,
Isabel
Assis e
Isabel
Duarte
Educadora
Social da
Santa Casa
da
Misericórdi
a, Drª
Tânia
Palma

alíneas
c), e),f), h), i)

Alunos
inscritos a
EMRC do
5º ano e
turmas do
5ºC,D,E e
6º+ da
Escola EB
2/3 Padre
Cabanita

Articulação
entre
EMRC,
Matemática
e
Português
do 2º ciclo:

Elaborar
postais
personaliza
dos com
recurso a
texto
escrito
(Port. e
EMRC),
pinturas e
um
elemento
estético
produzido a
partir de
simetrias
(Mat.)

N/A
(sem
custos)

Línguas e
Expressões /
Inglês e E.M.

75€

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
EDUCAÇÃO VISUAL E TECNOLÓGICA
EVT2C.1

1.º
Período

Natal na Escola

Sensibilizar para a importância da
preservação e divulgação do Presépio

5.º e 6.º anos
c), e) e h)

Todos os
docentes
de E.V. e

Todos os
docentes de
E.V. e E.T. do

EVT2C.2

Ao longo do
Ano letivo

Colaboração no
âmbito de outras
atividades
desenvolvidas a
nível de turma ou de
Escola de acordo
com a planificação
do grupo disciplinar

Desenvolver a motricidade na
utilização das diferentes técnicas
artísticas;

5.º e 6.º Anos

c), e) e h)

E.T. do 2.º
Ciclo

2.º Ciclo

Todos os
docentes
de E.V. e
E.T. do 2.º
Ciclo

Todos os
docentes de
E.V. e E.T. do
2.º Ciclo

/ 5.º e 6.º
Anos
25€

FORMAÇÃO ALTERNATIVA
FA 1

Ao longo do
ano letivo
OPÇÕES E ESCOLHAS

FA2

Ao longo do
ano letivo
DINHEIRO

FA3

FA 14

Ao longo do
ano letivo

2º OU 3º
PERÍODO

COMUNICAÇÃO
NÃO VERBAL E
ASSERTIVIDADE

UMA AVENTURA NO
CENTRO HISTÓRICO

- Apoiar os jovens na realização de
escolhas relativas à continuação de
estudos;
- Promover o conhecimento e facilitar
a reflexão sobre as diferentes áreas
vocacionais e profissionais.
- Promover a reflexão sobre a gestão
do dinheiro e facilitar o contacto com
o mundo económico;
- Preparar os estudantes com
conhecimentos básicos sobre vários
aspetos da vida quotidiana
relacionados com finanças;
- Informar sobre
- Desenvolver competências no âmbito
da comunicação não verbal;
- Facilitar a preparação para o estágio
em contexto real de trabalho;
- Promover o desenvolvimento de
atitudes assertivas no local de estágio.
- Conhecer um pouco do património
histórico-cultural de Loulé;
- Estimular o gosto pelo estudo do
passado histórico;
- Participar em actividades

Alíneas c), d), e),
g) e h)

CEF 1º ANO

Ana L.
Correia

Alberto
Vitória e
outros

Eulália Dias
e outros
Alíneas c), d), e),
g) e h)

CEF 2º ANO

Ana L.
Correia

Eulália Dias
e outros
Alíneas c), d), e),
g) e h)

CEF 2º ANO

Ana L.
Correia

Alíneas c), d), e),
g) e h)

CEF 1º ANO

Ana L.
Correia

Liliana Jesus,
Alexandra
Freire,
Alberto

Sem custos

FA 15

FA 16

2º OU 3º
PERÍODO

Em busca do
passado

2º OU 3º
PERÍODO
Uma aventura no
centro histórico

FA 17

2º OU 3º
PERÍODO
Em busca do
passado

FA 18

1º/2º / 3º
PERÍODO

Atividades na
academia iluminarte

interpessoais e de grupo respeitando
regras e critérios de atuação e de
convivência em diversos contextos.
- Estimular o gosto pelo estudo do
passado histórico;
- Valorizar o nosso passado

- Conhecer um pouco do património
histórico-cultural de Loulé;
- Estimular o gosto pelo estudo do
passado histórico;
- Participar em actividades
interpessoais e de grupo respeitando
regras e critérios de atuação e de
convivência em diversos contextos.
- Estimular o gosto pelo estudo do
passado histórico;
- Valorizar o nosso passado;
- Participar em actividades
interpessoais e de grupo respeitando
regras e critérios de atuação e de
convivência em diversos contextos.
- Sensibilizar os alunos através do
ensino-aprendizagem das artes
circenses, teatro
e arte urbana;
- Estimular através da arte aspetos
relacionados a autoconfiança, trabalho
em equipa
E disciplina;
- Proporcionar variedades de
atividades a fim que os jovens possam
experienciar novas
Possibilidades, ampliando os
horizontes de possibilidades
profissionais e/ou culturais.

Vitória

Alíneas c), d), e),
g) e h)

Alíneas c), d), e),
g) e h)

Alíneas c), d), e),
g) e h)

CEF 1º ANO

Ana L.
Correia

PIEF

Ana L.
Correia

PIEF

Ana L.
Correia

Liliana Jesus,
Alexandra
Freire,
Alberto
Vitória

Isabel
Rodrigues,
Liliana Jesus.

Isabel
Rodrigues,
Liliana Jesus,

Sem custos

Sem custos

Sem custos

Isabel
Rodrigues,
Liliana Jesus,
Satori
Alíneas c), d), e),
g) e h)

PIEF

Ana L.
Correia

Sem custos

EDUCAÇÃO ESPECIAL
- Tomar contacto com o raciocínio
matemático através da vivência de
situações de compra num mercado;
EE.1

Ao longo do
ano letivo

Alunos com
Medidas
Adicionais

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
Especial

1º, 2º e 3
Ciclos

- Alunos com
Medidas
Adicionais
e/ou Seletivas;

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
Especial

1º, 2º e 3
Ciclos

Alunos com
Medidas
Adicionais
e/ou Seletivas

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
Especial

1º, 2º e 3
Ciclos

- Alunos com
Medidas
Adicionais

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação

1º, 2º e 3
Ciclos

Mercadinhos
-Operar com dinheiro em situações
práticas;
- Desenvolver a autonomia pessoal e
social dos alunos;

Ações 6 e 8

- Contactar com novas experiências/
vivências;
- Promover o saber ser e o saber estar.
- Comemorar o Dia de S. Martinho;

EE.5

11 de
novembro

Dia de S. Martinho

-Sensibilizar para os valores: amizade,
solidariedade e partilha;
- Desenvolver
tradições;

Natal
EE.7

Última semana
de dezembro

o

interesse

pelas

- Estimular para a partilha e para o
espírito solidário.
- Comemorar as tradições natalícias;
- Sensibilizar para os valores: amizade,
solidariedade e partilha;
- Promover a intercomunicação
pessoal e social;
- Fomentar o envolvimento da família
e da comunidade.
- Manter as tradições locais.

Ações 6 e 8

Ações 6 e 8

Ações 6 e 8
EE.8

6 de janeiro

Dia dos Reis

- Comunidade
escolar.

e/ou Seletivas;

EE.9

14 de fevereiro

Dia dos
Namorados/Amigos

- Sensibilizar para os valores: amizade,
solidariedade e partilha;
- Abordar questões relacionadas com
os afetos.

Ações 6 e 8

- Comunidade
escolar.
- Alunos com
Medidas
Adicionais
e/ou Seletivas;

Especial

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
Especial

1º, 2º e 3
Ciclos

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
Especial

1º, 2º e 3
Ciclos

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
Especial

1º, 2º e 3
Ciclos

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
Especial

1º, 2º e 3
Ciclos

- Comunidade
escolar.

fevereiro

Carnaval

Comemorar
as
tradições
carnavalescas;
- Desenvolver a criatividade e a
imaginação.

EE.10

Ações 6 e 8

- Alunos com
Medidas
Adicionais
e/ou Seletivas;
- Comunidade
escolar.

EE.12

EE.15

abril

Páscoa

maio
Festa da Espiga- Salir

- Conhecer e comemorar as tradições
da Páscoa;
- Desenvolver a autonomia pessoal e
social dos alunos;
- Sensibilizar para os valores: amizade,
solidariedade e partilha.

- Desenvolver a autonomia pessoal e
social dos alunos;
- Promover o saber ser e o saber estar;
- Valorizar as tradições da região;
- Representar o Agrupamento através
de um espaço representativo;
- Envolvimento dos Pais/Encarregados
de Educação dos alunos e Comunidade
Escolar.

Ações 6 e 8

- Alunos com
Medidas
Adicionais
e/ou Seletivas;
- Comunidade
escolar.

Ações 6 e 8

- Todos os
Alunos com
Medidas
Educativas;
Pais/Encarreg
ados de
Educação;
- Comunidade
escolar.

junho
EE.16

EE.17

Dia Mundial da
Criança

junho
Almoço Convívio

EE.18

EE.19

EE.20

última semana
do 1º período

fevereiro

março

Ida ao cinema e
almoço no Centro
Comercial – Mar
Shopping

Visita à Escola de
Trânsito de
Albufeira

Passeio pedestre/
Piquenique (em
local a definir)

- Sensibilizar para os valores: amizade,
solidariedade e partilha;
- Abordar questões relacionadas com
os afetos;
- Promover atitudes mais inclusivas e
de maior respeito para com os alunos
NE;
- Desenvolver a autonomia pessoal e
social dos alunos;
- Promover o saber ser e o saber estar.
- Sensibilizar para os valores: amizade,
solidariedade e partilha;
- Desenvolver a autonomia pessoal e
social dos alunos;
- Promover o saber ser e o saber estar;
- Promover o convívio entre alunos,
professores e técnicos.
- Promover aprendizagens em
contextos diversificados, fora do meio
escolar;
- Proporcionar o envolvimento dos
alunos em atividades culturais
diferentes;
- Facilitar o acesso a diferentes formas
de expressão e comunicação;
- Proporcionar aos alunos vivências
diferenciadas e diferentes do seu
quotidiano.
- Promover aprendizagens em
contextos diversificados, fora do meio
escolar;
- Conhecer o significado das principais
regras e sinais de trânsito;
- Promover o convívio entre alunos,
professores, funcionários e técnicos.
- Realização de atividades físicas ao ar
livre;
- Sensibilizar para o contacto e
respeito pela natureza;

- Alunos com
Medidas
Adicionais
e/ou Seletivas;

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
Especial

1º, 2º e 3
Ciclos

- Alunos com
Medidas
Adicionais
e/ou Seletivas;

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
Especial

1º, 2º e 3
Ciclos

- Alunos com
Medidas
Adicionais

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
Especial

1º, 2º e 3
Ciclos

- Alunos com
Medidas
Adicionais

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
Especial

1º, 2º e 3
Ciclos

- Alunos com
Medidas
Adicionais

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
Especial

1º, 2º e 3
Ciclos

Ações 6, 7 e 8

Ações 6, 7 e 8

Ações 6, 7 e 8

Ações 6 e 8

Ações 6 e 8

- Conhecer o património natural da
região;
- Observação da anilhagem de aves.

EE.21

EE.6

junho

3 de dezembro

Visita de estudo de
Final de Ano
Dia Internacional da
Pessoa com
Deficiência

Dia Internacional do
Síndrome de Down
EE.11

- Proporcionar novas vivências;
- Uso dos meios de transporte;
- Convívio.
- Sensibilizar todos os intervenientes
envolvidos no processo educativo para
as diversas problemáticas existentes
no Agrupamento;
- Promover atitudes mais inclusivas e
de maior respeito para com os alunos
NE.
- Sensibilizar a comunidade escolar
sobre a problemática do Síndrome de
Down.

Ações 6 e 8

Ações 6 e 8

Ações 6, 7 e 8

21 de março

- Alunos com
Medidas
Adicionais

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
Especial

1º, 2º e 3
Ciclos

- Alunos com
Medidas
Adicionais
e/ou Seletivas;

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
Especial

1º, 2º e 3
Ciclos

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
Especial

1º, 2º e 3
Ciclos

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
Especial

1º, 2º e 3
Ciclos

- Comunidade
escolar.
- Alunos com
Medidas
Adicionais
e/ou Seletivas;
- Comunidade
escolar.
- Comunidade
escolar.

EE.14

2 de abril

Dia Mundial da
Consciencialização
do Autismo

- Sensibilizar a comunidade escolar
sobre a problemática do autismo.

Ações 6, 7 e 8

EE.22

1º Período

Sensibilização à
comunidade escolar,
sobre inclusão

- Sensibilizar a comunidade educativa
para a problemática da inclusão;
- Promover atitudes mais inclusivas e
de maior respeito para com os alunos
NE.

Ações 6, 7 e 13

- Professores,
Pais e
Encarregados
de Educação

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
Especial

1º, 2º e 3º
Ciclos

EE.23

2º Período

Sensibilização sobre
Multideficiência

- Sensibilizar a comunidade educativa
para
a
problemática
da
Multideficiência;

Ações 6, 7 e 13

- Professores,
Pais e
Encarregados
de Educação

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
Especial

1º, 2º e 3º
Ciclos

- Promover atitudes mais inclusivas e
de maior respeito para com os alunos
NE.

EDUCAÇÃO VISUAL
EV3C.1

3.º Período

Exposição em
suporte digital de
Trabalhos
Realizados pelos
Alunos

Sensibilização dos alunos para
diferentes formas de expressão
artística. Incentivar o envolvimento de
toda a Comunidade Educativa e a
participação dos alunos nos trabalhos
realizados na aula e extra aula.

a, c, e, g, h, k

Comunidade
Educativa

Coord. De
Departame
nto /
Delegada
de
Disciplina

Docentes de
E.V. do 3.º
Ciclo/Alunos

EV-2º e 3.º
Ciclos

TEMA: AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Código da
Atividade

Calendarização

Nome da
Atividade

Contributo
para o
PE/PPM

Objetivos da atividade

Públicoalvo

Responsável
pela
atividade

Outros
intervenientes

Articulação
Disciplinas/ciclo

PRÉ-ESCOLAR/1º CICLO CORTELHA
PRE1C.12

DATAS A DEFINIR

O CENTRO
AMBIENTAL
VAI À ESCOLA

PRE1C13

DATAS A DEFINIR

CENTRO
CIÊNCIA VIVA

- Permitir a construção de conhecimentos/
conceitos acerca do meio ambiente e sua
preservação

c)

-Desenvolver conhecimentos diversos e o
gosto científico

VEM À
ESCOLA

EPEI 1º
ciclo
(Cortelha)

Educadora
Tania
Cabanita
e
Prof. Eva
Silvestre

Prof. Eva
Silvestre

Pré e 1º Ciclo

EPEI 1º
ciclo
(Cortelha)

Educadora
Tania
Cabanita
e
Prof. Eva
Silvestre

Prof. Eva
Silvestre

Pré e 1º Ciclo

Total de
crianças do
Pré-Escolar

Professores
de
Jardinagem

c)

PRÉ-ESCOLAR
PRE9

Todo o ano
letivo

Desperta a
semente

-Sensibilizar para a proteção e preservação
da natureza.

Ação 13

Professor dos
cursos CEF da
Escola 2+3

Pré-Escolar/ 7.º,
8.º e 9.º anos
dos cursos de
oferta formativa

Orçamento

do
Agrupame
nto

PRE10

PRE11

PRE12

PRE 21

Março

Junho

Junho

25/05 em dois
períodos:
09.15h/10.00h
- sala 1 e
10.15/11.00h sala 2
- 01/06 em
dois períodos:
09.15h/10.00h
- sala 3 e
10.15/11.00h sala 4

Primavera
/ Dia da
Árvore

Dia da
Criança

Dia do
Ambiente

Dia da
Criança:
Visita ao
Centro
Hípico

-Identificar aspetos característicos desta
estação do ano: clima e vestuário.
-Sensibilizar para a proteção e preservação
da natureza.

-Reconhecer e respeitar a diversidade de
características de pessoas e grupos
respeitando as diferenças.

-Sensibilizar para a proteção e preservação
da natureza.

Ação 13

Ação 13

Ação 13

Comemoração do dia da criança, através de
uma atividade lúdico-educativa;
- Reconhecimento do espaço - Centro
Hípico; picadeiro, cavalariças.
- Construção de conhecimentos e satisfação
de curiosidades relativamente aos animais cavalo/ pónei.

f) c)

Total de
crianças do
Pré-Escolar
do
Agrupame
nto
Total de
crianças do
Pré-Escolar
do
Agrupame
nto

Total de
crianças do
Pré-Escolar
do
Agrupame
nto
Jardim de
Infância
Manuel M.
Alves

dos cursos
CEF/
Educação
Pré- Escolar
Departamen
to Educação
Pré- Escolar

Departamen
to Educação
Pré- Escolar

Departamen
to Educação
Pré- Escolar

Cristina
Filipe

Cabanita

Técnicos da
Autarquia
Professores de
Jardinagem dos
cursos CEF

CML e parceiros
(aquashow,
teatro…)

Centro
Ambiental da
CML

Pré-Escolar/ 1.º
ciclo/7.º, 8.º e
9.º anos dos
cursos de oferta
formativa

Pré-Escolar
(Horizontal)
1.º Ciclo
(Vertical)

Pré-Escolar
(Horizontal)
1.º Ciclo
(Vertical)

Clube Hípico

Sem custos

1º CICLO
1C16

Ao longo do
ano

1C20

Ao longo do
ano

1C23

Primeira ou
segunda
semana de
abril
06-07-2021

1C26

07-07-2021

Centro
Ambiental
da
Pena/Loul
é/Almarge
m
Atividades
promovida
s pelos
serviços
Educativos
da CML
“Aprender
a Brincar”
Biblioteca
Municipal
de Loulé
Centros
ambientais
pena/Loul
é CML
Visita à
Ribeira do
Cadoiço
Visita de
estudo:
Parque
Aventura
de
Albufeira

Participação em atividades promovidas
pelos centros Ambientais da
Pena/Loulé/Almargem
Participação em atividades promovidas
pelos serviços educativos da CML
Participação em atividades promovidas pela
Biblioteca Municipal de Loulé.

1º CICLO

Professores
Titulares

CML

AO LONGO
DO ANO

CENTROS
AMBIENTAIS
PENA/LOULÉCML

Vivina de
Sousa

Almargem

Português,
Estudo do Meio
e Cidadania

a)

Promover o conhecimento de diferentes
temáticas no âmbito da educação ambiental

a)

1C

Exploração da natureza
Sustentabilidade do planeta
Contributo para a sustentabilidade e para a
vida saudável
Proporcionar actividades formativas que
impliquem, por parte do aluno:
- O conhecimento e aplicação de cuidados
de higiene;
- O conhecimento e a aplicação de cuidados
de higiene;
- O conhecimento e a aplicação regras de
preservação dos recursos materiais e do

a)

4ºA
4ºC
42 alunos
da Malves
4ºD E 4º B
- Escola
EB1/JI
Professor
Manuel
Martins
Alves

a)

Helena
Mendes

Português/

Sem custos

Matemática/Est
udo do Meio
0€

ambiente;
- A promoção do gosto pela prática regular
de actividade física;

IC27

IC27

IC28

02/07

07/07/2021

06/07/2021

BADOKA
PARKLOULÉ

Conhecer animais de acordo com as suas
características externas e modos de vida.
Identificar
fatores
ambientais
que
condicionam a vida dos seres vivos.

Parque
aventura
Albufeira

O conhecimento e aplicação de
cuidados de higiene; a aplicação de
regras de segurança pessoal; aplicação
de regras de preservação dos recursos
materiais e o ambiente; promoção de
atividade física.
Conviver e respeitar o outro e a
natureza.
Cumprir regras de segurança.
Proporcionar momentos de diversão e
alegria a todas as crianças.
Praticar atividades físico-motoras na
natureza.

Parque
aventura
Albufeira

b); c), d), f),

3ºB E 3ºD
– Escola
EB1/JI
Professor
Manuel
Martins
Alves
- 4.º A E B
EB1 N.º 4

h), m)

b); c), d), f),
h), m)

3.ºB E D
MALVES

-Sara Pedro
e Isabel
Marum

Jocelina
Lourenço e
Mónica
Calquinha

Português/
Estudo do meio

Português/
Estudo do
meio/Expressõ
es

Português/
Estudo do
meio/Expressõ
es
b); c), d), f),
h), m)

4.ºD E B
MALVES

Nídia e Ana
Paula
Joaquim

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
CIÊNCIAS NATURAIS 3º CICLO

CN3C.2

2º Período
(Março)

Workshop “a
importância
das abelhas
para o
planeta”

- Despertar o interesse pelas matérias
lecionadas;
- Aplicar e consolidar alguns
conhecimentos adquiridos;
- Sensibilizar para a importância das
abelhas na sustentabilidade do planeta;
- Conhecer algumas técnicas de
apicultura e seus produtos.

Visita de
estudo à
mina de salgema
(loulé)

- Ampliar conhecimentos na área da
exploração dos recursos minerais,
através de uma aula de campo;
- Promover o registo de observações sob
a forma de um relatório de uma aula da
campo;
- Consolidar e ampliar os conhecimentos
adquiridos nas aulas.

Cristina
Marques
c)
f)

8º ANO

i)

Helena
Barbosa

Eng. Alexandre
Pereira

Geografia

Mª João
Prim
Sónia Faísca

CN3C.3

3º Período
(Maio)

Cristina
Marques
c)
f)
i)

8º ANO
(Escola
cabanita)

Sónia Faísca

CN3C.4

2º e 3º
Períodos

Ações, via
ZOOM,
dinamizadas
por técnicos
de
departament
o educacional
do
Zoomarine.

- Sensibilizar para a conservação e
proteção da natureza.

c)
f)
i)

Cristina
Marques
Turmas
dos 2º e 3º
ciclos

CIÊNCIAS NATURAIS 2º CICLO

Geografia
Físico-Química

PROJETO
EDUCAR
ZOOMARINE
- Reconhecer a importância dos espaços
zoológicos na promoção da
sustentabilidade;

CN 7.º Ano
Técnicos e
monitores da
Mina

Helena
Barbosa

Professores que
acompanham as
turmas na
atividade
Técnicos do
Zoomarine

Disciplinas
diversas dos 2º
e 3º ciclos
Turmas CEF

Sem custos

CN2C.1

1ºp E 2ºp

GRENN CHEF

Motivar para o aproveitamento e
reutilização do desperdício alimentar

CN2C4

02-06-2021

SAÍDA DE
CAMPO
“VAMOS
CONHECER
AS AVES DA
FONTE DA
BENÉMOLA”

- Desenvolver o espírito de equipa e de
ajuda do outro,
- Conhecer de perto as aves locais, as
suas adaptações ao voo e à alimentação,
- Conhecer nomes comuns e científicos
dos animais e descobrir a importância
deste estudo sistemático.
- Compreender a importância de existir
esta zona do barrocal algarvio protegida
localmente.
- Conhecer a biodiversidade local para
melhor a preservar.

c)
f)

ALUNOS

Sílvia
Campelo

5ºC

Isabel
Duarte

Enc. De
Educação

Ciências
Naturais

Grátis

m)
Centro
Ambiental da
C.M.L.
Sr. António
(anilhador
científico de
aves)

Melhorar a
qualidade das
aprendizagens

Ciências
Naturais e
Português do 2º
ciclo

Profa. de
Português do 5º
C (Ana Berta
Meireles)

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
GEOGRAFIA
GEO3

3º período

Comemoração do
dia do
Ambiente

- Promover a educação para um ambiente
sustentável;

a; c; d; e; h

7º, 8º e 9º
anos

Mónica
Pereira

Guilherme
Matos

Geografia

Liseta Pascoal
Cristina Faísca

EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA
Recolha:
NovembroDezembro

EMR1

Distribuição:
Dezembro e
janeiro

“Cabaz
de Natal”

- DInamizar a comunidade educativa para
uma ação concreta de solidariedade
- Sensibilizar os alunos para a prática do
bem comum da comunidade local.
- Envolver as famílias num projeto de
solidariedade em meio escolar

alíneas
e),f) g), h), m)

Famílias
mais
carênciadas da
comunidad
e
educativa
do Agrupa-

Gustavo
Cabral

Teresa
Carvalho

GIS

Alunos, pessoal
docente e não
docente do
agrupamento

0€

mento

Recolha:
junho
“Cabaz
Solidário”

EMR4

- DInamizar a comunidade educativa
para
uma
ação
concreta
de
solidariedade
- Sensibilizar os alunos para a prática
do bem comum da comunidade local.
- Envolver as famílias num projeto de
solidariedade em meio escolar

Distribuição:
julho

alíneas
e),f) g), h),
m)

Famílias
mais
carenciad
as da
comunida
de
educativa
do
agrupame
nto

Gustavo
Cabral

Docentes
Ana Berta
Isabel Assis
Liseta Pascoal
Teresa
Carvalho
Alunos de
EMRC

Alunos,
pessoal
docente e não
docente do
agrupamento

GIS
Ana Rita

FORMAÇÃO ALTERNATIVA
FA 4

FA 5

FA 6

24 set. E
outras a
definir ao
longo do ano
Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Banco
solidário

Projeto
«da horta
à mesa»

Projeto
agroescola
s

- desenvolver atitudes de solidariedade
social e boas práticas de cidadania
- aplicar conhecimentos adquiridos nas
aulas práticas
- promover hábitos de vida saudável;
fomentar atividades que promovam a
consciência do ciclo dos alimentos, e sua
evolução; desenvolver uma maior
interdisciplinaridade e integração dos
saberes;
Construir a noção de que a sustentabilidade
no meio ambiente é fundamental para ao
equilíbrio do nosso planeta;
possibilitar o contacto com a natureza;
criar espaços exteriores à sala de aula com
biodiversidade; fomentar outras formas de
ensino e de aprendizagem; observar e
investigar o desenvolvimento das sementes
e plantas; etc.
- encorajar ações e boas práticas anuais
desenvolvidas em prol da agricultura,
reconhecendo a posteriori o trabalho

Alíneas c), d),
e), g) e h)

Cef 1ºano
E
Cef2ºano

Alberto Vitória e
outros

Todas as
disciplinas

Ana L.
Correia

Alberto Vitória e
outros

Disciplinas da
componente
tecnológica e
Jardim de
Infância

Ana L.
Correia

Alberto Vitória e
outros

Ana L.
Correia

Cef 1ºano
E
Cef2ºano

Alíneas c), d),
e), g) e h)

Alíneas c), d),
e), g) e h)

Cef 1ºano
E
Cef2ºano

N/A
(sem
custos)

desenvolvido pela escola;
- estimular o envolvimento e participação
de toda a comunidade escolar, contribuindo
para uma maior consciencialização da
importância da agricultura.
FA 7

FA 8

FA 9

FA 10

FA 11

Outubro 2020

Novembro
2020

Visita de
estudo à
mina do
sal

Caminhada ao
Cerro de
Guelhim

DEZEMBRO
2020

Visita ao
Campo de
Golfe
Quinta do
Lago

Janeiro 2021

Visita ao
campo de
golfe Vale
do Lobo

Ana L.
Correia

Alberto Vitória e
outros

Cef 2º ano

Ana L.
Correia

Alberto Vitória e
outros

CEF 1ºANO
E
CEF2ºANO

Ana L.
Correia

Hugo Moço e
outros

CEF 1ºANO
E
CEF2ºANO

Ana L.
Correia

Hugo Moço e
outros

CEF 1ºANO
E
CEF2ºANO

Ana L.
Correia

Hugo Moço e
outros

Alíneas c), d),
e), g) e h)

Visita de
estudo à
mina do
sal

NOVEMBRO
2020

Cef 1º ano

Alíneas c), d),
e), g) e h)

- Recolha de material vegetal para
identificação e propagação.
- Caracterização do solo existente
- Elaboração de um texto descrevendo os
conhecimentos adquiridos.
- Conhecer um campo de golfe e todas as
suas zonas de Jogo
- Perceber como funciona o sistema de rega
num campo de golfe.
- Elaboração de um texto descrevendo os
conhecimentos adquiridos.
- Conhecer a maquinaria de um campo de
golfe.
- Saber o nome das máquinas e que zonas
específicas de jogo elas cortam.
- Perceber como se afiam as lâminas das
máquinas e como se procede á sua
manutenção.
- Elaboração de um texto descrevendo os
conhecimentos adquiridos.

Alíneas c), d),
e), g) e h)

Alíneas c), d),
e), g) e h)

Alíneas c), d),
e), g) e h)

FA 12

FA 13

FA19

FA20

FA21

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Abril 2020

3º período

3º PERÍODO

Visita ao
campo de
golfe
Vilamoura

Visita à
empresa
Messinagro

- Compreender quais são os trabalhos
prioritários que se realizam todos os dias
num campo de golfe.
- Executar alguns desses trabalhos no
campo prático com supervisão.
- Elaboração de um texto descrevendo os
conhecimentos adquiridos.
- Conhecer os vários adubos e produtos
fitofarmacêuticos que se usam num campo
de golfe.
- Perceber como se fazem as aplicações de
fitofarmacêuticos
- Elaboração de um texto descrevendo os
conhecimentos adquiridos.

Caminhada ao
Cerro de
Guelhim

- Recolha de material vegetal para
identificação e propagação.
- Caracterização do solo existente
- Elaboração de um texto descrevendo os
conhecimentos adquiridos.

BANCO
ALIMENTA
R DO
ALGARVE
Projeto
Coastwatch /
Prática de
desportos
no Centro
Náutico da
Praia de
Faro

- Desenvolver atitudes de solidariedade
social e boas práticas de cidadania
- Aplicar e consolidar conhecimentos
adquiridos nas aulas práticas
- Promover o desenvolvimento sustentável
dos ecossistemas costeiros;
-Participar em campanhas de voluntariado
ambiental;
- Incentivar a prática de desportos náuticos

Alíneas c), d),
e), g) e h)

CEF 1ºANO
E
CEF2ºANO

Ana L.
Correia

Hugo Moço e
outros

CEF 1ºANO
E
CEF2ºANO

Ana L.
Correia

Hugo Moço e
outros

CEF 1ºANO
E
CEF2ºANO

Ana L.
Correia

Alíneas c), d),
e), g) e h)

Alíneas c), d),
e), g) e h)

Alíneas c), d),
e), g) e h)

CEF 1ºANO
E
CEF2ºANO
CEF 1
e
CEF 2

Hugo Moço,
Paula Almeida e
André Peixoto

Disciplinas
técnicas dos
cursos de MCG
e Fotografia,
Português

Ana L.
Correia

Alberto Vitória e
outros

Todas as
disciplinas

Ana Luísa
Correia

Cristina
Marques,

Ciências
Naturais,
Matemática e
Disciplinas
técnicas

Eulália Dias e
outros

Alíneas c), d),
e), g) e h)

EDUCAÇÃO ESPECIAL
EE.2

1 vez por mês

Ida à
piscina

- Desenvolver a motricidade;
- Realizar adaptação ao meio aquático;

Ações 6 e 8

Alunos
com
Medidas

António
Pedro
Santos

Professores de
Educação
Especial

1º Ciclo

Sem custos
para a
escola

Sem custos
para a
escola
Sem custos

Adicionais
- Elevar as capacidades motoras.
EE.3

1 vez por mês

Hipoterapi
a no Clube
Hipico de
Loulé

-Promover o equilíbrio e coordenação
sensório-motor;
-Desenvolver a estimulação sensorial;

Ações 6 e 8

Alunos
com
Medidas
Adicionais

António
Pedro
Santos

Professores de
Educação
Especial

1º Ciclo

- Alunos
com
Medidas
Adicionais
e/ou
Seletivas;

António
Pedro
Santos

Professores de
Educação
Especial

1º, 2º e 3º
Ciclos

António
Pedro
Santos

Professores de
Educação
Especial

1º, 2º e 3 Ciclos

Cristina
Faísca

Ana Couto,
Helena Barbosa,
Helena Ferreira,
Goreti Franzky,

Educação física,
matemática,
geografia,
ciências

-Estimular a interação com os cavalos;

EE.4

16 de outubro

Dia da
Alimentaç
ão

-Estimular a linguagem e a comunicação.
- Comemorar o Dia da alimentação;
-Sensibilizar para a
alimentação saudável.

importância

da

Ações 6 e 8

Comunida
de escolar.
EE.13

abril
VI
Encontro
Desportivo
de alunos
com
deficiência

- Promoção da prática desportiva;
- Promoção da inclusão;
- Partilha/intercâmbio com as outras
Unidades;
- Incentivar aos valores da solidariedade e
espírito de interajuda.

Ações 6 e 8

- Alunos
com
Medidas
Adicionais
e/ou
Seletivas;
Comunida
de escolar.

DIVERSOS DEPARTAMENTOS
DV 1

22 setembro

Three4cli
mate/Com
emoração
dia

Sensibilização dos alunos para a
importância da mobilidade com
neutralidade carbónica e do Pacto Ecológico
europeu.

c) d) e) i) h)

Alunos do
3º ciclo

15 Euros por
sessão

europeu
sem
carros/dia
europeu
do
desporto
escolar

Isabel Martins,
Nelly Norte,
José Gomes e
Gonçalo
Ferreira
CML
Junta de
Freguesia de
Salir

naturais, inglês,
físico-química,
educação para a
cidadania

DV 2

1 de outubro

Lançament
o do
concurso Proteção
climática

Promover as políticas da UE e da proteção
do clima.
Sensibilização dos alunos para a urgência da
neutralidade carbónica e da importância do
Pacto Ecológico europeu.

c) d) e) i) h)

Alunos que
complete
m 13 anos
até 28 de
fevereiro
de 2021

Cristina
Faísca

Ana Couto,
Helena Barbosa,
Goreti Franzky,
Isabel Martins,
Nelly Norte
Three4climate

Todas as
disciplinas

DV 3

5 de novembro

Three4cli
mate/Proj
eto de
Ação
Climática

Sensibilização dos alunos para a urgência da
neutralidade carbónica e da importância do
Pacto Ecológico europeu.

c) d) e) i) h)

Toda a
comunidad
e escolar

Cristina
Faísca

Goreti Franzky
Ana Couto
Helena Barbosa
Isabel Martins
Nelly Norte
CML
Escola do Brasil

Todas as
disciplinas

DV 4

Novembro de
2020 a 28 de
fevereiro de
2021

Promover as políticas da UE e da proteção
do clima.
Sensibilização dos alunos para a urgência da
neutralidade carbónica e da importância do
Pacto Ecológico europeu.

c) d) e) i) h)

Alunos que
façam 13
anos até
28 de
fevereiro

Cristina
Faísca

Goreti Franzky
Ana Couto
Helena Barbosa
Isabel Martins
Nelly Norte
Three4climate

Todas as
disciplinas

DV 5

19 novembro

Desenvolvi
mento e
submisssã
o dos
projetos
de
Proteção
climática
Reunião
com a sra
Ministra
do
ambiente
da
Alemanha

Sensibilização dos alunos para a urgência da
neutralidade carbónica e da importância do
Pacto Ecológico europeu.
Discussão de ideias entre alunos das escolas
participantes e a sra Ministra alemã sobre
os problemas e as soluções do aquecimento
global.

c) d) e) i) h)

Sofia
Hermak e
Martim
Dias

Cristina
Faísca

Goreti Franzky
Ana Couto
Helena Barbosa
Isabel Martins
Nelly Norte
Three4climate
Ministra do
ambiente da

Todas as
disciplinares

Alemanha
DV 6

Após 19
novembro

Vídeo

Reflexão sobre as ideias debatidas na
reunião de dia 19

c) d) e) i) h)

Alunos do
9º ano e
da turma
8ºC

Cristina
Faísca

Goreti Franzky
Ana Couto
Helena Barbosa
Isabel Martins
Nelly Norte

Todas as
disciplinas

DV 7

23 de
dezembro

Ação de
Sensibiliza
ção.

Estimular nos elementos da comunidade
escolar hábitos de poupança de energia.

c) d) e) i) h)

Pessoal
docente e
não
docente

Cristina
Faísca

Goreti Franzky
Ana Couto
Helena Barbosa
Isabel Martins
Nelly Norte
AREAL ( eng
Hugo
Rodrigues)
CML

Todas as
disciplina

DV 8

2º e 3º
períodos

Divulgação
do
Geoparqu
e
Algarvensi
s

Sensibilização dos alunos e da comunidade
para a importância da preservação
ambiental e do Geoparque Algarvensis

c) d) e) i) h)

alunos do
9º ano de
escolarida
de

Cristina
Faísca

Goreti Franzky
Ana Couto
Helena Barbosa
Isabel Martins
Nelly Norte
Conselhos de
turma do 9º ano
de escolaridade
Biblioteca
escolar
Comunicação
social
CML

Todas as
disciplinas

DV 9

14 a 21 de
janeiro

Ações de
sensibiliza
çao

Estimular nos elementos da comunidade
escolar, alunos e famílias, hábitos de
poupança de energia.

c) d) e) i) h)

Todos os
alunos e
famílias

Cristina
Faísca

Goreti Franzky
Ana Couto
Helena Barbosa
Isabel Martins
Nelly Norte
AREAL ( eng
Hugo
Rodrigues)

Todas as
disciplinas

CML
DV 10

janeiro

Levantame
nto
energético

Estimular nos alunos hábitos de poupança
de energia.

c) d) e) i) h)

Todos os
alunos

Cristina
Faísca

DV 11

15-21 de
março

Participaçã
o no dia
de ação
climática
de Bielfeld

Sensibilização da comunidade para a
preservação ambiental procurando e
divulgando ações de proteção ambiental.

c) d) e) i) h)

Cristina
Faísca

DV 12

3 a 6 de junho

Viagem de
comboio
(3 alunos,
1
professor)
ao dia da
ação
climática
noutra
escola que
acontecer
á do dia 4
de junho

Promover as políticas da UE e da proteção
do clima.
Sensibilização dos alunos para a urgência da
neutralidade carbónica e da importância do
Pacto Ecológico europeu.

c) d) e) i) h)

Agrupame
nto de
Escolas
Padre João
coelho
Cabanita
alunos
vencedore
s do
concurso

DV13

junho

ALUNOS DO
9º ANO DE

Cristina
faísca

VISITA DE
ESTUDO AO
LITORAL DE
BARCO

CONHECER O LITORAL (RELEVO, TURISMO,
CARACTERÍSTICAS DO MAR)

A)
C)
F)
H)
I)

Cristina
Faísca

Goreti Franzky
Ana Couto
Helena Barbosa
Isabel Martins
Nelly Norte
AREAL ( eng
Hugo
Rodrigues)
CML
Goreti Franzky
Ana Couto
Helena Barbosa
Isabel Martins
Nelly Norte
Alberto Vitória
Goreti Franzky
Ana Couto
Helena Barbosa
Isabel Martins
Nelly Norte

Todas as
disciplinas

Goreti franzky

Todas as
disciplinas do 9º
ano

SALIR

An couto
Carolina coelho

CEF de
jardinagem

TEMA: SAÚDE E DESPORTO
Código da
Atividade

Calendarização

Nome da
Atividade

Contributo
para o
PE/PPM

Objetivos da atividade

Públicoalvo

Responsável
pela
atividade

Outros
intervenientes

Articulação
Disciplinas/ciclo

PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO - CORTELHA
PRE1C.14

Outubro

DIA DA
ALIMENTAÇÃO

PROMOVER HÁBITOS SAUDÁVEIS DE
ALIMENTAÇÃO

EPEI 1º
ciclo
(Cortelha)

Educadora
Tania
Cabanita
e
Prof. Eva
Silvestre

Prof. Eva
Silvestre

Pré e 1º Ciclo

EPEI 1º
ciclo
(Cortelha)

Educadora
Tania
Cabanita
e
Prof. Eva
Silvestre

Prof. Eva
Silvestre

Pré e 1º Ciclo

c)

PRE1C.15

NOVEMBRO

“SAÚDE ESCOLAR”
– ENFERMEIRA DO
CENTRO DE
SAÚDE

POSSIBILITARA PARTICIPAÇÃO NUMA
ATIVIDADE PROMOTORA DA SAÚDE (HIGIENE
ORAL E ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL)
c)

PRÉ-ESCOLAR
PRE 13

16 de outubro

Dia da
alimentação

-Sensibilizar as crianças para a
importância de uma alimentação
equilibrada.
-Promover as práticas de higiene
corporal, alimentar, saúde e segurança.

BE

Ação 13

1º CICLO

Total de
crianças do
Pré-Escolar
do
Agrupame
nto

Departamen
to Educação
Pré- Escolar

Equipa de
Saúde Escolar

Pré-Escolar
(Horizontal)
1.º
Ciclo(Vertical)

Pais/Enc.Edu.

Orçamento

1C.14

Ao longo do
ano

Escolas a nadar

1C21

16 de outubro

Dia mundial da
alimentação

1C24

Data a definir

Vila saúde – o
farmacêutico
vai à escola

Realizar habilidades aquáticas básicas,
movendo-se livremente pela água com
intencionalidade, interagindo com os
colegas, na realização de jogos ou em
percursos variados.
Promover o conhecimento de hábitos
de “Alimentação Saudável”.
Ter uma alimentação saudável

c)

1º CICLO

Coordenado
res de
Estabelecim
ento

a), c)

1º CICLO

Professores
de 1º ciclo

c)

Alunos da
escola nº3

Mª helena
Mendes

CML

Farmácias do
concelho

Educação FísicoMotora

Português/
Estudo do meio

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
CIÊNCIAS NATURAIS 2º CICLO
CN2C.3

Maio (semana
de 5 a 12)

Importância da
higiene das
mãos na
prevenção da
doença,
promoção da
saúde e
melhoria da
literacia em
saúde.

- Promover hábitos
de higiene das mãos
- Prevenir doenças
- Promover a saúde
- Melhorar a literacia em saúde

Melhorar a
qualidade das
aprendizagens

Alunos do
2º Ciclo de
escolarida
de do
agrupame
nto

Docentes do
grupo
disciplinar
230

DGS em
parceria com a
OMS

CIÊNCIAS NATURAIS 3º CICLO
SUPORTE
BÁSICO DE
VIDA
CN3C.1

2º Período
(Fevereiro)

Sessões
formativas com
a enfermeira
escolar

- Compreender a importância do SBV
na cadeia de sobrevivência;
- Adquirir competências que permitam
auxiliar, futuramente, possíveis vítimas
em diferentes circunstâncias;
- Consolidar os conhecimentos
adquiridos nas aulas.

Gorete
Negreda
c)
f)
i)

9º ANO

Helena
Barbosa
Nélia
Rodrigues

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES

Enfermeira
Escolar

Educação Física

Sem custos

EDUCAÇÃO FÍSICA
EF1

28/09/20

EF2

17 A 24 /10/20

EF3

28/11/20

EF4

EF5

EF6

EF7

12/12/20

22/01/21

13/02/21

05/03/20

DIA EUROPEU
DO DESPORTO
ESCOLAR
GIRA VOLEI

PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE FISICA

DIVULGAÇÃO DO VOLEIBOL

FORMAÇÃO DE
ÁRBITROS

FORMAÇÃO DE ÁRBITROS

BASQUETEBOL
3X3

APURAMENTO PARA 3X3 REGIONAL

CORTA-MATO
AGRUPAMENT
O
DIA DO
ATLETISMO

PROMOÇÃO DO ATLETISMO

TAÇA
DESPORTO
ESCOLAR

5º AO 7º
ANO

Vitor Sousa

Prof. Ed.Fisica

Não

c)
c)

1º AO 9º
ANO

Vitor Sousa

Prof.Ed.Fisica

Não

5º AO 9º
ANO

Não

5º AO 9º
ANO

Prof.Ed.Fisica

Não

c)

Prof.Ed.Fisica

Não

c)

1º AO 9º
ANO
4º AO 9º
ANO

Prof.Ed.Fisica

Não

c)

Grupo
Educação
Fisica
Grupo
Educação
Fisica
Grupo
Educação
Fisica
Grupo
Educação
Fisica
Grupo
Educação
Fisica

Prof.Ed.Fisica

c)

Prof.Ed.Fisica

Não

PROMOÇÃO DO ATLETISMO

APURAMENTO PARA TAÇA DO
DESPORTO ESCOLAR

7º ANO
c)

1500 Euros

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
CED1

2º E 3º
PERÍODO

Programa “eu,
confiante”

- Estimular a reflexão sobre a origem
dos ideais de aparência física desenvolver um sentido crítico em
relação aos ideais de beleza veiculados
nos meios de comunicação social e à
importância que a aparência física
ocupa na interação com os outros estimular uma postura ativa na
aceitação da diferença física

a) c) e) g)

8º e
9º ANO

Helena
Ferreira

Márcia
Vasconcelos
Alexandra Freire

FORMAÇÃO ALTERNATIVA
FA16

3º Período:

AÇOES NO
ÂMBITO DO

- Promover a inclusão social dos
alunos;

Alíneas c), d),
e), g) e h)

CEF 1
e

Ana Luísa
Correia

Fundação
António Aleixo

Várias

Sem custos
para a

27 de abril
12 de maio
14 de maio
21 de maio
2 de junho

PROLE (Projeto
de Intervenção
Familiar e
Parental de
Loulé):
- Educação
Financeira;
- Violência no
Namoro;
- Ansiedade;
- Prevenção de
Comportament
os de Risco;
- Bullying.

- Desenvolver competências pessoais e
sociais;
- Prevenir comportamentos de risco;
- Promover os direitos e deveres dos
jovens;
- Desenvolver no aluno uma perspetiva
de interesse/responsabilidade e
sensibilização face ao grupo e ao meio
que se encontra inserido;
- Desenvolver as relações
interpessoais;
- Consolidar e melhorar a compreensão
dos conhecimentos adquiridos;
- Despertar o interesse pelas matérias
lecionadas nas disciplinas;
- Desenvolver as relações
interpessoais.

CEF 2

Escola

EDUCAÇÃO MUSICAL
MUS.1

22 DE JUNHO
DE 2021

VISITA DE
ESTUDO
ALDEIA DA
PENINA

- Dar a conhecer as instalações sonoras
do artista, localizadas em dois pontos,
bem como o processo criativo do
artista na construção da sua obra.
- Realizar um percurso pedestre - Visita
orientada/percurso à instalação sonora
Montante, na presença do artista
Vasco Nascimento.

5º A SALIR
c), f)

Luís Galrito

Ricardina Inácio
(Museu
Municipal de
Loulé) e Elisa
Almeida
(Cineteatro
Louletano)

TEMA: LITERACIAS PARA O SÉCULO XXI
Código da
Atividade

Calendarização

Nome da
Atividade

Objetivos da atividade

Contributo
para o
PE/PPM

Público-alvo

Responsável pela
atividade

Outros
intervenientes

Articulação
Disciplinas/ciclo

PRÉ-ESCOLAR/1ºCICLO CORTELHA
PRE1C.16

PRE1C.17

novembro

Ao longo do
ano

Participação na
“missão
pijama”

-Possibilitar a participação numa
atividade lúdica e educativa, com
uma forte componente solidária

Participaç
ão nas
atividades
propostas
pela
Biblioteca
Escolar e
Biblioteca
Municipal

Promover o gosto pela leitura e
pela escrita.
Incentivar o contacto com o livro.
Dinamização de projetos
promotores da literacia.
Ampliar a compreensão do
discurso oral e da interação
verbal.

EPEI 1º ciclo
(Cortelha)

Educadora
Tania Cabanita
e
Prof. Eva Silvestre

Prof. Eva
Silvestre

Pré e 1º Ciclo

EPEI 1º ciclo
(Cortelha)

CML

Prof. Eva
Silvestre

Pré e 1º Ciclo

h)

c)

PRÉ-ESCOLAR
Hora do
Conto

PRE 14
Todo o ano
letivo

PNL

-Promover o gosto pela leitura e
pela escrita.
-Incentivar o contacto com o
livro.
-Ampliar a compreensão do
discurso oral e da interação
verbal.

Ação13

Total de
crianças do
Pré-Escolar do
Agrupamento

Biblioteca Escolar

Biblioteca
Escolar

Orçamento

PRE 15
Todo o ano
letivo

Visita de
estudo à
Biblioteca
Municipal
de Loulé

PRE 16
Abril

3.º Período
PRE 18

Semana
da Leitura

Avaliação
Psicológica

-Contactar
com
espaços
convencionais de leitura.
-Estimular o gosto pelas histórias.
-Despertar o interesse pelo livro.
-Promover o gosto pela leitura e
pela escrita.
-Incentivar o contacto com o
livro.
-Ampliar a compreensão do
discurso oral e da interação
verbal.
Aferir competências e
detetar dificuldades nos alunos
que vão entrar no 1.º Ciclo.

Ação13

Ação13

Ação13

Todas as
crianças das
salas do JI

Todas as
crianças das
salas do JI

Todas as
crianças que
iniciam o 1.º
Ciclo no ano
seguinte.

Educação
Pré- Escolar

Biblioteca Escolar

Técnicos da
Biblioteca
Municipal

Professora
Bibliotecária
Pais/Encarregad
os de educação

Psicóloga Cátia
Gonçalves e
Departamento do
Pré-Escolar

1º CICLO
1C.15

1c17

1C22

Ao longo do
ano

Bibliomóvel

Desenvolver o gosto pela leitura
e criar hábitos de leitura

Ao longo do
ano

PNL/Educ
ação
Literária

Ao longo do
ano

Biblioteca
de alte

"Leitura orientada na sala de
aula. Requisição de livros para
leitura autónoma.
"
Desenvolver o gosto pela leitura
e criar hábitos de leitura

1º CICLO

Edite coelho

1º CICLO

Professores
Titulares

1º CICLO
E PRÉESCOLAR

Professoras e
educadora de Alte

Português,
Estudo do Meio
e Cidadania

c)

c)

a), c)

BE

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
TIC
TIC.1

TIC.2

TIC.3

TIC.4

OUTUBRO

DEZEMBRO

FEVEREIRO

AO LONGO DO
ANO LETIVO

MÊS
EUROPEU
DA
CIBERSEG
URANÇA

HOUR OF
CODE

DIA DA
INTERNET
MAIS
SEGURA

PROJETO
SEGURAN
ET

Promover a segurança no
contexto do ciberespaço e
internet em várias dimensões:
cibersegurança no local de
trabalho, privacidade e proteção
de dados, cibersegurança em
casa
e
competências
em
cibersegurança.
● Aprender a programar numa
hora e desmistificar a
programação, mostrando que
qualquer pessoa pode
aprender os fundamentos
básicos desta ciência.
Aprender que a ciência da
computação é divertida e criativa,
que é acessível para todas as
idades e para todos os alunos,
independentemente
do
conhecimento que os alunos
tenham.
● Promoção de debates sobre as
temáticas do projeto
Seguranet;
● Jogos sobre as temáticas do
projeto Seguranet;
● Exposição de
cartazes/folhetos;
Conhecer o significado da data.
● Inscrição da escola no projeto
Seguranet;
Promover uma utilização segura
da Internet.

c)
i)
f)

Todas as
turmas que
pretendam
participar

Todos os
professores do
grupo 550

1.º ciclo (3.º e
4.º ano) 2.º e
3.º ciclos

Oferta
Complementar/
TIC

Todas as
turmas que
pretendam
participar

Todos os
professores do
grupo 550

1.º ciclo (3.º e
4.º ano) 2.º e
3.º ciclos

Oferta
Complementar/
TIC

Todas que
pretendam
participar

Todos os
professores do
grupo 550/
Biblioteca e Equipa
da escola segura da
GNR de Loulé

1.º ciclo (3.º e
4.º ano) 2.º e
3.º ciclos

Oferta
Complementar/
TIC

Todas que
pretendam
participar

Todos os
professores do
grupo 550/
Biblioteca e Equipa
da escola segura da

1.º ciclo (3.º e
4.º ano) 2.º e
3.º ciclos

Oferta
Complementar/
TIC

c)
i)
f)

c)
i)
f)

c)
i)
f)

GNR de Loulé
TIC.5

AO LONGO DO
ANO LETIVO

UBBU

● Inscrição da escola no projeto
UBBU;
● Aprender a programar e
desmistificar a programação,
mostrando que qualquer
pessoa pode aprender os
fundamentos básicos desta
ciência.

Todos os que
pretendam
participar

Todos os
professores que
participarem na
atividade

1.º ciclo (3.º e
4.º ano) e 2.º
ciclo.

Oferta
Complementar/TIC

UALG

Matemática

c)
i)
f)
l)

● Utilizar a plataforma de ensino
de programação para ensinar
crianças a programar.

CIÊNCIAS NATURAIS 2º CICLO
CN2C.2

TODO O ANO

MILAGE
APRENDE
R+
MATEMÁT
ICA

Incentivar o estudo autónomo;
Consolidar conteúdos de forma
interativa e diferenciada;
Motivar para a aprendizagem.

ALUNOS

Sílvia Campelo

DGE

a); b); c); e); f);
h); l)

BIBLIOTECA ESCOLAR
BE 1

BE 2

setembro

outubro

Formação
de
Utilizador
es das
Biblioteca
s
escolares
Comemor
ação do
MIBE
(Mês
internacio
nal das
Biblioteca

Promover junto dos utilizadores
da BE, o desenvolvimento de
competências e atitudes que os
capacitem para uma utilização
plena dos recursos da BE.

Promover o desenvolvimento de
competências no âmbito da
escrita e da leitura. - Promover o
gosto pela leitura e pela escrita

4º e 5º anos

Professoras
bibliotecárias

Professores
titulares e DT

Do Pré-escolar
ao 9º ano

Professoras
bibliotecárias

Professores
titulares e das
diferentes
disciplinas

g)

c; e

Grátis

s
escolares):
BE 3

BE 4

BE 5

BE 6

BE 7

BE 8

1º período

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Troca
internacio
nal de
marcador
es;

Promover o desenvolvimento de
competências no âmbito da
leitura e diferentes áreas do
saber.
Desenvolver competências no
âmbito da cidadania

Divulgaçã
o de
projetos e
concursos
promovid
os por
entidades
externas
Histórias
Ajudaris

Promover o desenvolvimento de
competências no âmbito da
leitura e diferentes áreas do
saber.

Promover o desenvolvimento de
competências no âmbito da
leitura e diferentes áreas do
saber.

Concurso
Sophia de
Mello
Bryenner
Andresen
Concurso
uma
Aventura
Literária

Promover o desenvolvimento de
competências no âmbito da
leitura e diferentes áreas do
saber.

Hora do
Conto
(1 história
diferente
menalme
nte)

Promover o desenvolvimento de
competências no âmbito da
leitura e diferentes áreas do
saber.

Promover o desenvolvimento de
competências no âmbito da
leitura e diferentes áreas do
saber.

Todos

Professoras
bibliotecárias

ISL
Professores 1º
Ciclo
Professores EV,
Línguas;
Português

Português
Línguas
estrangeiras;
TIC
Ed. Visual

Todos

Professoras
bibliotecárias

Educadores de
Infância;
Professores do
1º ciclo;
Professores de
Português do 2º
e 3º ciclos

Consoante o
projeto.

1º e 2º Ciclos

Professoras
bibliotecárias

Professores do
1º ciclo;
Professores de
Português do 2º
ciclo

Português

2º e 3º Ciclos

Professoras
bibliotecárias

Professores de
Português do 2º
e 3º ciclos

Português

1º e 2º Ciclo

Professoras
bibliotecárias

Professores do
1º ciclo;
Professores de
Português do 2º
ciclo

Português

Pré-escolar e
1º Ciclo

Professoras
bibliotecárias

Educadores e
Professores do
1º Ciclo

Estudo do Meio;
Português

h);

a; c; e; h

a; c; e; h

a; c; e; h

a; c; e; h

a; c; e; h

BE 9

BE 10

BE 11

BE 12

BE 13

BE 14

BE 15

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano
Ao longo do
Ano

Fevereiro

Desafios
de leitura
(atividade
s mensais)
Continuaç
ão do
projeto
“Leituras
que unem
a Cabanita
aLer+”
Dinamizaç
ão do
projeto
“Oficinas
de Leitura
e Escrita”
Comemor
ação de
efeméride
s
(seis
datas)
“As TIC na
aprendiza
gem”
Concurso
Nacional
de Leitura

Semana
da
Internet
Segura

Promover o desenvolvimento de
competências no âmbito da
leitura e diferentes áreas do
saber.
Promover o desenvolvimento de
competências no âmbito da
leitura e da escrita.

Todos

Professoras
bibliotecárias

Prof. Português

Todos

Professoras
bibliotecárias

Prof. Português

Português

1º ciclo

Professoras
bibliotecárias

Equipa da BE

Português

Todos

Professoras
bibliotecárias

Equipa da BE
Docentes das
diferentes
disciplinas

Conforme as
datas a assinalar

1º ciclo

Professoras
bibliotecárias

Alunos do 1º,
2º e 3º ciclos

Professoras
Bibliotecárias

Professores de
Português

Alunos do 3º,
4º e 5º anos

Professoras
Bibliotecárias

Professores de
TIC

a; b; c; e

a; c; e

Promover o desenvolvimento de
competências no âmbito da
leitura e da escrita.

a; c; e

Adquirir conhecimento sobre
costumes, tradições, valores
a; c; e

Desenvolver capacidades
relativas às novas tecnologias

Leitura e Literacia: Promover o
desenvolvimento de
competências no âmbito da
escrita e da leitura. Promover o
gosto pela leitura e pela escrita.
Currículo. literacia e
aprendizagem: Desenvolver
atividades de formação que
sensibilizem os alunos para a
ética e responsabilidade no uso
da informação: direitos de autor

a; c; e

a; c; e

a; c; e; h

BE 16

BE 17

BE 18

BE 19

BE 20

Fevereiro/Mar
ço

1º e 2º
períodos

Março

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

As “Fake
News”

“Miúdos a
Votos”

“Semana
da Leitura
2020”

Parcerias
com
outras
entidades

Gestão de
Recursos
Humanos

e direitos conexos; licenças; maisvalias e perigos associados ao uso
da internet.
Desenvolver atividades de
formação que sensibilizem os
alunos para a ética e
responsabilidade no uso da
informação
- Promover o desenvolvimento
das literacias da informação,
digitais e dos média;
Dinamizar o ensino em contexto
digital;
- Estimular a participação dos Pais
e Encarregados de Educação em
atividades e projetos da BE.
Promover o desenvolvimento de
competências no âmbito da
escrita e da leitura; - Fomentar o
gosto pela leitura e pela escrita; Divulgar junto da comunidade o
trabalho dos alunos no âmbito da
leitura; - Estimular a participação
dos Pais e Encarregados de
Educação em atividades e
projetos da BE.
Participar em projetos da escola
ou de âmbito local; -Desenvolver
trabalho colaborativo com outras
BEs e escolas; trabalhar em
parceria com outras escolas e
outras entidades (RBE, DGEst,
PNL SABE e RBCL).
Zelar pelas boas condições do
espaço, mobiliário e
equipamentos (audiovisual e
informático) da BE assegurando
as necessidades da BE para

3º, 4º anos e
2º Ciclo

Professoras
Bibliotecárias

Professores
titulares,
Diretores de
Turma;
Cidadania

Alunos do 1º,
2º e 3º ciclos

Professoras
Bibliotecárias

Professores do
1º ciclo e de
Português ( 2º e
3º ciclos).

Alunos do Préescolar, 1º, 2º
e 3º ciclo.

Professoras
Bibliotecárias

Educadores de
Infância;
Professores do
1º ciclo;
Professores de
Português do 2º
e 3º ciclos

Não se aplica

Professores
Bibliotecários

Não se aplica

Não se aplica

Professores
Bibliotecários

Equipa das BE

a; c; e; h

a; c; e

a; c; e; k

a; c; e; h

g)

prestar um bom serviço aos
utilizadores;
BE 21

BE 22

BE 23

BE 24

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Gestão da
Coleção

Tratament
o Técnico
do Fundo
Document
al
Blogues,
Página do
Agrupame
nto e
Facebook:
Edição e
dinamizaç
ão dos
blogues
das BE, da
Página do
Agrupame
nto e
Facebook;
Avaliação
da
Biblioteca
s Escolar
(MABE):
Elaboraçã
oe
implemen

Selecionar e adquirir novos
recursos de acordo com a Política
de Gestão da Colecção do
Agrupamento; - Auscultar e
recolher junto da comunidade
educativa de sugestões acerca de
novas aquisições e serviços da BE;
- Atualizar a coleção de forma a
mantê-la atualizada, funcional e
atractiva;
Promover a Integração/acção da
BE na escola; Gerir os recursos
humanos e materiais para a
prestação de serviços; Planear e
gerir a Coleção/Informação.
Divulgar e promover as atividades
e serviços da BE

Não se aplica

Professores
Bibliotecários

Equipa das BE

Não se aplica

Professores
Bibliotecários

Equipa das BE

Não se aplica

Professores
Bibliotecários

Equipa das BE

Não se aplica

Professores
Bibliotecários

Equipa das BE

g)

g)

g; e; k

Avaliar a BE nos vários domínios
de atuação de forma a melhorar
os serviços prestados aos
utilizadores.

g)

BE25

Ao longo do
ano

tação do
Plano de
Melhoria;
Relatório
de
autoavalia
ção da BE.
Projeto
“Vemos;
Ouvimos e
Lemos”

BE26

Ao longo do
ano

Projeto
“Leitura
em vai e
vem”

BE27

Ao longo do
ano

Projeto
“Já sei
Ler”

BE28

BE29

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Projeto
“Todos
Juntos
podemos
ler
(3 tarefas)
Candidatu
-ra ao
projeto da
RBE:
“Leituras
… com a
biblioteca

Contribuir para a construção do
seu caminho enquanto
aprendizes autónomos, através
do recurso ao livro e à leitura.
Aprofundar uma cultura de
leitura na comunidade escolar;
Sensibilizar as famílias para a
importância do livro no
desenvolvimento das crianças,
mobilizando-as para a leitura
diária.
Aprofundar uma cultura de
leitura na comunidade escolar;
Sensibilizar as famílias para a
importância do livro no
desenvolvimento das crianças,
mobilizando-as para a leitura
diária.
Facilitar a inclusão dos alunos
com dificuldades de leitura e
outras
Proporcionar aos alunos do 2o
ano o contacto com um leque
variado de obras literárias,
trabalhando pelo menos 20 obras
por ano.
Incrementar os hábitos de leitura
e escrita dos alunos do 2o ano,

a; c e e

Alunos do préescolar e 1º
Ciclo de
Querença

Técnica superior da
CML Maria José
Mackaaij

Educadora e
professora do
1º Ciclo de
Querença

c; k

Alunos do Pré
escolar

Professoras
Bibliotecárias e
educadoras

Famílias

c; k

Alunos do 1º e
2º ano de
escolaridade

Professoras
Bibliotecárias e
professores
titulares

Famílias

a; c; e

Alunos da
educação
inclusiva e
formação
alternativa

Professoras
Bibliotecárias

Professores
titulares e do
ensino especial.

a; c; e

Alunos do 2º
ano da
Eescola
Manuel Alves

Professora
bibliotecária

Professoras
titulares do 2º
ano

”

em pelo menos 10%, tendo por
base a utilização do acervo da
biblioteca.
Operacionalização

EDUCAÇÃO ESPECIAL
EE24

1 vez por
semana

Consciênci
a Fonológi
ca

- Desenvolvimento da
Comunicação e Linguagem;
- Promoção da inclusão;
- Promoção do sucesso
académico.
Dotar as educadoras de
ferramentas que permitam
trabalhar a consciência
fonológica e a literacia
emergente com as respetivas
turmas.

a), b), f)
Ação 13

Alunos com
Medidas
Adicionais
Todas as
crianças das
salas do JI

António Pedro
Santos

1º Ciclo
Pré-escolar

Articulação
Horizontal

Terapeuta da
Fala e
Departamento
do Pré-Escolar
Professora
Bibliotecária

DIVERSOS DEPARTAMENTOS
DV14

Ao longo do
ano letivo

Projeto: O
Dinheiro

DV15

Ao longo do
ano letivo

Projeto:
Ser Social

- Promover a reflexão sobre a
gestão do dinheiro e facilitar o
contacto com o mundo
económico;
- Preparar os estudantes com
conhecimentos básicos sobre
vários aspetos da vida quotidiana
relacionados com as finanças;
- Informar sobre as questões
básicas face a impostos,
orçamentos, juros e despesas
mensais;
- Compreender a importância de
uma adequada gestão financeira
na construção de um futuro
economicamente estável.
- Apoiar o desenvolvimento de
competências no âmbito da
sociabilidade;

c); f); h)

Alunos do 9º
ano

Mónica Pereira

Professores de
diversas
disciplinas

Prime Skills

Sem custos

c); f); h)

Alunos do 6º
ano

Mónica Pereira

Professores de
diversas
disciplinas

Prime Skills

Sem custos

DV16

Ao longo do
ano letivo

Projeto:
Opções e
Escolhas

- Dotar os alunos de ferramentas
que apoiem o surgimento e
utilização de atitudes
comunicacionais como: respeito,
honestidade; responsabilidade;
confiança; escuta ativa; Empatia
e simpatia; Pedir desculpa;
utilizar o elogio
- Apoiar os jovens na realização
de escolhas relativas à
continuação de estudos;
- Promover o conhecimento e
facilitar a reflexão obre as
diferentes áreas vocacionadas e
profissionais

c); f); h)

Alunos do 8º
ano e CEF

Mónica Pereira

Professores de
diversas
disciplinas

Prime Skills

Sem custos

