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

Calendarização

Nome da Atividade

Objetivos da atividade

Contributo para o
PE/PPM

Público-alvo

Registo e
avaliação da
atividade

Outros
intervenientes

PRÉ-ESCOLAR
Pré-1

Setembro

Receção aos alunos

-Promover a interação entre os alunos;
-Conhecer o espaço escolar;

Todas as
crianças do J.I.

Educadoras
titulares

Pré-2

20 Novembro

Dia Internacional dos
Direitos da Criança

- Valorizar a criança, dando a conhecer
os seus direitos na sociedade;

Todas as
crianças do J.I.

Educadoras
titulares

Pré-3

11 Novembro

Dia de S. Martinho

Todas as
crianças do J.I.

Educadoras
titulares

Pais/Encarreg
ados de
Educação

Pré-4

Dezembro

Todas as
crianças do J.I.

Educadoras
titulares

Pais/Encarreg
ados de
Educação

Pré-5

6 Janeiro

Todas as
crianças do J.I.

Educadoras
titulares

Pré-6

Fevereiro

-Assinalar 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;
-Fomentar o envolvimento da família e
da comunidade;
-Desenvolver o interesse pelas
tradições;
-Assinalar o dia de Reis e aprender a
importância que este dia tem na nossa
cultura;
-Conhecer e comemorar as tradições
carnavalescas;
-Desenvolver criatividade e imaginação
e sentido estético;
-Incentivar o envolvimento da família e

Todas as
crianças do J.I.

Educadoras
titulares

Natal

Dia de Reis

Carnaval

Pais/Encarreg
ados de
Educação

Articulação
Disciplinas/
ciclo

Orçamento

da comunidade;

Pré-7

19 Março

Pré-8

Abril

Pré-9

8 Maio

Pré-10

15 Maio

Dia internacional da
família

Pré-11

1 Junho

Dia da criança

Pré- 12

Ao longo do ano

Pré- 13

Pré- 32

Dia do Pai

Páscoa

Dia da Mãe

Vistas na comunidade

-Sensibilizar para a importância do pai
no seio da
família;
-Fomentar o envolvimento da família e
da comunidade;

Todas as
crianças do J.I.

Educadoras
titulares

-Sensibilizar para valores: amizade,
solidariedade e partilha;
-Desenvolver o interesse pelas
tradições;
-Conhecer e comemorar as tradições;
-Sensibilizar para a importância da mãe
no seio da
família;
-Fomentar o envolvimento da família e
da comunidade;
-Educar para os valores.
-Promover o respeito pelos diferentes
tipos de famílias

Todas as
crianças do J.I.

Educadoras
titulares

Todas as
crianças do J.I.

Educadoras
titulares

Todas as
crianças do J.I.

Educadoras
titulares

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

Todas as
crianças do J.I.

Educadoras
titulares

-Promover o conhecimento do meio,
suas caraterísticas, hábitos,tradições;
Diversificar vivências; Fomentar novos
conhecimentos.

Todas as
crianças do J.I.

Educadoras
titulares

Pais/Encarreg
ados de
Educação

Pais/Encarreg
ados de
Educação

Câmara
Municipal
Comunidade

Junho

Encerramento do ano
letivo;

-Festejar o final de um ciclo;

Todas as
crianças do J.I.

Educadoras
titulares

Ao longo do
ano (S.
Martinho,

Mercadinhos
temáticos

Reforçar habilidades sociais;
Promover o envolvimento das
famílias; descobrir novos
materiais e novas formas de os

Todas as
crianças do
J.I.

Coorden
adora de
departa

C)

Outras
entidades
Pais/Encarreg
ados de
Educação

Pais/Encar
regados
de

PréEscolar/1.
º Ciclo

Natal…)

mento

usar.

Educação

1º CICLO
1C.1
setembro

1C.2

Bem Vindos à vossa
escola

Dia da Alimentação
outubro

Dia Internacional do
Desporto

1C.3

11 de novembro

Dia de S. Martinho

1C. 4

17 de novembro

Dia do Não Fumador

1C.5

Natal
dezembro

Promover o contacto com os
pais/encarregados de educação;
Dinamizar atividades de receção para
conhecimento do espaço escolar;
Criar laços afetivos

e)
h)

1º CICLO

Coordenadores de
Estabeleci
mentos

Estudo do
Meio e
Português

a)
b)
c)

1º CICLO

Professores
Titulares

Estudo do
Meio e
Expressão e
Educação
Físico- Motora

Desenvolver
o
interesse
pelas
tradições.
Conhecer a lenda relacionada com o
«verão de S. Martinho».
Sensibilizar para os valores da amizade
e partilha.
Sensibilizar para os valores da amizade
e partilha;
Conhecer os malefícios do tabaco.
Participar na construção de trabalhos
plásticos alusivos ao tema.

c)
e)
h)

1º CICLO

Professores
Titulares

c)
e)

1º CICLO

Professores
Titulares

Conhecer
tradições
e
histórias
relacionadas com a época Natalícia;
Sensibilizar para os valores da amizade,
solidariedade e partilha.
Envolver os alunos em diversas
atividades
relacionadas
com
a
celebração do Natal.
Valorizar o conceito de família;
Sensibilizar para os valores da
amizade, solidariedade e partilha;
Promover a intercomunicação pessoal
e social.

c)
e)

1º CICLO

Professores
Titulares

Dar a conhecer os princípios base para
uma alimentação saudável;
Promover hábitos saudáveis de
alimentação.

BE

Português,
Expressões e
Cidadania

Estudo do
Meio,
Português,
Expressões e
Cidadania
CML e BE

Estudo do
Meio,
Português,
Matemática,
Expressões e
Cidadania

1C.6

4 a 6 de janeiro

Cantar as janeiras
Convívio
intergeracional

1C.7

14 de fevereiro

Dia de Reis
Dia dos Afetos/S.
Valentim

1C. 8

fevereiro

Carnaval

1C.9

março
abril

Páscoa

1C.10

março/maio

Dias comemorativos
(Dia do Pai, Dia da
Mãe)

1C. 11
maio

Dia da Espiga

1C. 12
Ao longo do ano

O Museu vai à escola

c)
e)

1º CICLO

Professores
Titulares

Sensibilizar para os valores: amizade,
solidariedade e partilha; Abordar
questões relacionadas com os afetos;
Conhecer a lenda, participar na escrita
de poemas e mensagens de
amizade/amor e
dramatizar a lenda de S. Valentim.

c)
e)

1º CICLO

Professores
Titulares

BE

Português,
Expressões e
Cidadania

Comemorar as tradições carnavalescas;
Desenvolver a criatividade e a
imaginação;
Incentivar o envolvimento da família e
da comunidade.

c)
e)

1º CICLO

Professores
Titulares

BE
CML

Português,
Expressões e
Cidadania

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

c)
e)

1º CICLO

Profes-sores
Titulares

BE

Estudo do
Meio,
Português,
Expressões e
Cidadania

c)
e)

1º CICLO

Professores
Titulares

BE

Português,
Expressões e
Cidadania

c)

1º CICLO

Professores
Titulares

BE

Estudo do
Meio e
Expressões

EPEI e
1º CICLO
(Cortelha)

Professora
Titular e
Educadora

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

Potenciar a preservação das tradições;
Comemorar o Dia da Espiga;
Promover o contacto direto com a
natureza;
Apanhar o «ramo da Espiga».
Possibilitar a participação numa
atividade de formato lúdico e dinâmico
de transmissão do património oral e
cultural.

e)

a)
b)
c)
e)

Estudo do
Meio,
Português,
Expressões

Estudo do
Meio,
Português,

Expressões e
Cidadania
1C. 13

Ao longo do ano

Projeto “Património e
Arte”

Promover o património e as artes
locais;
Promover um equilíbrio intelectual,
emocional e psicossocial dos alunos e
da sociedade;
Estimular competências como o
pensamento criativo e inovador, a
reflexão crítica e a comunicação.

a)
b)
c)
e)

4ºA e B
EB1 nº 4

Professores
Titulares

Serviços
Educativos da
Câmara
Municipal de
Loulé

Estudo do
Meio,
Português,
Expressões e
Cidadania

Técnicas do
Museu
Municipal

Estudo do
Meio,
Português,
Expressões e
Cidadania

1C. 14

1C.15

Ao longo do ano

Serviços Educativos do
Museu Municipal

1 de junho

Dia da Criança

Fomentar o conhecimento de aspetos
relacionados com o património local.

Sensibilizar os alunos para os valores
da solidariedade e da fraternidade;
Envolver os alunos em diversas
atividades de comemoração;
Participar em atividades promovidas
pela CML.

1C. 16

1C.17

3º período

Visita ao Palácio da
Pena - Sintra

junho

Festa Final de Ano

Fomentar o conhecimento de aspetos
relacionados com o património
histórico.
Comemorar o final do ano letivo com
recurso a atividades diversificadas
(entoação de canções, danças e
entrega de certificados).

a)
b)
c)
e)

c)
e)

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

1ºCICLO

1º CICLO

EB1 de Benafim

1º CICLO

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS

Professores
Titulares

Professores
Titulares

BE

Português,
Expressões e
Cidadania

Professores
Titulares

Estudo do
Meio,
Português,
Expressões e
Cidadania

Professores
Titulares

Expressões e
Cidadania

Sem custos

PORTUGUÊS
Port.1

1º, 2º e 3º

Port.2

1.º período

Clube das
Palavras Vivas
Participação nos
projectos
promovidos pela
BE

Atividades para
assinalar o Dia de
São Martinho

Port. 3

1º 2º e 3.º
períodos

Jornadas de
leituras

Port. 4

2.º período

Concurso de
ortografia

Port.5

5 deMaio

Atividades de
Celebração do dia
da Língua
Portuguesa

Promover o gosto pela leitura e
pela escrita

Alíneas:
c), e),f), m)
g)

Comunidade
educativa

Valorizar o património oral e
tradicional

Alíneas:
c), e),f), h), i)

Alunos do 2º
e do 3º ciclos

Desenvolver as competências
de leitura, melhorando a fluência
e a compreensão leitoras;
Desenvolver a fruição estética
do texto literário;

Alíneas:
c), e),f), h), i) g)

Alíneas:
c), e),f), h), i)

Aumentar o interesse dos
alunos pelo conhecimento da
língua portuguesa

Isabel
Martins

Ana Berta
Garcia e
Cristina
Correia

Alunos do 2º
e do 3º ciclos

Ana Berta
Garcia e
Cristina
Correia

Alunos do 5º,
6º, 7º e 8º
anos

Ana Berta
Garcia e
Cristina
Correia

Alunos do 2º
e 3º ciclos

Ana Berta
Garcia e
Cristina
Correia

Docentes
do grupo
de
português
do 2.º e 3.º
ciclo

Português,
EV e TIC

Docentes
do grupo
de
português
do 2.º e 3.º
ciclo

Articulação
entre as
turmas de
5.º e 6.º
ano e entre
as turmas
de 7ºe 8º

Docentes
do grupo
de
português
do 2.º e 3.º
ciclo

Articulação
entre
alunos dos
2.º e 3.º
ciclos

Docentes
do grupo
de
português
do 2.º e 3.º
ciclos

Articulação
entre
docentes
do 2º e 3º
ciclos

Alíneas:
c), e),f), h), i)
Divulgar e motivar para o
conhecimento da Literatura
portuguesa, incluindo os países

Articulação
entre as
disciplinas
do 2º e 3º

(sem
custos)

lusófonos

Port.6

Abril e maio

Alíneas:
c), e),f), h), i)

Ida ao teatro:
O Príncipe Nabo;
25 de abril –
História de uma
Revolução;
Leandro, Rei da
Helíria;

ciclos de
português,
educação
visual, HGP
ea
biblioteca
escolar
Alunos do 2º
e 3º ciclos

Sensibilizar para o gosto e
apreciação do texto dramático
Fomentar a capacidade de
apreciar
criticamente
a
dimensão estética dos textos

Ana Berta
Garcia e
Cristina
Correia

Docentes
dos 2.º e
3.º ciclos
Camara
Municipal
de Loulé

Articulação
entre
alunos e
docentes
dos 2.º e
3.º ciclos

Alíneas:
c), e),f), h), i)

Aquilo que os olhos
veem ou o
Adamastor;

.

Auto da Barca do
Inferno

Alíneas:
c), e),f), h), i) g)
Port.7

Port. 8

Ao longo do
ano letivo

Clube de leitura

Ao longo do
ano letivo

Concursos de
escrita criativa

Fazer da leitura um gosto e um
hábito para a vida e encontrar
nos livros motivação para ler e
continuar a aprender
Aprender a gostar de ler
Fomentar o gosto pela escrita;
Aumentar o interesse dos
alunos pelo conhecimento da
língua portuguesa;

2.º e 3.º
ciclos

Alunos do 2º
e 3º ciclos

Alíneas:
c), e),f), h), i)
Alunos do 2º
e 3º ciclos

Alíneas:

Ana Berta
Garcia e

Articulação
entre

Port. 9

2º e 3º
períodos
Dramatização de
textos

PORT. 10

14 DE
OUTUBRO DE
2021

IDA AO TEATRO
“DO BOSQUE
PARA O MUNDO”

Fomentar a capacidade de
apreciar criticamente a
dimensão estética dos textos
Desenvolver a leitura expressiva

- Sensibilizar os alunos/
consolidar os conteúdos
referentes ao estudo do texto
dramático;
- Fomentar o gosto pelo teatro;
- Fomentar o espírito de
cooperação;
- Desenvolver as capacidades
de atenção e observação;
- Consciencializar os alunos
para um contexto históricosocial atual, o dos refugiados;
- Tornar significativas a
continuidade escola-vida no
processo de aprendizagem;
- Alargar os horizontes do
conhecimento nos domínios
acima referidos;
- Interagir entre pares;
- Saber estar em espaços
extraescolares.

c), e),f), h), i)
Alunos do 2º
e 3º ciclos

a) c) f) i)

9ºE

Cristina
Correia

alunos e
docentes
dos 2.º e
3.º ciclos
das
disciplinas
de
português,
história e
outras

Paula
Lopes e
Cristina
Correia

Teresa
Afonso,
Paula
Lopes,
Sónia
Faísca e
Cristina
Correia

Prof.ª
delegada

Professores
de inglês;

Inglês 2.º ciclo e Inglês 3.º CICLO
ING 1

1.ºP

Halloween

Conhecer o significado da
festividade; desenvolver o

c)

Alunos do
2.º e 3.º

Português
e
Cidadania
e
Desenvolvi
mento.

Sem
custos.

ING 2

2.ºP

Thanksgiving

respeito pela cultura anglosaxónica
Conhecer o significado da
festividade e participar na
escrita de pequenos
enunciados; desenvolver o
respeito pela cultura anglo-

ciclos

c)

Alunos do
2.º e 3.º
ciclos

de
disciplina
Prof.ª
delegada
de
disciplina

BE

Prof.ª
delegada
de
disciplina

Professores
de inglês;

Professores
de inglês;
BE

saxónica
ING 3

ING 4

3.ºP

Em
agendamento

St. Valentine’s day

Speak Out
Challenge

Conhecer a lenda e o seu
significado; participar na escrita
de poemas/ mensagens de
amizade, de amor

Desenvolver a literacia e
comunicação

c)
Promover a co
observação e
práticas
de articulação
horizontal e
vertical na
gestão do
currículo, de
modo a
melhorar a
sequencialidad
e das
aprendizagens
e os
resultados dos
alunos
reforçando as
estratégias de
comunicação
articulação
entre teoria e

Alunos do
2.º e 3.º
ciclos

Alunos de
9.º ano

BE

Formador
es - Jack
Petchey’s
Foundatio
n
Docentes

9.º anos

prática,
desenvolvimen
to da
comunicação e
interacção oral

INGLÊS (1º CICLO)
ING 5

DEZEMBRO
2021

TROCA DE
POSTAIS DE
NATAL (ECARDS)

UTILIZAR A LITERACIA
TECNOLÓGICA PARA
COMUNICAR E ACEDER AO
SABER EM CONTEXTO

ALUNOS DO
3º E 4º ANO

SANDRA
DIAS

HELENA
PIEDADE

Sílvia
Palma

Carolina
Coelho
Sílvia Silva

Francês/Esp
anhol

A)
C)
E)

INGLÊS
TURMAS
DO 3º E
4ºANO DE
VÁRIAS
ESCOLAS
DO
AGRUPAM
ENTO

FRANCÊS
Fran.1

26/09/2021

“JOURNÉE
EUROPÉENNE DES
LANGUES”

Fran.2

ÚLTIMA SEMANA
1º PERÍODO

“ON FÊTE NOEL”

Fran.3

1ª SEMANA DO 2º
PERÍODO

« GALETTE DES ROIS
(FÊTE DES ROIS) »

Fran.4

3º PERÍODO

“LA FÊTE DU
FRANÇAIS”

- Promover a importância das
línguas estrangeiras e em particular
da língua francesa e espanhola
- Realização de ilustrações e
nuvens de palavras sobre
elementos da cultura francesa e
espanhola
- Dar a conhecer músicas natalícias,
- Contactar com vocabulário
específico da quadra
Adquirir conhecimento sobre a
origem gastronómica
- Contactar com a cultura e
tradições da França (música,
cinema e gastronomia)

c)e)f)

7º

------------

3ºciclo7ºano

c) e) g)

7º/8º/9º

Sílvia
Palma

Carolina
Coelho
Sílvia Silva

Francês

------------

c)

7º/8º/9º

Sílvia
Palma

Carolina
Coelho
Sílvia Silva

Francês

------------

a) c) e) g)

7º/8º/9º

Sílvia
Palma

Carolina
Coelho
Sílvia Silva

Francês

------------

ESPANHOL
ESP.1

ESP.2

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”

- Promover conhecimentos sobre a
efeméride e desenvolver o interesse a
nível da variedade linguística e cultural
hispânica.

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

-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 hispânicas e desenvolver
práticas de expressões artísticas.

a) b) c) d) e) f) h) i)
l) e m)

Turmas de 7º
/8º
Comunidade
Escolar
Todos os alunos
de Espanhol (3º
ciclo) e toda a
Comunidade
Escolar

Carolina
Coelho

-Espanhol/
Geografia
(7º/8ºano)

------------

-Clube de
Espanhol
Carolina
Coelho

Marlène
Carvalho

Espanhol/Edu
cação Visual:
turmas do 3º
ciclo (7º)/ 2º
ciclo (5º/6º)

------------

- Clube de
Espanhol
- Biblioteca
Escolar

ESP.3

Última semana de
aula de dezembro

“Celebrando Navidad ”

ESP.4

Semana do 6 de
janeiro

“El Día de los Reyes”

ESP. 5

Semana do 14 de
fevereiro

“El Día de San Valentín”

- Promover o gosto pela língua e
cultura espanhola;
- Comparar práticas culturais entre as
cultura, portuguesa e a espanhola;
-Motivar os alunos para a quadra
natalícia;
- Participar em atividades natalícias
relativos à efeméride.
-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;
- Redigir um texto sobre "o par ideal"/
Ouvir “músicas de Amor/ escrever
citações sobre o tema do amor e da
amizade;
- Promover ações para a Educação para

a) b) c) d) e) f) h) e i)

Todos os alunos
de Espanhol/
(3ºciclo)
Comunidade
Escolar

a) b) c) d) e) f) h) e i)

a) b) c) d) e) f) h) e i)

Todos os alunos
de Espanhol e a
Comunidade
Escolar
Todos os alunos
de Espanhol e
Francês
(3ºciclo)
e a Comunidade
Escolar

Carolina
Coelho

-Clube de
Espanhol

------------

Carolina
Coelho

Clube de
Espanhol

------------

Espanhol/Fra
ncês

------------

Carolina
Coelho

Sílvia Silva
Sílvia Palma

Clube de
Espanhol

a saúde (violência no namoro/
igualdade de género)

ESP.6

Ao longo do 3º
período

Ciclo de cinema
espanhol sobre o tema
da inclusão e/ou
Bullying

Visionamento do filme “Campeones” e
da curta-metragem “Cuerdas” sobre o
tema da inclusão.

a) b) c) d) e) f) h) e i)

- Sensibilização e debate sobre a
integração na sociedade das pessoas

Todos os alunos
de Espanhol
(7º/8º/9ª) e
toda a
comunidade
escolar

Carolina
Coelho

Diretores de
Turma
Professores
de Cidadania
e
Desenvolvime
nto e
Educação
Especial

com deficiência cognitiva;
-

Promoção

da

cinematografia

espanhola e dos filmes premiados

Clube de
Espanhol

com o prémio Goya.
- Desenvolvimento das competências
de compreensão e expressão oral.

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
HISTÓRIA
Hist.1

Hist.2

2º PERÍODO

2º PERÍODO

UMA VISITA DE
ESTUDO AO
MUSEU DE
ARQUEOLOGIA E
AO PLANETÁRIO
LISBOA

VISITA DAS
RELIGIÕES
(MESQUITA,
SINAGOGA E A SÉ
DE LISBOA)

.CONSOLIDAÇÃO E MELHORIA
NA COMPREENSÃO DE ALGUNS
CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS;
- DESPERTAR O INTERESSE
PELAS MATÉRIAS LECIONADAS;
-COMPREENSÃO DA APLICAÇÃO
DE ALGUNS CONTEÚDOS DA
DISCIPLINAS DE HISTÓRIA.
.DESENVOLVIMENTO DO
ESPÍRITO COOPERATIVO E DAS
RELAÇÕES INTERPESSOAIS.
-ALARGAR E CONSOLIDAR
CONHECIMENTOS SOBRE OS
CONTEÚDOS LECIONADOS NAS
DISCIPLINAS DE HISTÓRIA E CED
- DESENVOLVER O ESPÍRITO DE
GRUPO;

Helena
Ferreira

Rute
Colaço

a) C) g) i)

7º ANO

8º ANO

Helena
Bravo

Helena
Ferreira

Helena
Bravo

a) C) g) i)

Rute

------------

- SENSIBILIZAR PARA A
TOLERÂNCIA RELIGIOSA;
- PROMOVER O SABER SER E O
SABER ESTAR;
- PROMOVER AS RELAÇÕES
INTERPESSOAIS ENTRE ALUNOS
E ALUNOS-PROFESSORES.

Hist.3

Hist. 4

Hist. 5

3º PERÍODO

2.º E 3.º
PERÍODOS
(1.ª FASE –
18/01/2022;
2.ª FASE –
10/05/2022).

AO LONGO DO
ANO LETIVO

VISITA À
ASSEMBLEIA DA
REPÚBLICA E AO
MUSEU DA
PRESIDÊNCIA

- RECONHECER A IMPORTÂNCIA
DOS VALORES DE CIDADANIA
PARA A FORMAÇÃO DE UMA
CONSCIÊNCIA CÍVICA E DE UMA
INTERVENÇÃO RESPONSÁVEL
NA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA;
-VALORIZAR A DIGNIDADE
HUMANA E OS DIREITOS
HUMANOS, PROMOVENDO A
DIVERSIDADE, AS INTERAÇÕES
ENTRE DIFERENTES CULTURAS,
A JUSTIÇA, A IGUALDADE E
EQUIDADE NO CUMPRIMENTO
DAS LEIS.

OLIMPÍADAS DA
HISTÓRIA –
CONCURSO
PROMOVIDO PELA
ASSOCIAÇÃO DE
PROFESSORES DE
HISTÓRIA (APH).

- PROMOVER A CONSCIÊNCIA
HISTÓRICA;
- RECONHECER A IMPORTÂNCIA
SOCIAL DA HISTÓRIA;
- DESENVOLVER COMPETÊNCIAS
ANALÍTICAS E CRÍTICAS.

PARLAMENTO DOS
JOVENS – QUE
ESTRATÉGIAS PARA

- EDUCAR PARA A CIDADANIA,
ESTIMULANDO O GOSTO PELA
PARTICIPAÇÃO CÍVICA E POLÍTICA;

Colaço

Pedro
Rocha

9º ANO

Pedro
Rocha

9.º ANO

Pedro
Rocha

7.º E 9.º
ANOS

Pedro
Rocha

Helena
Ferreira

a) C) g) i)

a) c) d) h)

a) C) d) e) h)

Tiago Silva
Geografia;

COMBATER A
DESINFORMAÇÃO?

- DAR A CONHECER A ASSEMBLEIA
DA REPÚBLICA, O SIGNIFICADO DO
MANDATO PARLAMENTAR, AS
REGRAS DO DEBATE
PARLAMENTAR E O PROCESSO DE
DECISÃO DO PARLAMENTO,
ENQUANTO ÓRGÃO
REPRESENTATIVO DE TODOS OS
CIDADÃOS PORTUGUESES;
- PROMOVER O DEBATE
DEMOCRÁTICO, O RESPEITO PELA
DIVERSIDADE DE OPINIÕES E PELAS
REGRAS DE FORMAÇÃO DAS
DECISÕES;
- INCENTIVAR A REFLEXÃO E O
DEBATE SOBRE UM TEMA,
DEFINIDO ANUALMENTE;
- PROPORCIONAR A EXPERIÊNCIA
DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS
ELEITORAIS;
- ESTIMULAR AS CAPACIDADES DE
EXPRESSÃO E ARGUMENTAÇÃO NA
DEFESA DAS IDEIAS, COM RESPEITO
PELOS VALORES DA TOLERÂNCIA E
DA FORMAÇÃO DA VONTADE DA
MAIORIA;
- SUBLINHAR A IMPORTÂNCIA DA
SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A
RESOLUÇÃO DE QUESTÕES QUE
AFETEM O SEU PRESENTE E O
FUTURO INDIVIDUAL E COLETIVO,
FAZENDO OUVIR AS SUAS
PROPOSTAS JUNTO DOS ÓRGÃOS
DO PODER POLÍTICO.

Cidadania
e
Desenvolvi
mento.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 2.º CICLO
ROSA DOS VENTOS
HGP.1

1.º PERÍODO
(Produção de

Aprender a utilizar conceitos
operatórios e metodológicos
das áreas disciplinares de

a)
c)
e)

5.º C, D, C-S

Professor
as
Ângela

Biblioteca
Escolar

POR/HGP/E
T/EV

---

trabalhos e
exposição)

Geografia e de História;
Utilizar representações
cartográficas (em suporte físico
ou digital) na localização dos
elementos físicos do território e
na definição de itinerários;

f)
i)
k)
l)
m)

Romeiras,
Ana C.
Gonçalves
, Paula
Nascimen
to

Pais e
Encarregad
os de
Educação

a)
c)
e)
f)
i)
k)

Professor
Biblioteca
es Ana
Escolar
Cristina
Gonçalves Pais e
,
Encarregad
Fernando os de

Identificar/aplicar os conceitos:
localização, rosa dos ventos,
pontos cardeais e colaterais,
bússola;
Propor alternativas de
interpretação a uma forma
tradicional de abordar uma
situação-problema em
Geografia;
Criar objetos face a desafios;
Desenvolver sensibilidade
estética;
Assumir responsabilidades nas
tarefas, atitudes e
comportamentos.

ALDEIAS
AGROPASTORIS
HGP.2

1.º PERÍODO

(Produção de
trabalhos e
exposição)

Apresentar trabalhos com auto
e heteroavaliação;
Utilizar referentes de tempo e
de unidades de tempo histórico:
antes de, depois de, milénio,
século, ano, era;
Caracterizar o modo de vida das

5.º E, H, A-S

POR/HGP/E
T/EV

---

comunidades agropastoris;

l)
m)

Figueiras,
Margarid
a
Guerreiro

a)
c)
e)
f)
i)
k)
l)

Professor
as
Maria
Teixeira,
Ângela
Romeiras,
Margarid

Aplicar o conceito de fonte
histórica, partindo da
identificação de vestígios
materiais;

Educação

Identificar/aplicar os conceitos:
utensílio, sedentário, fonte
histórica;
Realizar tarefas de pesquisa
histórica e geográfica
sustentadas por critérios, com
autonomia progressiva;
Criar objetos face a desafios;
Desenvolver sensibilidade
estética;
Assumir responsabilidades nas
tarefas, atitudes e
comportamentos.

ROMANIZAÇÃO
HGP.3

1.º/2.º
PERÍODO

(Produção de
trabalhos e
exposição)

Apresentar trabalhos com auto
e heteroavaliação;
Utilizar referentes de tempo e
de unidades de tempo
histórico: antes de, depois
de, milénio, século, ano, era;
Identificar/aplicar os conceitos:
era cristã, romanização;

5.º A, G, B-S

Biblioteca
Escolar
Pais e
Encarregad
os de

POR/HGP/E
T/EV

---

m)

a
Guerreiro

Realizar tarefas de pesquisa
histórica e geográfica
sustentadas por critérios, com
autonomia progressiva;

Educação

Criar objetos face a desafios;
Assumir responsabilidades nas
tarefas, atitudes e
comportamentos;
Desenvolver sensibilidade
estética.
Apresentar trabalhos com auto
e heteroavaliação;
Utilizar referentes de tempo e
de unidades de tempo
histórico: antes de, depois
de, milénio, século, ano, era;

CASTELOS
MEDIEVAIS
HGP.4

2.º PERÍODO

(Produção de
trabalhos e
exposição)

Estabelecer relações entre as
formas de organização do
espaço português e os
elementos naturais e humanos
aí existentes em cada época
histórica e na atualidade;
Contextualizar a autonomia do
condado portucalense e a
formação do Reino de Portugal
no movimento de conquista
cristã, ressaltando episódios de
alargamento do território e da
luta de D. Afonso Henriques

a)
c)
e)
f)
i)
k)
l)
m)

5.º B, F

Professor
as Ana
Cristina
Gonçalves
, Ângela
Romeiras

Biblioteca
Escolar
Pais e
Encarregad
os de
Educação

POR/HGP/E
T/EV

---

pela independência;
Identificar/aplicar os conceitos:
reconquista, fronteira,
monarquia;
Realizar tarefas de pesquisa
histórica e geográfica
sustentadas por critérios, com
autonomia progressiva;
Criar objetos face a desafios;
Assumir responsabilidades nas
tarefas, atitudes e
comportamentos;
Desenvolver sensibilidade
estética.
Apresentar trabalhos com auto
e heteroavaliação;

HGP.5

2.º PERÍODO

ROTEIRO
HISTÓRICO
PEDESTRE
(A TOPONÍMIA DE
LOULÉ)

Utilizar referentes de tempo e
de unidades de tempo
histórico: antes de, depois
de, milénio, século, ano, era;
Conhecer, sempre que possível,
episódios da História regional e
local, valorizando o património
histórico e cultural existente na
região/local onde
habita/estuda;

a)
c)
e)
f)
i)
k)
l)
m)

6.º ANO

Professor
as Teresa
Carvalho,
Maria C.
Novais,
Ângela
Romeiras

Biblioteca
Escolar
Pais e
Encarregad
os de
Educação

POR/HGP/E
F/CeD

---

Realizar tarefas de pesquisa
histórica e geográfica
sustentadas por critérios, com
autonomia progressiva;
Assumir responsabilidades nas
tarefas, atitudes e
comportamentos;
Conhecer, sempre que possível,
episódios da História regional e
local, valorizando o património
histórico e cultural existente na
região/local onde
habita/estuda;
Apresentar trabalhos com auto
e heteroavaliação;
HGP.6

HGP.7

1.º, 2.º E 3.º
PERÍODOS

3.º PERÍODO
(9 DE MAIO)

CONCURSO “QUEM
SOU EU?

IDA AO TEATRO:
“25 DE ABRIL –
HISTÓRIA DE UMA
REVOLUÇÃO”

Reconhecer a ação de
indivíduos e de grupos em
todos os processos históricos e
de desenvolvimento sustentado
do território;
Realizar tarefas de pesquisa
histórica e geográfica
sustentadas por critérios, com
autonomia progressiva.
Utilizar referentes de tempo e
de unidades de tempo histórico:
antes de, depois de, milénio,
século, ano, era;
Conhecer, sempre que possível,
episódios da História regional e

a)
c)
e)
f)
d)
i)
k)
l)
m)

Professor
es Ana
Cristina
Gonçalves
, Teresa
5.º E 6.º ANO
Carvalho,
Ângela
Romeiras,
Fernando
Figueiras

a)
c)
e)
f)
i)
k)
l)

Professor
es Ana
Berta
Garcia,
Ana
Cristina
Gonçalves

6.º ANO

Biblioteca
Escolar
Pais e
Encarregad
os de
Educação

Companhia
de Teatro
Educa
Câmara
Municipal
de Loulé

HGP/CeD

---

POR/HGP/C
--eD

local, valorizando o património
histórico e cultural existente na
região/local onde
habita/estuda;

,
Margarid
a
Guerreiro
, Teresa
Carvalho,
Ângela
Romeiras,
Fernando
Figueiras

Realizar tarefas de pesquisa
histórica e geográfica
sustentadas por critérios, com
autonomia progressiva;

Cineteatro
Louletano

Assumir responsabilidades nas
tarefas, atitudes e
comportamentos;
Apresentar trabalhos com auto
e heteroavaliação;
Dar conta a outros do
cumprimento de tarefas e
funções que assumiu.

EMRC
EMRC 1

1º/2º Período

EMRC 2
2º período
2 dias

EMRC 3

Janeiro
2 dias

A Dignidade Humana
(exposição sobre os
direitos humanos)

Visita de estudo ao
Porto (Palácio de
Cristal, Casa Música e
Torre dos Clérigos) e
Alcobaça e Batalha
Visita estudo Castelo de
Vide, Évora, Mértola

- Sensibilizar os alunos para os valores
da solidariedade e da fraternidade;
- Envolver os alunos de EMRC numa
atividade para os seus colegas de
turma.
- Valorizar o aluno como pessoa aberta
ao mundo e aos outros.
- Valorizar o aluno como pessoa aberta
ao mundo e aos outros.
- Valorizar o património cultural e
religioso
- Valorizar o aluno como pessoa aberta
ao mundo e aos outros.
- Valorizar o património cultural e
religioso

alíneas
a),c),e), f)

9ºano

Alíneas
a),c),e), f)

9º ano

Alíneas
a),c),e), f)

7º ano

Grelha de
observação
direta e
exposição
final
Ficha de
avaliação da
atividade

Ficha de
avaliação da
atividade

Comunidade
escolar

História

Professores
acompanhant
es a designar

História

Professores
acompanhant
es a designar

História

Cartolinas e
ou papel de
cenário

70/80€

65/75€

EMRC 6

EMRC 7

EMRC 9

fim de fevereiro
2 dias

30 e 31 de março

1º período

Visita estudo a Lisboa
locais de interesse
histórico, religioso e
cultural)
Encontros Diocesanos
de EMRC do 1.º ciclo e
2.º/3.º ciclos

Advento natal
– Natal

- Valorizar o aluno como pessoa aberta
ao mundo e aos outros.
- Valorizar o património cultural e
religioso
- Sensibilizar os alunos para os valores
da solidariedade e da fraternidade;
- Valorizar o aluno como pessoa aberta
ao mundo e aos outros.
- Sensibilizar os alunos para os valores
da solidariedade e da fraternidade;
- Envolver os alunos de EMRC numa
atividade para os seus colegas de
turma.
- Valorizar o património cultural e
religioso;
- Perceber a realidade circundante e
envolver-se nas suas tradições

Alíneas
a),c),e), f)

Alíneas
a),c),e), f)

8º ano

Ficha de
avaliação da
atividade

Professores
acompanhant
es a designar

1º CICLO
+
2º E 3º CICLOS

Ficha de
avaliação da
atividade

Professores
acompanhant
es a designar

1º ciclo
+

- Exposição
de pintura
de
presépios e
Árvores de
Natal

5º e 6º ano
+
Alíneas
a),c),e), f)

7º, 8º e 9º ano

Comunidade
Escolar

História

70/80€

15€
Todas

E.
Visual/Artes

- Cartolinas,
papel de
cores
brilhante,
Materiais
reciclados

- Concurso
de
presépios e
exposição

Donativos
em géneros
alimentícios

Campanha
de
solidariedad
e

EMRC 10

2º período

Páscoa - Festas da
tradição da nossa
região
Divulgação/exposição
(Mãe Soberana)
(dia S. Francisco, S.
Martinho, Todos os
santos, dia da Mãe. Dia
do Pai …)

Sensibilizar os alunos para os valores
da solidariedade e da fraternidade;
- Envolver os alunos de EMRC numa
atividade para os seus colegas de
turma.
- Valorizar o património cultural e
religioso;
- Perceber a realidade circundante e
envolver-se nas suas tradições
- Envolvimento na comunidade local

Alíneas
a),c),e), f)

1º ciclo
+
7ºano

Pesquisa
sobres a
origens da
Festa da
Mãe
Soberana Trabalho
alusivos aos
temas,
exposição
de fotos
para

Comunidade
Escolar

Famílias,
entidades
públicas –
Juntas de
Freguesia,
CML,
Biblioteca
Municipal

Cartolinas e
ou papel de
cenário

disponibiliza
r ao
agrupament
o.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
MATEMÁTICA
2.º/3.º períodos

Campeonato
Internacional de
Cálculo Mental
SuperTmatik

MAT.2

1.º/2.º períodos

Olimpíadas
Portuguesas da
Matemática

MAT.3

2.º período

Canguru
Matemático

2.º/3.º períodos

Dinamização da
semana da Matemática

MAT.1

MAT.4

- Desenvolver o cálculo mental
- Incutir, nos alunos, o gosto pela
disciplina;
-Desenvolver o raciocínio lógico e
matemático.
- Incutir, nos alunos, o gosto pela
disciplina;
-Desenvolver o raciocínio lógico e
matemático.
- Incutir, nos alunos, o gosto pela
disciplina;
-Desenvolver o raciocínio lógico e
matemático;
- Envolver os Encarregados de
Educação em atividades com os seus
educandos.

c) e)

Alunos do 3.º
ciclo

c) e)

Alunos do 3.º
ciclo

c) e)

Alunos do 3.º
ciclo

c) e) m)

Alunos do 3.º
ciclo e
Encarregados
de Educação

Isabel
Guerreiro

Docentes de
Matemática

A definir

Isabel
Guerreiro

Docentes de
Matemática

A definir

Isabel
Guerreiro

Docentes de
Matemática

A definir

Isabel
Guerreiro

Docentes de
Matemática

A definir

Delegada de
Disciplina

Docentes de
E.V. do 3.º
Ciclo/Alunos

60 euros

10 euros

60 euros

100 euros

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
EDUCAÇÃO VISUAL
EV3C.1

1.º/2.º/3.º
Período

Exposições de
trabalhos realizados
pelos alunos

- Sensibilizar os 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)b)c)e)f)m)

EDUCAÇÃO MUSICAL

Alunos de EV
dos 7.º,8.º e 9.º
anos

-

-

“Dia da Música”
Comemoração do
Natal;

MUS.1
MUS.2

1º PERÍODO
Concertos surpresa.

MUS.3

2º PERÍODO
MUS.4

Concertos surpresa;
Comemoração do 25
de Abril.

Cultivar e promover a cultura;
musical;
Incentivar a autoformação a nível
musical (audição e leitura);
Perceção sonora e musical;
Culturas musicais nos contextos;
Articular entre ciclos
Incentivar os alunos à prática
instrumental;
Fomentar a sensibilidade visual e
auditiva;
Articulação entre ciclos;
Fruir a música nas suas diversas
vertentes;

Docentes
da
disciplina
Docentes da
disciplina

-

1º, 2º e 3º
Ciclos

Profº Luís
Galrito

a), b), c), d), e), f),
g), h), i)
Comunidade
educativa

Docentes
das várias
disciplinas

3º PERÍODO
Concertos surpresa;
MUS.5

Todas as
disciplinas;

Todos os
Ciclos

Realização de um
videoclip

FORMAÇÃO ALTERNATIVA

FA5

1º PERÍODO

VISITA AO SPA
SALINO ÁGUA
MÃE, AO SAPAL, ÀS
SALINAS E AO
CENTRO
HISTÓRICO DE
CASTRO MARIM

- Conhecer a fauna e a flora do
sapal,
- Compreender a importância
das salinas tradicionais,
- Enriquecer conhecimentos
adquiridos nas aulas;
- Conhecer e valorizar o
património natural e históricocultural;
- Participar em atividades
interpessoais e de grupo
respeitando regras e critérios de
atuação e de convivência em
diversos contextos.

Disciplinas
técnicas de
MCG e
CMCM
ACB,
Ciências
SPA SALINO
Naturais e
ÁGUA MÃE
CMA
CML

Alíneas c), d), f),
g), h)

CEF

Ana L.
Correia

Sem
custos
para a
Escola

FA 7

FA 8

FA 9

FA 10

FA12

2.º PERÍODO

7,12 e 14 JAN.

1º PERÍODO

19 e 26 JAN.

25 A 29 OUT

COMUNICAÇÃO
NÃO VERBAL E
ASSERTIVIDADE

COMUNICAÇÃO
NÃO VERBAL E
ASSERTIVIDADE

O DINHEIRO

O DINHEIRO

HALLOWEEN

- 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.
- 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.
- Promover a reflexão sobre a
gestão do dinheiro e facilitar o
contacto com o mundo
económico;
- Informar sobre as questões
básicas face a impostos,
orçamentos, juros e despesas
mensais.
- Promover a reflexão sobre a
gestão do dinheiro e facilitar o
contacto com o mundo
económico;
- Informar sobre as questões
básicas face a impostos,
orçamentos, juros e despesas
mensais.
_ Comemorar a data.
- Produzir pinturas faciais
alusivas.
- Aplicar conhecimentos e

PIEF

Ana L.
Correia

PRIME
SKILLS
ASSOCIAÇÃ
O

CS / ING

Sem
custos
para a
Escola

CEF

Ana L.
Correia

PRIME
SKILLS
ASSOCIAÇÃ
O

CMA

Sem
custos
para a
Escola

CEF

Ana L.
Correia

PRIME
SKILLS
ASSOCIAÇÃ
O

CMA / MAP

Sem
custos
para a
Escola

PRIME
SKILLS
ASSOCIAÇÃ
O

CS / ING

Sem
custos
para a
Escola

Turmas de
1º ciclo da
Escola
Básica

Custos
integrado
s no curso
ACB

Alíneas c), d), e),
f), g), h)

Alíneas c), d), e),
f), g), h)

Alíneas c), d), e),
f), g), h)

Alíneas c), d), e),
f), g), h)

Alíneas c), d), e),
f), g), h)

PIEF

CEF
ACB
E 1º CICLO

Ana L.
Correia

Ana L.
Correia

técnicas adquiridos nas aulas;
- Desenvolver a criatividade;
- Desenvolver o trabalho de
equipa e o sentido de
responsabilidade.

Manuel
Alves

EDUCAÇÃO ESPECIAL
EE.1

EE.2

EE.3

EE.4

11 de novembro

3 de dezembro

última semana do
1º período

6 de janeiro

Dia de S. Martinho

Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência

Natal

Dia de Reis

- Comemorar o Dia de S. Martinho;
-Sensibilizar para os valores: amizade,
solidariedade e partilha;
- Desenvolver o interesse pelas
tradições;
- Estimular para a partilha e para o
espírito solidário.
- 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 esses
alunos.
- 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.

a), b), d), f)

- Alunos com
Medidas
Adicionais e/ou
Seletivas;

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
especial

1º, 2º e 3º
Ciclos

0 Euros

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
especial

1º, 2º e 3º
Ciclos

0 Euros

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
especial

1º, 2º e 3º
Ciclos

0 Euros

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
especial

1º, 2º e 3º
Ciclos

0 Euros

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação

1º, 2º e 3º
Ciclos

0 Euros

- Comunidade
escolar.

a), b), d), h)

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

a), b), d), e), f)

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

- Manter as tradiçõeslocais.

a), b), d), e), f)

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

EE.5

3ª semana de
janeiro

Visita à Escola de
Trânsito de Albufeira

- Promover aprendizagens em
contextos diversificados, fora do meio
escolar;

a), b), d)

- Alunos com
Medidas
Adicionais

EE.6

14 de fevereiro

Dia dos
Namorados/Amigos

- Conhecer o significado das principais
regras e sinais de trânsito;
- Promover o convívio entre alunos,
professores, funcionários e técnicos.
- Sensibilizar para os valores: amizade,
solidariedade e partilha;
- Abordar questões relacionadas com
os afetos.

especial

a), e), f)

- Alunos com
Medidas
Adicionais e/ou
Seletivas;

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
especial

1º, 2º e 3º
Ciclos

0 Euros

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
especial

1º, 2º e 3º
Ciclos

0 Euros

- Alunos com
Medidas
Adicionais

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
especial

1º, 2º e 3º
Ciclos

0 Euros

- Alunos com
Medidas
Adicionais e/ou
Seletivas;

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
especial

1º, 2º e 3
Ciclos

0 Euros

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
especial

1º, 2º e 3
Ciclos

0 Euros

- Comunidade
escolar.
EE.7

21 a 25 de
fevereiro

Carnaval

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

a), d), e), f)

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

EE.8

EE.9

EE.10

8 de março

16 de março

18 de março

Ida ao cinema e almoço
no Centro Comercial –
Mar Shopping

Dia Mundial da Voz

Dia do Pai

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.
- Sensibilizar os alunos para o correto
uso da voz.
- Sensibilizar alunos e professores para
as alterações vocais.
- Realização de uma atividade prática
junto das turmas.

a), d), e), f)

a), b), h)

- Comunidade
escolar.

- Valorizar a figura paterna;
- Valorizar a família na construção da
individualidade;

a), e), f)

- Alunos com
Medidas
Adicionais e/ou
Seletivas;

-Realização de atividades diversas de
modo a fortalecer os laços familiares.
EE.11

EE.12

Última semana do
2º Período

29 de abril

Páscoa

Dia da Mãe

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

- Comunidade
escolar.

a), b)

- Valorizar a família na construção da
a), e), f)

-Realização de atividades diversas de
modo a fortalecer os laços familiares.
EE.13

26 de maio

EE.14

EE.15

1 de junho

1ª semana de
junho
(2 de junho ou 3
de junho )

Dia Mundial da Criança

Almoço Convívio

- 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
com necessidades educativas;
- 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;

Professores
de Educação
especial

1º, 2º e 3
Ciclos

0 Euros

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
especial

1º, 2º e 3
Ciclos

0 Euros

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
especial

1º, 2º e 3
Ciclos

0 Euros

- Alunos com
Medidas
Adicionais e/ou
Seletivas;

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
especial

1º, 2º e 3
Ciclos

0 Euros

- Alunos com
Medidas
Adicionais e/ou
Seletivas;

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
especial

1º, 2º e 3
Ciclos

0 Euros

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

Festa da Espiga- Salir
- 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.

António
Pedro
Santos

- Comunidade
escolar.

- Valorizar a figura materna;

individualidade;

- Alunos com
Medidas
Adicionais e/ou
Seletivas;

a), i)

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

a), d), e), f)

a), b), d)

EE.16

junho

Visita de estudo de
Final de Ano

- Promover o saber ser e o saber estar;
- Promover o convívio entre alunos,
professores e técnicos.
- Proporcionar novas vivências;
- Uso dos meios de transporte;
- Convívio.

a), b), d), i)

- Alunos com
Medidas
Adicionais

António
Pedro
Santos

Professores
de Educação
especial

1º, 2º e 3
Ciclos

Formador
es - Jack
Petchey’s
Foundatio
n

9.º anos

DIVERSOS DEPARTAMENTOS – em construção
Dv 5

Em
agendamento

Speak Out
Challenge

Desenvolver a literacia e Promover a co
comunicação
observação e
práticas
de articulação
horizontal e
vertical na
gestão do
currículo, de
modo a
melhorar a
sequencialidad
e das
aprendizagens
e os
resultados dos
alunos
reforçando as
estratégias de
comunicação
articulação
entre teoria e
prática,
desenvolvimen
to da
comunicação e

Alunos de
9.º ano

Docentes

0 Euros

interacção oral

TEMA: AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Código da
Atividade

Calendarização

Nome da
Atividade

Contributo
para o
PE/PPM

Objetivos da atividade

Públicoalvo

Responsável
pela
atividade

PRÉ-ESCOLAR
Pré-14

Outubro

Outono

-Identificar aspetos caraterísticos desta estação
do ano: clima, vestuário, frutos e vida animal;

Todas as
crianças do
J.I.

Educadoras
titulares

Pré-15

Janeiro

Inverno

-Identificar aspetos caraterísticos desta estação
do ano: clima, vestuário, frutos e vida animal;

Todas as
crianças do
J.I.

Educadoras
titulares

Outros
intervenientes

Articulação
Disciplinas/ciclo

Orçamento

Pré-16

Pré-17

Pré-18

21 Março

22 Março

Abril

Todas as
crianças do
J.I.

Educadoras
titulares

-Reconhecer a importância da água;
-Alertar para a importância do uso sustentável
da água;

Todas as
crianças do
J.I.

Educadoras
titulares

-Identificar aspetos caraterísticos desta estação
do ano: clima, vestuário, frutos e vida animal

Todas as
crianças do
J.I.

Educadoras
titulares

Dia da
Árvore

-Motivar para a importância das árvores no
nosso planeta;
-Sensibilizar para a preservação da natureza;

Dia Mundial
da Água

Primavera

Pré-19

22 Abril

Dia mundial
da terra

-Consciencializar para os problemas de
contaminação ambiental e conservação da
biodiversidade;

Todas as
crianças do
J.I.

Educadoras
titulares

Pré-20

5 Junho

Dia mundial
do
Ambiente

-Consciencializar e sensibilizar para a
necessidade de proteger e conservar a natureza;

Todas as
crianças do
J.I.

Educadoras
titulares

Junho

Verão

-Identificar aspetos caraterísticos desta estação
do ano: clima, vestuário, frutos e vida animal;

Todas as
crianças do
J.I.

Educadoras
titulares

Ao longo do
ano

Cozinhas
de lama

Levar à descoberta de novos materiais e
contato com elementos da natureza;
promover a aquisição de novos
conceitos; reforçar habilidades sociais.

Crianças
do préescolar

Coordena
dora de
departam
ento

Professores e Pré- 33
alunos do
CEF
Jardinagem:
famílias
eoutros
parceiros que
eventualmen
te surjam.

1º CICLO

Professores
Titulares

Centros
Ambientais

Pré-21

Pré- 33

C)

1º CICLO
1C. 18

Ao longo do ano

Centro
Ambiental
da

Promover o conhecimento de diferentes
temáticas no âmbito da educação ambiental.

a)
b)
c)

Português, Estudo
do Meio,
Expressões e

Ao longo
do ano

Pena/Loulé
1C. 19
Dia Mundial do
Animal

Se os
animais
falassem...

Conhecer as particularidades destes seres vivos;
Explorar características e o respetivo habitat;
Dar a conhecer a legislação que protege os
animais;
Recolha de produtos para os animais.

c)
e)

A árvore...
um amigo

Permitir a construção de conhecimentos/
conceitos com a flora de diversas regiões;
Promover o contacto direto com a natureza.

c)
e)

Poupar para
preservar…

Dar a conhecer a importância da água e da sua
riqueza natural;
Criar hábitos de sustentabilidade.

c)
e)

Há um lar
que nos é
comum…

Fomentar a importância de todas as
características do Planeta Terra;
Criar hábitos de preservação no e para o Planeta.

c)
e)

Quinta de
Marim

Promover o conhecimento de características do
meio envolvente; Estimular o cuidado e a
proteção do ambiente.

(4 de outubro)
1C. 20

Dia Mundial da
Árvore

e)

Cidadania
1º CICLO

Professores
Titulares

Português, Estudo
do Meio,
Expressões e
Cidadania

1º CICLO

Professores
Titulares

Português, Estudo
do Meio,
Expressões e
Cidadania

1ºCICLO

Professores
Titulares

Português, Estudo
do Meio,
Expressões e
Cidadania

1ºCICLO

Professores
Titulares

Português, Estudo
do Meio,
Expressões e
Cidadania

Turmas A e
B e JI de
EB/JI de
Alte

Professoras
Titulares e
Educadora

1ºCICLO

Professores
Titulares

Português, Estudo
do Meio,
Expressões e
Cidadania

Professoras
Titulares e
Educadora da
Tôr

Português, Estudo
do Meio,
Expressões e
Cidadania

Professores
Titulares

Português, Estudo
do Meio,
Expressões e

(21 de março)
1C. 21

Dia Mundial da
Água
(22 de março)

1C. 22

Dia Mundial do
Planeta
(22 de abril)

março
1C. 23
Dia Mundial do
Ambiente
(5 de junho)

O Planeta
em ponto
pequeno…
mesmo ao
pé de ti.

Promover o conhecimento da realidade
envolvente;
Estimular o cuidado e a proteção do ambiente.

b)
c)
e)

c)
e)

Técnicos do
Parque Natural da
Ria Formosa

Português, Estudo
do Meio,
Expressões e
Cidadania

1C. 24

abril /maio

Zoomarine

Promover o conhecimento de aspetos sobre
diferentes animais;

EB1 e JI da
Tôr
b)
c)

Promover o momento de convívio salutar.
1C. 25
2º Período

Quinta
pedagógica
de
Portimão

Conhecer aspetos diversos relacionados com

b)

EB 1 nº4
1ºA e 1ºB
EB Prof.
Sebastião
Teixeira
(Todas as

diferentes animais;

c)

turmas 1º
ciclo)

Cidadania

Promover o contacto direto com a natureza.
1C. 26

3º Período

Zoo de
Lagos

Aprofundar conhecimentos sobre diferentes
animais.

b)
c)

EB Prof.
Sebastião
Teixeira
(Todas as
turmas 1º
ciclo)
EB1 nº 4
3º A e 3º B

Português, Estudo
do Meio,
Expressões e
Cidadania

Professores
Titulares

EB1 MMA
Turmas do
2.º ano
1C.27

Parque da
Mina
(Monchique
)

junho

Conhecer aspetos diversos relacionados com o
património local;
Promover o contacto direto com a Natureza.

b)
c)

Turmas A e
B e JI de
EB/JI de
Alte

Professoras
Titulares e
Educadora

Técnicos do
Parque da Mina

Português, Estudo
do Meio,
Expressões e
Cidadania

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

CN3C.1

22setembro

Conferên - Apelar para formas de mobilidade
suave, mais amigas do ambiente
cia
CONSUM
ERS GO
GREEN
digital”
Mobilida
de
sustentá
vel,

3º ciclo
c),e),f),i)

EB
Sebastiã
o
Teixeira

Helena
Barbosa
Bruno
Lourenço

DECOJovem/
Associação
Zero

Todas as
disciplinas do
3ºciclo

Sem
custos

CN3C.2

22 outubro

mexe-te
sem
deixar
rasto
Consume
r.TALKS - Sensibilizar e prevenir para o
“Aliment desperdício alimentar
açãocombate
ao
desperdí
cio
alimenta
r”

c),e),f),i)

9ºA-S
9ºB-S

Helena
Barbosa
Bruno
Lourenço

Sem
custos

DECOJovem

CLUBE DOS EXPLORADORES DA NATUREZA
CEN1

13-10-21

SAÍDA DE
CAMPO AO
CADOIÇOREMOÇÃO
DE
PLANTAS
INVASORAS
PARA
CONSTRUÇ
ÃO DO
HOTEL DE
INSETOS

REMOÇÃO DE PLANTAS INVASORAS
RECOLHA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO
HOTEL DE INSETOS

SABER ORIENTAR-SE PELO SOL E COM A
AJUDA DE BÚSSULA

C) MELHORAR A
QUALIDADE
DAS
APRENDIZAGEN
S;
E) PROMOVER A
INTEGRAÇÃO
SÓCIO ESCOLAR
PELO
INCREMENTO
DA
AUTOESTIMA
DOS ALUNOS
COM MAIS
DIFICULDADES;
I) CONSOLIDAR
O PROCESSO DE
ARTICULAÇÃO
CURRICULAR
NOS

ALUNOS DO
CLUBE DE
EXPLORADO
RES DA
NATUREZA
(4º, 5º, 6º E
7º ANOS)

ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO

JÁ IMPLÍCITA

0€

DIFERENTES
ÓRGÃOS E
NÍVEIS DE
ENSINO, EM
QUATRO
DIMENSÕES
ESSENCIAIS:
VERTICAL/HORI
ZONTAL E
INTRA E
INTERDEPARTA
MENTAL;

M) INSISTIR
NO
ENVOLVIMEN
TO,
ORIENTAÇÃO
E
COMPROMISS
O DOS
ENCARREGA
DOS DE
EDUCAÇÃO
COM A
ESCOLA E
COM O
PERCURSO E
SUCESSO DOS
SEUS
EDUCANDOS.
CEN2

20-10-2021

SAÍDA DE
CAMPO AO
CADOIÇO:
OBSERVAÇÃ
OE
IDENTIFICA
ÇÃO DE
MACROINV
ERTEBRADO
S
BENTÓNICO
S

OBSERVAR E IDENTIFICAR
MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS

PERCEBER O ESTADO DE POLUIÇÃO DA
ÁGUA DA RIBEIRA

C) MELHORAR A
QUALIDADE
DAS
APRENDIZAGEN
S;
E) PROMOVER A
INTEGRAÇÃO
SÓCIO ESCOLAR
PELO
INCREMENTO
DA

ALUNOS DO
CLUBE DE
EXPLORADO
RES DA
NATUREZA
(4º, 5º, 6º E
7º ANOS)

TÉCNICOS DA ASS.
ALMARGEM E DA
DIV. AMBIENTE
DA C.M.L.

JÁ IMPLÍCITA

0€

AUTOESTIMA
DOS ALUNOS
COM MAIS
DIFICULDADES;
I) CONSOLIDAR
O PROCESSO DE
ARTICULAÇÃO
CURRICULAR
NOS
DIFERENTES
ÓRGÃOS E
NÍVEIS DE
ENSINO, EM
QUATRO
DIMENSÕES
ESSENCIAIS:
VERTICAL/HORI
ZONTAL E
INTRA E
INTERDEPARTA
MENTAL;

CEN3

29-10-2021

OBSERVAÇÃ
O
ASTRONÓM
ICA

OBSERVAR ALGUMAS CONSTELAÇÕES E
CONHECER LENDAS MITOLÓGICAS ASSOCIADAS.
OBSERVAR E CONHECER OS PLANETAS DO
SISTEMA SOLAR.

C) MELHORAR A
QUALIDADE
DAS
APRENDIZAGEN
S;
E) PROMOVER A
INTEGRAÇÃO
SÓCIO ESCOLAR
PELO
INCREMENTO
DA
AUTOESTIMA
DOS ALUNOS
COM MAIS
DIFICULDADES;
I) CONSOLIDAR
O PROCESSO DE

ALUNOS DO
CLUBE DE
EXPLORADO
RES DA
NATUREZA
(4º, 5º, 6º E
7º ANOS)

GOAAA
(GRUPO DOS
ASTRÓNOMOS
AMADORES DO
ALGARVE)

JÁ IMPLÍCITA

0€

ARTICULAÇÃO
CURRICULAR
NOS
DIFERENTES
ÓRGÃOS E
NÍVEIS DE
ENSINO, EM
QUATRO
DIMENSÕES
ESSENCIAIS:
VERTICAL/HORI
ZONTAL E
INTRA E
INTERDEPARTA
MENTAL;

M) INSISTIR
NO
ENVOLVIMEN
TO,
ORIENTAÇÃO
E
COMPROMISS
O DOS
ENCARREGA
DOS DE
EDUCAÇÃO
COM A
ESCOLA E
COM O
PERCURSO E
SUCESSO DOS
SEUS
EDUCANDOS.

CN3C.3

2º Período
(Março)

WORKSH
OP “A
IMPORTÂ
NCIA DAS
ABELHAS
PARA O

- Despertar o interesse pelas
matérias lecionadas;
- Aplicar e consolidar alguns
conhecimentos adquiridos;
- Sensibilizar para a importância das
abelhas na sustentabilidade do

Gorete
Negreda
c),e),f),i)

8º ANO

Nélia
Rodrigues

Eng.
Alexandre
Pereira

Sem
custos

PLANETA” planeta;

Helena
Barbosa

- Conhecer algumas técnicas de
apicultura e seus produtos.

CN3C.4

3º Período
(Maio)

- Ampliar conhecimentos na área da
exploração dos recursos minerais,
através de uma aula de campo;
VISITA DE
- Promover o registo de observações
ESTUDO À
MINA DE sob a forma de um relatório de uma
aula da campo;
SALGEMA
(LOULÉ)

Bruno
Lourenço
Gorete
Negreda

c),e),f),i)

8º ANO

Nélia
Rodrigues
Helena
Barbosa

- Consolidar e ampliar os
conhecimentos adquiridos nas aulas.

Técnicos e
monitores da
Mina

FísicoQuímica

Sem custos

Bruno
Lourenço

CN3C.5

Ao longo do
ano

- Participação ativa na separação de
Concurso resíduos
“Separa
e Ganha”

c),e),f),i)

1º ciclo
2ºciclo
3ºciclo
EB
Sebastiã
o
Teixeira

Helena
Barbosa
Bruno
Lourenço

ALGAREcovalor

Sem
custos

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
EMRC
EMRC 8

Abril
1º semana do 3º
período

Dia dos
avós/pais e
netos/filhos
Receção aos
familiares
que

-Valorizar o aluno como pessoa aberta ao
mundo e aos outros.
- Envolver os alunos de EMRC numa atividade
para os seus colegas de turma.
- Envolvimento na comunidade local

Alíneas
a),c),e), f)

5º ano

- Preparação
da atividade;
- Envolvência
dos alunos;
- registo
fotográfico

Pais, avós,
assistentes
operacionais

todas

Não aplicável

puderem
participar,
troca de
experiências
, filme para
debater
conjuntame
nte.
EMRC 5

Início do 3º
período
1 dia

Visita
estudo ao
Badoka
Park

respeitando a
privacidade
dos alunos

Valorizar o aluno como pessoa aberta ao mundo
e aos outros.
- Envolver os alunos de EMRC numa atividade
para os seus colegas de turma.

5º ano
Alíneas

Ficha de
avaliação da
atividade

Professores
acompanhantes a
designar

CN
25€

a),c),e), f)

FORMAÇÃO ALTERNATIVA

FA 1

FA2

28 SET. E
OUTRAS A
DEFINIR AO
LONGO DO
ANO

A DEFINIR
(DURANTE O
MÊS DE
OUTUBRO)

BANCO
ALIMENT
AR

PROJETO
COASTW
ATCH
PRÁTICA
DE
DESPORT
OS
NÁUTICO

- Desenvolver atitudes de solidariedade
social e boas práticas de cidadania
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas
aulas práticas;
- Participar em atividades interpessoais e
de grupo respeitando regras e critérios
de atuação e de convivência em diversos
contextos.
- Promover o desenvolvimento
sustentável dos ecossistemas costeiros;
-Participar em campanhas de
voluntariado ambiental;
-Incentivar a prática de desportos
náuticos;
- Participar em atividades interpessoais e
de grupo respeitando regras e critérios
de atuação e de convivência em diversos

Alíneas c),
d), f), g)

Alíneas c),
d), f), g)

CEF

CEF

Ana L.
Correia

Ana L.
Correia

- Banco
Alimentar
contra a Fome

Disciplinas
técnicas de
MCG e todas
- Direção Geral as disciplinas
de Agricultura que queiram
e Pescas do
participar
Algarve
-GEOTA Grupo de
Estudos de
Ordenamento
do Território e
Ambiente
- Centro
Náutico da
Praia de Faro

Ciências
Naturais
Educação
Física

Sem
custos
para a
Escola

Sem custos
para a
Escola

S

contextos.
-Celebrar o ar livre
- Valorizar a natureza como a melhor
das salas de aula;

FA3

FA4

FA
11

DIA DAS
AULAS
AO - Estimular o envolvimento e
4 NOVEMBRO
AR LIVRE participação de toda a comunidade
escolar, contribuindo para uma maior
consciencialização da importância da
natureza.

AO LONGO
DO ANO

AO LONGO
DO ANO

PROGRA
MA
AGROESC
OLAS.
SEMEAR
A
AGRICULT
URA NO
ENSINO

UMA
HORTA
NO
JARDIM

- Encorajar ações e boas práticas anuais
desenvolvidas em prol da agricultura,
reconhecendo a posteriori o trabalho
desenvolvido pela escola;
- Estimular o envolvimento e
participação de toda a comunidade
escolar, contribuindo para uma maior
consciencialização da importância da
agricultura.

- Criar, em cada jardim de infância, uma
horta pela qual todos se sintam
responsáveis;
- Aprender a cultivar plantas utilizadas
como alimentos;
- Desenvolver nas crianças o interesse
pelo cultivo de alimentos saudáveis.
(…)

Alíneas c),
d), f), g), h)

Alíneas c),
d), f), g), h)

Alíneas c),
d), f), g), h)

CEF
COMUNI
DADE
ESCOLAR

CEF E
VÁRIAS
TURMAS
DE
TODOS
OS
CICLOS
DE
ENSINO
DO
AGRUPA
MENTO

CEF DE
MCG E
JARDINS
DE
INFÂNCIA

Ana L.
Correia

Ana L.
Correia

Associação
Movimento
Bloom

Confederação
dos
Agricultores
de Portugal
Forum
Estudante

Ana L.
Correia

Disciplinas
técnicas de
MCG e todas
as disciplinas
que queiram
participar

Sem custos

Disciplinas
técnicas de
MCG e todas
as disciplinas
que queiram
participar

Disciplinas
técnicas de
MCG e Jardins
de Infância

400 euros

EDUCAÇÃO ESPECIAL
EE.17

21 de março

Dia Mundial
da Árvore

- Consciencializar para a importância da
preservação das árvores e das florestas,
incentivando a proteção do meio ambiente com
atitudes que trazem benefícios à natureza;
-Estimular a reflexão sobre as consequências da
desflorestação e do aumento da poluição.

a), b), d), f)

- Alunos
com
Medidas
Adicionais
e/ou
Seletivas;

António
Pedro Santos

1º, 2º e 3 Ciclos

0 Euros

- Alunos
com
Medidas
Adicionais

António
Pedro Santos

1º, 2º e 3 Ciclos

0 Euros

- Alunos
com
Medidas
Adicionais

António
Pedro Santos

1º, 2º e 3 Ciclos

0 Euros

As temáticas da
eficiência
hídrica e da
preservação dos
recursos
hídricos
encontram-se
expressas nas
aprendizagens

10 000€
- Valor
corresponde
nte ao 2.º
Prémio
atribuído
pela APA e
que vai ser
recebido

Comunidad
e escolar.
EE.18

EE.19

5 de abril

22 de setembro

Passeio
pedestre/
Piquenique
(Fonte
Férrea)

Visita de
Estudo a
Alte

- Realização de atividades físicas ao ar livre;
- Sensibilizar para o contacto e respeito pela
natureza;
- Observação dos animais e das plantas.

- Realização de atividades físicas ao ar livre;
- Sensibilizar para o contacto e respeito pela
natureza;
- Conhecer o património da região;
-Observação dos animais e das plantas.

a), b), f)

a), c), e)

DIVERSOS DEPARTAMENTOS
PROJETO DE EFICIÊNCIA HÍDRICA
DV.1

Legenda
[A] Água
[CS]
Comunicação e
Sensibilização
Entre junho de
2021 e junho

Projeto:
Eficiência
Hídrica na
Escola

- Refletir sobre a utilização dos recursos
Contribuir
hídricos (na escola e noutros locais) através
para o
[AC] Águas Cinzentas
de ações de sensibilização e de trabalhos de desenvolvime
articulação curricular disciplinar ou no
nto
âmbito da Cidadania;
sustentável
- Procurar alternativas sustentáveis para
– há riscos de
combater a crescente escassez de água no
sustentabilida
Concelho de Loulé;
de que afetam
-Reduzir a água consumida na E.B. 2,3 Padre o planeta e o

Comunida
de
Educativa

No decorrer
do ano
letivo
2021/22
prevê-se a
realização
de
atividades
de educação

No âmbito do
Plano Regional
de Eficiência
Hídrica do
Algarve (PREHAlgarve), a
Agência
Portuguesa do
Ambiente I.P. –

de 2022
[AC]
Estud
o
e
dimensioname
nto de um
sistema
de
captação,
armazenament
o e tratamento
de
águas
residuais
cinzentas.
[AC]
Início
do processo de
licenciamento
junto da ARH
Algarve.
[A]
Instala
ção de um
contador
inteligente e
de um data
logger.
[A]
Consti
tuição de uma
equipa interna
de
monitorização
e comunicação
dos consumos
de água e de
divulgação
deste projeto.

João Coelho Cabanita, com comunicação
[EV] Espaços Verdes
ser humano.
frequente à comunidade educativa dos
O cidadão do
progressos alcançados;
século XXI age
- Melhorar a eficiência hídrica da rega pelo
num contexto
aproveitamento daquela água que de outro
de
modo seria um resíduo; - Realizar ações de
emergência da
formação/sensibilização/workshops
ação para o
temáticos para o uso eficiente da água no
desenvolvime
espaço escolar (destinada aos alunos,
nto, numa
pessoal docente e não docente);
perspetiva
- Aumentar a literacia sobre o consumo de
globalizante,
água na comunidade escolar, envolvendo
mas assente
no projeto alunos, docentes, funcionários,
numa ação
pais e parceiros;
local.
- Educar a comunidade educativa para a
redução do desperdício de água,
capacitando
para
a
adoção
de
comportamentos mais sustentáveis.

ambiental,
em parceria
com a
Câmara
Municipal de
Loulé e a
Associação
Almargem,
através do
Centro
Ambiental
de Loulé.
Será feita a
divulgação
deste
projeto, dos
seus
objetivos e
resultados
pelas
diferentes
escolas e
jardins de
infância que
compõem o
agrupament
o.

Administração
da Região
Hidrográfica do
Algarve (APA ARH Algarve)
promoveu o
Concurso
“Eficiência
Hídrica na
Escola”, em
parceria com a
Comunidade
Intermunicipal
do Algarve
(AMAL) e a
empresa Águas
do Algarve,
contando com o
apoio técnicocientífico da
Universidade do
Algarve (UAlg) e
da ADENE Agência para a
Energia e o
apoio
institucional da
Direção-Geral
dos
Estabeleciment
os Escolares –
Direção de
Serviços da
Região do
Algarve
(DGESTE - DSR
Algarve). O
Concurso teve
como principal

essenciais (AE)
de várias
disciplinas dos
cursos
desenvolvidos
no nosso
agrupamento
de escolas.

pela CML
para a
implementa
ção do
projecto.

Entre junho de
2021 e junho
de 2022
[AC]
Constr
ução
e
arranque
do
sistema
de
captação,
armazenament
o e tratamento
de
águas
residuais
cinzentas.
[EV]
Refor
mulação
do
sistema
de
rega para uso
de
água
reutilizada.
[A]
Instala
ção de um
contador
de
água dedicado
a este uso.
Novembro de
2021

[CS]
Conce
ção, produção
e instalação de
sinalética

objetivo
sensibilizar e
mobilizar as
comunidades
escolares do
Algarve, em
parceria com os
seus
municípios/enti
dades gestoras
de serviços de
água, para a
necessidade de
monitorizar o
seu consumo da
água,
promovendo
simultaneament
ea
implementação
das melhores
práticas para o
seu uso
eficiente.
- Câmara
Municipal de
Loulé;
- Associação
ALMARGEM

informativa.
Entre junho de
2021 e junho
de 2022
[CS]
Ativid
ades
de
educação
ambiental em
parceria com a
C.M. de Loulé e
a Almargem.
[CS]
Divulg
ação periódica
do
projeto
através
dos
canais
da
escola e nos
restantes
estabeleciment
os escolares do
seu
agrupamento.
[CS]
Reforç
o
das
atividades de
articulação
curricular e de
integração da
temática
da
eficiência no
uso da água
nas
aprendizagens
essenciais de

algumas
disciplinas.
[CS]
Ações
de
sensibilização
para toda a
comunidade
educativa em
articulação
com
as
entidades
parcerias
da
escola.
[CS]
Desen
volvimento de
workshops
temáticos/ateli
ers
de
formação em
torno
desta
temática para
a capacitação
da comunidade
escolar.
[CS]
Mome
ntos
de
divulgação em
iniciativas
organizadas
por entidades
parceiras (C.M.
de Loulé, APA,
Almargem,
etc.).
[CS]

Exposi
ção temática
de
um
conjunto
de
materiais
ilustrativos.

Dv 2

Ao longo do
ano letivo,
2021/2022

“ Reciclar e
ajudar os
animais
semabrigo”

- Construção de Renas de Natal- Rodolfo.
Todos os
alunos.
2º e 3º
ciclo

- Com o objetivo de venda, para que o
dinheiro seja convertido em alimentos,
mantas, tijelas para os animais
abandonados e que estão num canil.

- Sensibilizar os alunos para os animais que
são abandonadas e que são da
responsabilidade de toda a comunidade.
- Sensibilizar a comunidade educativa, para
este desrespeito com o Direito dos Animais.
-Visita de Animais à escola, proporcionando
aos alunos contacto direto com os animais e
terem a percepção dos sentimentos,
amizade e alegria que estes não podem
proporcionar.
Os animais tornam a vida do ser humano
mais feliz.

- Participação
dos
Encarregados
de Educação
dos alunos.
Mónica Pereira
Eugénia Dias

- Pretende-se apoiar o abrigo de animais
ARA, que não depende de apoio
Governamental ou Municipal, mas de
donativos e apoio de privados.
- Pretende-se sensibilizar os alunos para a
poluição do meio ambiente, para a política
dos 3 R.

Nazaré
Guerreiro

ARA

Alíneas: c), f, i)
e m).

Articulação
entre as
disciplinas de
Educação
Visual, 2º ciclo,
Educação
Tecnológica, 2.º
ciclo e
Geografia com
as turmas 9.º B
e 9.º F

Sem
orçamento.

- A divulgação de doações, mantas, ração,
recipientes para comida, etc…

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

PRÉ-ESCOLAR
Pré-22

Ao longo do ano

Educação para a
saúde

Pré-23

Calendário a
definir com o
Centro de Saúde

“Saúde Escolar” –
Enfermeira do
Centro de Saúde

Pré-24

16 Outubro

Pré-25

Ao longo do ano

Pré-26

Abril,
Maio
Junho

-Sensibilizar as crianças para a importância
de uma alimentação equilibrada;
-Usar e justificar algumas razões de práticas
de higiene corporal, alimentar, saúde e
segurança;
- Participar numa atividade promotora de
saúde (higiene oral e alimentação
saudável);

Todas as
crianças do
J.I.

Educadoras
titulares

Pais/Encarregado
s de Educação

Todas as
crianças do
J.I.

Educadoras
titulares

Enfermeira do
Centro de Saúde

Dia Mundial da
Alimentação
Dia 16

-Sensibilizar as crianças para o benefício de
uma alimentação saudável;

Todas as
crianças do
J.I.

Educadoras
titulares

Pais/Encarregado
s de Educação

Psicomotricidade
em grupo

- Desenvolver a Coordenação óculo-pedal,
óculo-manual, equilíbrio, os sentidos,
relações interpessoais, o espirito de
interajuda;
-Sensibilizar as crianças para os cuidados a
ter com o sol e o mar

Todas as
crianças do
J.I.

Educadoras
titulares

Todas as
crianças do
J.I.

Educadoras
titulares

Saúde e
segurança em
espaços
exteriores

Articulação
Disciplinas/ciclo

Orçamento

Pré-27

Ao longo do ano

Atividades
motoras na área
envolvente do
espaço escolar ou
comunidade

-Sensibilizar as crianças para a prática de
exercicio;

Todas as
crianças do
J.I.

Educadoras
titulares

1º CICLO
1C. 28

Dia da
Alimentação
outubro

Dia Internacional
do Desporto

Dar a conhecer os princípios base para uma
alimentação saudável;
Promover hábitos saudáveis de
alimentação.

1C. 29
dezembro

Escola de
Trânsito

Promover regras de segurança rodoviária

1C.30

Ao longo do ano

Saúde escolar –
Enfermeira do
Centro de Saúde

Possibilitar a participação numa atividade
promotora da saúde (higiene oral e
alimentação saudável).

1C.31

Ao longo do ano

Escolas a nadar

Realizar habilidades aquáticas básicas,
movendo-se livremente pela água com
intencionalidade, interagindo com os
colegas, na realização de jogos ou em
percursos variados.

c)
e)
h)

1º CICLO

b)
c)
e)

Turma A e
JI de EB/JI
de Alte

Professora
Titular e
Educadora

c)
e)

1º CICLO

Professores
Titulares

1º CICLO

Professores
Titulares

c)
e)

Professores
Titulares

Estudo do Meio e
Expressão e
Educação FísicoMotora

Técnicos da
Escola de Trânsito

Estudo do Meio e
Cidadania

Estudo do Meio,
Expressões e
Cidadania
CML

Educação Físicomotora

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

CN3C.6

2º Período
(Fevereiro)

SUPORTE
BÁSICO DE
VIDA
Sessões
formativas
com a

- 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.

Cristina
Marques
c),e),f),i)

9º ANO

Sónia
Faísca
Helena

Enfermeira
Escolar

Sem
custos

enfermeira
escolar

Barbosa

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
EMRC
EMRC 4

Junho
2 dias

Visita estudo à
Herdade das
Parchanas –
Alcácer do Sal
atividades
despostivas e
de convívio de
grupo

- Envolver os alunos de EMRC numa
atividade para os seus colegas de turma.
- Valorizar o aluno como pessoa aberta ao
mundo e aos outros.
- Atividades ao ar livre, contacto com a
fauna e flora do Rio Sado

6º ano
Alíneas
a),c),e), f)

Ficha de
avaliação da
atividade

Professores
acompanhantes a
designar

CN, E. F.

Professores de
Educação Física e
dos outros grupos
disciplinares

Todos os grupos
disciplinares

65/75€

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
EDUCAÇÃO FÍSICA
EF 1

24-09-21

DIA
EUROPEU
DO
DESPORTO
ESCOLAR

Promover o desporto e a
atividade física.
Adquisição de bases da
literacia motora e adoção de
hábitos de vida saudáveis
Divulgação dos grupos/equipa
do desporto escolar do
agrupamento

- Melhorar a
qualidade
das
aprendizage
ns
- Diminuir a
taxa de
interrupção
precoce
- Promover a
qualidade da
organização
escolar
- Reduzir os
índices de
indisciplina
dentro e fora

Alunos
do 5º, 6º
e 7º ano

Vitor Sousa

Sem despesas

das salas de
aula

FORMAÇÃO ALTERNATIVA
FA6

AO LONGO
DO ANO
LETIVO

A HORA DA
BELEZA

- Aplicar conhecimentos adquiridos
nas aulas;
- Desenvolver competências de
atendimento a clientes;
- Treinar a Formação Prática em
Contexto de Trabalho

Alíneas c), d),
f), g), h)

CEF ACB e
Ana L.
comunida
Correia
de escolar

Disciplinas
técnicas de
ACB

Sem custos

EDUCAÇÃO ESPECIAL
EE. 20

15 de outubro

Dia da
Alimentação

-Comemorar o Dia da alimentação;
-Sensibilizar para a importância da
alimentação saudável.

a), b), d), f)

- Alunos
com
Medidas
Adicionais
e/ou
Seletivas;

António
Pedro
Santos

1º, 2º e 3º
Ciclos

0 Euros

António
Pedro
Santos

1º, 2º e 3º
Ciclos

0 Euros

António
Pedro
Santos

1º, 2º e 3º
Ciclos

0 Euros

António
Pedro

1º Ciclo

0 Euros

Comunida
de escolar.
EE.21

EE.22

E.23

2º Período

1º Período

2º Periodo

Sensibilização à
comunidade
escolar sobre
Desenvolvimen
to Infantil
Sensibilização à
comunidade
escolarsobre
inclusão

Sensibilização à
comunidade

- Sensibilizar a comunidade educativa
para a problemática
- Desenvolver e aprofundar
conhecimentos ao nível do
desenvolvimento infantil típico e dos
sinais de alarme para cada faixa etária.
-Sensibilizar a comunidade educativa
para a problemática da inclusão;
- Promover atitudes mais inclusivas e
de maior respeito para com os alunos
com necessidades educativas.
- Sensibilizar a comunidade escolar
sobre uma boa postura.

a), c), h)

b), d), f), h)

e).f),h)

Professore
s, Pais e
Encarregad
os de
Educação
Professore
s, Pais e
Encarregad
os de
Educação
- Alunos
com

EE.24

EE.25

EE.26

EE.27

EE.28

escolar sobre
Educação
Postural

-Sensibilizar sobre as consequências de
uma má postura.

Sensibilização à
comunidade
escolar sobre
Multideficiênci
a

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

1
vezporsemana

Consciência
Fonológica

1 vez por mês

Ida à piscina

- Desenvolvimento da Comunicação e
Linguagem;
- Promoção da inclusão;
- Promoção do sucesso académico.
-Desenvolvera motricidade;
- Realizar adaptação ao meio aquático;
- Elevar as capacidades motoras.

3º Período

1 vez por mês

maio

Hipoterapia no
Clube Hípico de
Loulé

VIII Encontro
Desportivo de
alunos com
deficiência

-Promover o equilíbrio e coordenação
sensório-motor;
-Desenvolver a estimulação sensorial;
-Estimular a interação com os cavalos;
-Estimular
a
linguagem
e
a
comunicação.

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

a), b), e), h)

a), b), f)

a), d), h)

a), b), e), f)

a), d), e), f)

Medidas
Adicionais
e/ou
Seletivas;
Comunida
de escolar.
Professore
s, Pais e
Encarregad
os de
Educação

Santos

António
Pedro
Santos

1º, 2º e 3º
Ciclos

0 Euros

Alunos
com
Medidas
Adicionais
Alunos
com
Medidas
Adicionais
Alunos
com
Medidas
Adicionais

António
Pedro
Santos

1º Ciclo

0 Euros

António
Pedro
Santos

1º Ciclo

0 Euros

António
Pedro
Santos

1º Ciclo

15 Euros por
sessão

- Alunos
com
Medidas
Adicionais
e/ou
Seletivas;

António
Pedro
Santos

1º, 2º e 3 Ciclos

0 Euros

Comunida
de escolar.

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

Educadoras titulares

Pais/Encarregado
s de Educação

Articulação
Disciplinas/ciclo

PRÉ-ESCOLAR
Pré-28

Pré- 29

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Março

Hora do
conto

Semana da
leitura

Pré-30

23 Abril

Dia mundial
do Livro

Pré-31

Ao longo do Ano

Projeto
“Leitura vai
e Vem”

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

Todas as
crianças do J.I.

-Sensibilizar a comunidade para a
literacia;
-Promover a interação entre a escola
e a família;
-Reconhecer a importância e
utilidade do livro;
-Incentivar a visualização de livros;

Todas as
crianças do J.I.

Educadoras titulares

Todas as
crianças do J.I.

Educadoras titulares

-Incentivar hábitos de leitura;
-Estimular o sentido de
responsabilidade;

Todas as
crianças do J.I.

Educadoras titulares

Animadoras de
Biblioteca

Pais/Encarregado
s de Educação

Pais/Encarregado
s de Educação

1º CICLO
1C.32
Ao longo do
ano

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;
Promover o contacto direto com

a)
b)
c)
e)

1ºCICLO e Pré

Português, Estudo
do Meio,
Expressões e
Cidadania

Orçamento

alguns escritores.
1C.33
Ao longo do ano

Bibliomóvel

Desenvolver o gosto pela leitura e
criar hábitos de leitura

EB1 e JI da Tôr;
Eb1/JI
Querença,
EB1/JI de
Benafim

b)
c)

Professoras Titulares e
Educadoras da Tôr, de
Querença e de
Benafim

Biblioteca
Municipal de
Loulé

Português, Estudo
do Meio,
Expressões e
Cidadania

Biblioteca de Alte

Português, Estudo
do Meio,
Expressões e
Cidadania

1C.34
Ao longo do ano

Biblioteca

b)
Desenvolver o gosto pela leitura e
criar hábitos de leitura

EB/JI de Alte
(Turmas 1º ciclo
e JI)

e)

Professoras Titulares
Educadora

c)
1C.35
b)
CINEMA
1º Período
Mar
shopping
1C.36

Ao longo do ano

PNL/Educaç
ão Literária

Promover o gosto
c)
pela arte do cinema.

EB Prof.
Sebastião
Teixeira (Todas
as turmas 1º
ciclo)

Professores titulares e
Educadoras

EB1/JI de
Benafim
1º CICLO

Professores Titulares

Português, Estudo
do Meio,
Expressões e
Cidadania

e)

Desenvolver o gosto pela leitura e
pela escrita. Promover a leitura
orientada na sala de aula.
Incentivar o contacto com o livro.
Promover a requisição de livros para
leitura autónoma.

a)
b)
c)
e)

Português, Estudo
do Meio,
Expressões e
Cidadania

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
TIC
TIC.1

TIC.2

Outubro

Dezembro

Mês
Europeu Da
Cibersegurança

Hour of
Code

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

C)
I)
F)

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

TIC.3

Fevereiro

Dia da
Internet
mais
segura

TIC.4

Ao longo do ano
letivo

Projeto
seguranet

Ao longo do ano
letivo

UBBU

TIC.5

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.

*Inscrição da escola no projeto
UBBU;
* Aprender a programar e
desmistificar a programação,
mostrando que qualquer pessoa
pode aprender os fundamentos
básicos desta ciência.
*Utilizar a plataforma de ensino de
programação para ensinar crianças a
programar.

C)
I)
F)

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 GNR
de Loulé
Todos os professores
que participarem na
atividade

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

Oferta
Complementar/
TIC

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

Oferta
Complementar/TI
C

Todos os que
pretendam
participar
C)
I)
F)

Física e Química
FQ.1

1ºperíodo

Planetári - Proporcionar novas
o móvel experiências educativas;
- Sensibilizar a comunidade
educativa para algumas
temáticas;
- Facilitar a compreensão de
conteúdos estudados.

Alunos
7ºano

a)b)c)d)f)g)

Prof.
Manuela
Barros
Prof. Marise
Vicente
Prof. Ana
Tavares
Prof. Eduardo
Pinto

-------------

FQ.2

2ºperíodo

Visita de
estudo:
Pavilhão
do
conheci
mento e
Oceanári
o de
Lisboa

- Proporcionar novas
experiências educativas;

alunos
9ºano

- Sensibilizar a comunidade
educativa para algumas
temáticas;

Prof.
Manuela
Barros

CN

-------------

---

Prof. Ana
Paula Santos

a)b)c)d)f)g)

- Facilitar a compreensão de
conteúdos estudados.

Prof.Nelly
Norte

BIBLIOTECA ESCOLAR
BE 1

BE 2

BE 3

Setembro /
outubro

outubro

Ao longo do
ano

Formaçã
o de
Utilizador
es das
Biblioteca
s
escolares

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

Comemor
ação do
MIBE
(Mês
internaci
onal das
Biblioteca
s
escolares
):
Apoio na
recupera
ção e
consolida
ção das
aprendiza

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

Contribuir para a recuperação
e consolidação das
aprendizagens colaborando
com a escola no âmbito do
plano Escola+21/23

4º e 5º anos

Professoras
bibliotecárias

Professores
titulares e DT

Não se aplica

Do Préescolar ao 9º
ano

Professoras
bibliotecárias

Professores
titulares e das
diferentes
disciplinas

Português;
Ed. Visual;
Línguas
Estrangeiras

2º e 3º ciclos

Professoras
bibliotecárias

Professores de
português 2º e
3º ciclos

Português

f) h)

c; f

c; e; f

BE 4

BE 5

BE 6

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

gens
(Escola+
21/23):
Colabora
ção com
o projeto
Clube das
palavras
vivas
Apoio à
pesquisa
de
informaç
ão
Produção
de guiões
e
materiais
formativo
s de
apoio ao
currículo
e sua
divulgaçã
o nos
blogues
das BEs
Projeto
Leituras
com a BE
(2º ano)

Promover o desenvolvimento
sistemático das literacias de
informação

1º, 2º e 3º
ciclos

Professoras
bibliotecárias

1º, 2º e 3º
ciclos

Professoras
bibliotecárias

Professores
TIC

TIC

c; e; f

Consolidar o serviço de
referência capaz de responder
às necessidades da
comunidade educativa

Todas

f; h

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, em pelo menos 10%,
tendo por base a utilização do

a; c; e

Alunos do 2º
ano da
Escola
Manuel
Alves

Professora
bibliotecária

Professoras
titulares do 2º
ano

Português,
Estudo do
meio;
cidadania

acervo da biblioteca.
BE 7

BE 8

BE 9

BE 10

BE 11

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Projeto
“Todos
juntos
Podemos
Ler”
Participaç
ão em
concurso
s
literários
(escrita/l
eitura/ilu
stração)
Divulgaçã
o de
projetos
e
concurso
s

a; c; e

Incrementar os hábitos de
leitura e escrita dos alunos

Alunos NEE e
Currículos
alterativos

Professoras
bibliotecárias

Equipa da BE
Professores do
Ensino
Especial

Ensino
Especial

Todos

Professoras
bibliotecárias

Professores
das diferentes
disciplinas

Consoante o
projeto

Do Préescolar ao 9º
ano

Professoras
bibliotecárias

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

Consoante o
projeto.

Pré-escolar e
1º Ciclo

Professoras
bibliotecárias

Educadores e
Professores do
1º Ciclo

Estudo do
Meio;
Português

1º; 2º e 3º
ciclos

Professoras
bibliotecárias

ISL
Professores 1º
Ciclo
Professores
EV, Línguas;
Português

Português;
Línguas
estrangeiras;
Ed. Visual

a; c; f

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

Ao longo do
ano

Hora do
Conto

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

1º período

Troca
internaci
onal de
marcador
es de
livros;

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

a; c; f;

a; c; e; f

f

BE 12

BE 13

BE 14

BE 15

BE 16

BE 17

Ao longo do
ano

Desafios
de leitura

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

Ao longo do
ano

Encontro
s com
escritores
(on line
ou
presencia
l)
Comemor
ação de
efemérid
es

Incentivar o gosto pela leitura
e pelo conhecimento.

Ao longo do
ano

Professoras
bibliotecárias

Do Préescolar ao 9º
ano

Professoras
bibliotecárias

Não se aplica

Não se aplica

Do Préescolar ao 9º
ano

Professoras
bibliotecárias

Equipa da BE
Docentes das
diferentes
disciplinas

Conforme as
datas a
assinalar

1º ciclo

Professoras
bibliotecárias

Professores
titulares;
Professores
TIC

Do Préescolar ao 9º
ano

Professoras
bibliotecárias

Instituições
(Pordata,
DECO, …)

Alunos do
1º, 2º e 3º
ciclos

Professoras
Bibliotecárias

Professores de
Português

c; f

Adquirir conhecimento sobre
costumes, tradições, valores

Ao longo do
ano

“As TIC
Desenvolver capacidades
na
relativas às novas tecnologias
aprendiza
gem”

Ao longo do
ano

Sessões
informati
vas e de
sensibiliz
ação
sobre
temáticas
associada
sà
cidadania
e
ambiente
Concurso
Nacional
de

Ao longo do
Ano

a; c; f

1º; 2º e 3º
ciclos

a; c; f

a; c; f

Desenvolver a consciência e a
responsabilidade social.

a; c; f

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

a; c; f

BE 18

BE 19

BE 20

BE 21

Fevereiro

1º e 2º
períodos

Março

Ao longo do
ano

Leitura

o gosto pela leitura e pela
escrita.

Semana
da
Internet
Segura

Desenvolver atividades de
formação que sensibilizem os
alunos para a ética e
responsabilidade no uso da
informação: direitos de autor
e direitos conexos; licenças;
mais-valias e perigos
associados ao uso da internet.

“Miúdos
a Votos”

- 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.

“Semana
da
Leitura
2022”

Projeto
“Vemos,
ouvimos

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.
Contribuir para a construção
do seu caminho enquanto
aprendizes autónomos,

Alunos do
3º, 4º e 5º
anos

Professoras
Bibliotecárias

Professores de
TIC

1º, 2º e 3º
ciclos

Professoras
Bibliotecárias

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

Pré-escolar,
1º, 2º e 3º
ciclo.

Professoras
Bibliotecárias

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

Alunos Pré
escolar e 1º
ciclo de

Técnicas da
Fundação Manuel
Viegas Guerreiro

Educadora e
professora

a; c; f;

a; c; f

a; c; f

a; c; e; f

BE 22

BE 23

BE 24

BE 25

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

e lemos”

através do recurso ao livro e à
leitura.

Querença

Apoio a
palestras
e sessões
informati
vas
promovid
as pelos
diferente
s grupos
disciplina
res
Gestão
de
Recursos
Humanos

Desenvolver a consciência e a
responsabilidade social.
Colaborar com os docentes na
operacionalização das
atividades

1º , 2º e 3º
ciclos

Professoras
bibliotecárias

Instituições
(Pordata,
DECO, …)

Não se aplica

Professoras
Bibliotecárias

Equipa das BE

Gestão
da
Coleção

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 atrativa;

Não se aplica

Professoras
Bibliotecárias

Equipa das BE

Não se aplica

Professoras
Bibliotecárias

Equipa das BE

Tratamen
to
Técnico
do Fundo

titular

c; f; h

Zelar pelas boas condições do
espaço, mobiliário e
equipamentos (audiovisual e
informático) da BE
assegurando as necessidades
da BE para prestar um bom
serviço aos utilizadores;

Promover a Integração/ação
da BE na escola; Gerir os
recursos humanos e materiais
para a prestação de serviços;

h

h

h

BE 26

BE27

BE28

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Documen
tal

Planear e gerir a
Coleção/Informação.

Blogues,
Página do
Agrupam
ento e
Facebook
: Edição e
dinamiza
ção dos
blogues
das BE,
da Página
do
Agrupam
ento e
Facebook
;

Divulgar e promover as
atividades e serviços da BE

Não se aplica

Professoras
Bibliotecárias

Equipa das BE

f; h;

Projeto
“Leitura
em vai e
vem”

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.

Projeto
“Já sei
Ler”

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.

c; m

Alunos do
Pré escolar

Professoras
Bibliotecárias e
educadoras

Famílias

c; m

Alunos do 1º
e 2º ano de
escolaridade

Professoras
Bibliotecárias e
professores
titulares

Famílias

SPO

SPO.1

SPO.2/GIS

SPO.3

21/01/2022 A
04/04/2022

04/11/2021 A
28/04/2022

2º E 3º
PERÍODO

Programa
de
estimulaç
ão de
prérequisitos
para
leitura e
escrita:
“Brinca e
lê”
Programa
de
promoçã
o de
competên
cias
socioemo
cionais:
“Devagar
se vai ao
Longe”

Estimular pré-requisitos para a
aprendizagem da leitura e da
escrita e detetar possíveis
dificuldades precocemente

Orientaçã
o
vocacion
al e
profission
al

Fornecer informação sobre as

C) e) m)

Melhoria das competências
socioemocionais e do
desempenho académico,
assim como a prevenção ou
redução de problemas de

C) D) E) M)

comportamento e emocionais
em crianças do ensino básico.

várias possibilidades de
percurso e carreira: sistema
educativo, formativo e laboral;

promover um maior
autoconhecimento;
- Desenvolver competências
com vista a uma tomada de
decisão informada e

Educadoras
de Infância

TURMAS 4º
ANO:
TURMA
4ºANO
ESCOLA
BÁSICA
INTEGRADA
PROF.
SEBASTIÃO
TEIXEIRA E
2 TURMAS
4º ANO EB1
MANUEL
ALVES
TODAS AS
TURMAS DO
9º ANO, CEF
E PIEF

Titulares de
turma

E) M)

Pré-escolar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1º ciclo
(4ºano)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPO

GIS
SPO

Diretores de
turma do
9ºano, CEF e
PIEF
SPO

- Contribuir para o
amadurecimento de ideias e

ALUNOS
FINALISTAS
PRÉESCOLAR JI
MANUEL
ALVES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

consciente.

GIS
GIS.1

Ao longo de
todo o ano
letivo

Bússola –
Intervenç
ão
Integrada
e Precoce

- Inventariar situações de
vulnerabilidade social;
- Acompanhamento de
Famílias em situação de
carência Económica ou outras;
- Articular com rede de

Famílias –
Educação
Pré-Escolar e
Ensino
Básico

Entidades
parceiras:
- CPCJ
-SATT
- Existir

parceiros locais de âmbito

- Espaço K

Social

Todos os
ciclos (Ed.
Infância;
prof.
Titulares e DT
fazem
referenciação
ao GIS)

- Famílias UP
f), e), g), m)

- Câmara
Municipal
(Divisão de
Coesão
Social)
- Caminhos III
- PROLE
-…

GIS.2

Dezembro
2021
Fevereiro
2022
Abril 2022

Higieniza
ção e
Transfor
mação
das
Emoções

- Prevenir a interrupção
precoce do percurso
escolar;
- Partilhar experiências
através de testemunhos
reais de indivíduos cujos
percursos escolares foram
diferenciados;

Alunos 2º e
3º Ciclo

e), g)

Entidades
Parceiras:
- Projeto
Caminhos III;
- Associação
para o
Desenvolvim
ento de

Diretores de
Turma

- Conhecer e compreender

Mulheres
Ciganas
Portuguesas;

melhor diferentes culturas.

- Associação
de
Mediadores
Ciganos de
Portugal
GIS.3

GIS.4

De outubro
de 2021 a
maio de
2022

Ao longo do
ano letivo

Higieniza
ção e
Transfor
mação
das
Emoções
:
Histórias
em
Itinerânc
ia
Acompa
nhament
o/
consulto
ria
parental
(individu
al e
grupal)

- Atuar de forma preventiva
em situações de
indisciplina;
- Melhorar as relações entre
pares;
- Promover o auto e hétero-

Alunos EPE
e 1º ciclo

Biblioteca
Escolar

Encarregad
os de
educação
de todos os
alunos do
d), f), g), m) agrupament
o mediante
sinalização
dos
docentes

Entidades
parceiras:

d), e), f)

conhecimento

- Apoiar os encarregados de
educação no desempenho
da sua função de
educadores;
- Promover uma educação
parental positiva;
- Contribuir para uma maior
proximidade entre famílias
e escola.

DIVERSOS DEPARTAMENTOS

- CPCJ;
- SATT;
- Famílias UP
-…

EPE
1º ciclo

DV 2

DV 3

DV 4

Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano letivo

Projeto:
O
Dinheiro

Projeto:
Ser
Social

Projeto:
Opções

- 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;
- 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

Alunos do
9.º ano

Eugénia Dias

Professores
de diversas
disciplinas

Prime Skills

Sem
custos

Alunos do
6.º ano

Eugénia Dias

Professores
de diversas
disciplinas

Prime Skills

Sem
custos

Alunos do
8.º ano

Eugénia Dias

Professores
de diversas

Prime Skills

Sem
custos

c); f); h)

c); f); h)

c); f); h)

e
Escolhas

relativas à continuação de
estudos;
- Promover o conhecimento
e facilitar a reflexão obre as
diferentes áreas
vocacionadas e
profissionais

disciplinas

