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Calendarização Atividade Proponentes Destinatários 
 

De 16 de outubro a 7 de 

novembro de 2017 

Participação dos alunos na vida e 

organização do agrupamento 
 

CAAIA/Coordenadores de 

Diretores de Turma 

Alunos do 2.º e 3.º 

ciclos Constituição da Associação de 

Estudantes 

Descrição: 

 No sentido de promover nos alunos a sua participação na organização deste Agrupamento de 
Escolas bem como o sentido de responsabilidade no exercício de cargos, a Comissão de 
Acompanhamento da Avaliação Interna do Agrupamento em articulação com a Direção e com os 
Coordenadores de Diretores de Turma desenvolve o processo de constituição da Associação de 
Estudantes, segundo o seguinte cronograma: 
- 16 de outubro: reunião geral de alunos com vista à eleição da Comissão Eleitoral e Mesa de Voto; 
- 30 de outubro: data limite de entrega de listas; 
- 31 de outubro a 3 de novembro: campanha eleitoral; 
- 2 de novembro: debate entre as listas candidatas*; 
- 6 de novembro: dia sem campanha 
- 7 de novembro: ato eleitoral (10:00 – 17:00) 
 
*O debate será moderado por dois professores da escola. Terá a duração máxima de 45 minutos. 
Pretende-se que o debate seja filmado, para ser exibido na televisão do átrio da escola, durante os 
dias da campanha eleitoral. O debate será aberto à comunidade escolar e serão convidados os 
delegados e subdelegados de cada turma para assistir ao debate. 

Objetivos: - Promover nos alunos o sentido de responsabilidade no exercício de cargos. 

Recursos Humanos: Direção; Comissão de Acompanhamento e Avaliação Interna do Agrupamento (CAAIA); 

Coordenadores de Diretores de Turma; Alunos 

Recursos Materiais  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Copias (listas a concurso 

cadernos eleitorais, 

boletim de voto,) 

34,75 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

1.º Período: 13 de setembro a 15 de dezembro de 2017 

 
 

ADENDA I – CONSELHO PEDAGÓGICO DE 8 DE NOVEMBRO DE 2017 
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Observações ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

20 de outubro de 2017 

Evento Curricular 
 

Professores de Educação 

Especial 

Alunos com 

Currículo 

Específico 

Individual 

Visita à Biblioteca Municipal Raul 

Brandão                      

Descrição:  Os alunos de Currículo Específico Individual da Escola EB 2,3  deslocar-se-ão de autocarro até à 
Cidade de Guimarães, onde visitarão a Biblioteca Municipal. 

Objetivos: 

- Potenciar a participação em eventos da comunidade; 

- Promover vivências sociais e contribuir para o enriquecimento pessoal; 

-Utilizar os transportes públicos; 

- Sensibilizar para a leitura; 

- Valorizar a importância do livro; 

- Promover o contacto com diversos tipos de leitura; 

- Promover atividades relacionadas com a leitura. 

Recursos Humanos: Professores de Educação Especial; Professora Jesus Caeiro; Assistente Operacional D. Conceição 

Oliveira; Alunos 

Recursos Materiais  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Transporte Público 

(autocarro) 

0,0€ ------------------------- ------------------------------------ 

Observações ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

24 e 31 de outubro de 2017 
Efeméride  

Clube de Línguas 

Comunidade 

Educativa Halloween 

 

Descrição: 

 No dia 24 de outubro serão expostos os trabalhos realizados pelos alunos, sob orientação dos 

docentes, no clube de línguas. A exposição dos trabalhos poderá ser vista até ao dia 2 de novembro, 

como forma de comemorar uma data que é parte integrante das tradições Anglo-Americanas.  

No dia 31 de outubro os professores dinamizadores do Clube de Línguas irão exibir na sala do aluno 

ou biblioteca filmes animados sobre a temática do Halloween. Os filmes irão ser exibidos em duas 

sessões ao longo da manhã e outras duas na parte da tarde, como forma de comemorar uma data 

que é parte integrante das tradições Anglo Americanas. 

Objetivos: 

- Divulgar, respeitar e conservar tradições; 

- Sensibilizar os alunos para aspetos culturais de outros países; 

- Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa; 

- Desenvolver a criatividade; 

- Promover o relacionamento entre alunos, espaço escola e toda a comunidade escolar; 

- Incentivar os alunos à frequência do clube de línguas; 

- Expor os trabalhos realizados pelos alunos inscritos no clube de línguas; 

- Desenvolver o espírito de equipa; 

- Motivar os alunos para a aprendizagem das línguas estrangeiras de uma forma lúdica. 
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Recursos Humanos: Professores dinamizadores do Clube de Línguas; assistentes operacionais; alunos do 2.º e 3.º ciclos. 

Recursos Materiais  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

10 cartolinas (5 pretas / 5 

laranjas) 

7,10 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Tela, Computador e Sala 

do Aluno 

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

Observações ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta específica: Apresentada pela Senhora Coordenadora do Clube de Línguas (Professora Elisa Silva). 
 

25 de outubro de 2017 

Participação dos alunos na vida e 

organização do agrupamento 
 

Direção/Coordenadores de 

Diretores de Turma/Ciclo 

Delegados/ 

Subdelegados de 

Turma 
Reunião de Delegados e Subdelegados 

de Turma 4.º ano; 2.º e 3.º ciclos) 

Descrição:  No dia 25 de outubro a Direção em articulação com os Coordenadores de Diretores de Turma/Ciclo 
irá realizar uma reunião com Delegados e Subdelegados de Turma do 4.º ano e 2.º e 3.º ciclos.  

Objetivos: - Promover nos alunos o sentido de responsabilidade no exercício do cargo para o qual foram eleitos 

pelos seus pares. 

Recursos Humanos: Direção; Coordenadores de Diretores de Turma/Ciclo; Delegados e Subdelegados de Turma 

Recursos Materiais  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Estatuto do 

Delegado/Subdelegado 

de Turma 

Autorizações Pais/EE 

5,80€ 

 

2,90 € 

ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

7 de novembro de 2017 

Ação de Sensibilização 

 

CPCJ/SPO/Direção 

Professores do 2.º 

e 3.º ciclo 
«Proteção de Crianças e Jovens: como 

apoiar e comunicar situações de risco e 

perigo» 

 

Descrição: 

 No dia 7 de novembro, pelas 18he30m está prevista uma ação de sensibilização denominada 
«Proteção de Crianças e Jovens: como apoiar e comunicar situações de risco e perigo», dinamizada 
pelo Dr. Jorge Correia. Esta ação tem caráter de convocatória para os Diretores de Turma do 2.º e 3.º 
ciclos, estando, contudo, aberta a eventuais interessados e mediante inscrição prévia. 

Objetivos: 

- Promover os direitos da criança/jovem; 

- Prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a segurança, saúde, formação, educação ou 

desenvolvimento integral da criança/jovem; 

- Sensibilizar para as situações de perigo/risco. 

Recursos Humanos: Dr. Jorge Correia (CPCJ); Dr.ª Helena Azevedo (Psicóloga do Agrupamento de Escolas) 

Recursos Materiais  Material Previsão de Fonte Classificação Económica 
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Custos Financiamento 

Certificados  11,60 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

13 a 24 de novembro de 2017 

Evento Curricular BE / Professores de 

Matemática e Ciências – 2.º 

ciclo; Professores de 

Português e Inglês – 3.º ciclo 

/ Alunos. 

Alunos do 2.º e 3.º 

ciclos. 

«LITERACIA 3D - o desafio pelo 

conhecimento» – 1.ª FASE 

 

Descrição: 

A atividade consiste num desafio nacional e faseado, dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino 

Básico, com o objetivo de promover a Literacia nas dimensões da Leitura, Matemática, Ciência e, 

neste ano também, Inglês. É uma iniciativa promovida pela Porto Editora que que a Biblioteca 

diligencia, envolvendo os demais elementos da comunidade educativa, alunos e professores, das 

disciplinas envolvidas. Desta forma, pretende contribuir para elevar os níveis de literacia dos alunos e 

para o seu desenvolvimento educativo, pessoal e social, ajudando-os a consolidar as aprendizagens e 

a desenvolver competências.  

Objetivos: 

- Promover a Literacia nas dimensões da Leitura, Matemática, Ciência e Inglês  

- Valorizar práticas pedagogias que estimulam o prazer de ler nos alunos; 

- Fomentar o trabalho de equipa no apoio ao desenvolvimento curricular; 

- Promover a articulação curricular; 

- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: BE / Professores de Matemática e Ciências – 2.º ciclo; Professores de Português e Inglês – 3.º ciclo / 

Alunos. 

Recursos Materiais  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Sem custos associados 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

14 de novembro de 2017 

Ação de Sensibilização 

 

CPCJ/SPO/Direção 

Educadoras/ 

Professores do 1.º 

ciclo 

«Proteção de Crianças e Jovens: como 

apoiar e comunicar situações de risco e 

perigo» 

 

Descrição: 

 No dia 14 de novembro, pelas 17h está prevista uma ação de sensibilização denominada «Proteção 
de Crianças e Jovens: como apoiar e comunicar situações de risco e perigo», dinamizada pelo Dr. 
Jorge Correia. Esta ação tem caráter de convocatória para os Educadores Titulares de 
Grupo/Professores Titulares de Turma estando, contudo, aberta a eventuais interessados e mediante 
inscrição prévia. 

Objetivos: 

- Promover os direitos da criança/jovem; 

- Prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a segurança, saúde, formação, educação ou 

desenvolvimento integral da criança/jovem; 

- Sensibilizar para as situações de perigo/risco. 



 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar – Guimarães (150812) 

                                  Escola EB 2,3 Abel Salazar – Ronfe, Guimarães (343638)  

                                                       _______________________________________________________________ 
 

 

Adenda I Plano Anual de Atividades AEPAS 2017/2018 
6 | P á g i n a  

Recursos Humanos: Dr. Jorge Correia (CPCJ); Dr.ª Helena Azevedo (Psicóloga do Agrupamento de Escolas) 

Recursos Materiais  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Certificados  5 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

20 de novembro de 2017 
Evento Curricular  

Escola EB1/JI de Casais - 

Brito 

Pré-Escolar e 1.º 

Ciclo Dia Solidário 

 

Descrição: 

O Dia Solidário foi escolhido por todo o corpo docente desta escola para sensibilizar as crianças e as 
famílias para a solidariedade. Esta atividade será direcionada para a Casa da Criança de Guimarães, 
com o lema:" toda a criança tem direito a um colo", e consiste em ajudar esta instituição com bens 
alimentares, roupas, produtos de higiene e fundos monetários. No dia vinte de novembro as crianças 
vêm vestidas com pijama para assinalar o dia e as famílias serão convidadas a colaborar com a 
doação dos referidos produtos. Cada professor irá dinamizar na sua turma atividades lúdicas, textos e 
histórias sobre a solidariedade. 
Posteriormente, se for possível contratar transporte as crianças, os delegados em representação de 
todas as turmas, irão entregar todos os donativos à referida instituição.  

Objetivos: 
- Sensibilizar as crianças e as famílias para os valores da solidariedade, amizade e partilha, ajudando 

a causa: " toda a criança tem direito a um colo"; 

- Promover o convívio entre as crianças. 

Recursos Humanos: Assistentes operacionais, representante dos pais e as famílias. 

Recursos Materiais  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material existente na 

escola: computadores, 

livros… 

0€ ------------------------- ---------------------------------- 

Observações Sem custos associados. 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

28 de novembro de 2017 

Efeméride  

Professores de Educação 

Especial/Professora Jesus 

Caeiro 

Alunos com 

Currículo 

Específico 

Individual 

Comemoração Dia Internacional Pessoa 

com Deficiência - Teatro " Ser Diferente" 

Descrição: 

Dramatização no auditório do Palácio Vila Flor em que o ator valoriza aspetos secundários da vida. A 

pouco e pouco, vai tendo perceção que possui algumas fragilidades ao nível físico e intelectual.  

No final da peça leva o público compreender que o mais importante é possuir estas capacidades 

físicas/intelectuais/emocionais, aceitando que estas diferenças devem ser toleradas e compreendidas 

por todos nós.   

Objetivos: 
- Desenvolver competências sociais; 

- Sensibilizar o público para determinadas deficiências; 
- Sensibilizar o público para os alunos com necessidades educativas especiais; 
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- Valorizar o trabalho de equipa; 

- Desenvolver capacidades dramáticas.  

Recursos Humanos: Professores de Educação Especial; Professora Jesus Caeiro; Assistente Operacional D. Conceição 

Oliveira; Alunos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Fotocópias a cores em 
tamanho A3 
Carrinha para transporte 
de alunos 

50,0€ -------------------------- ------------------------------------ 

Observações A atividade é financiada pela Junta de Freguesia / Associação de 

Pais/Encarregados de Educação. 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

29 de novembro de 2017 

Plano de Turma 
EB1/JI de Poças Airão Santa 

Maria 

1.º Ciclo e Pré-

Escolar Ida ao musical «Alice no País das 

Maravilhas» 

Descrição: 

Num primeiro momento será explorado na sala a organização de um teatro e a sua composição. Em 
seguida será explorada a história "Alice no País das Maravilhas". No dia 29 de novembro, pelas 13:15 
horas sairemos da escola num autocarro financiado pela Junta de Freguesia em direção ao 
Marshoping, em Matosinhos assistir ao musical "Alice no País das Maravilhas no gelo". O regresso 
está previsto para as 17:30h. 

 

Objetivos: 

- Promover a diversidade cultural.    

- Conhecer e disfrutar a beleza de um musical. 
- Incentivar a ida ao teatro. 

Recursos Humanos: Professoras, educadora, assistentes operacionais, alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Transporte  

T-shirt da escola 

700€ Junta de Freguesia  

Outras entidades 

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

Observações ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Durante o mês novembro de 

2017 

Efeméride 

Professora La Salete Torres 

Educadoras/ 

Professores do 1.º 

ciclo 

Intercâmbio de Postais de Natal com 

escolas estrangeiras 

(2 escolas dos EUA e 1 do Vietnam)     

 

Descrição: 

 Elaboração e troca de postais de Natal com mensagens alusivas à época em Inglês. 
A elaboração doa postais será em espaço e tempo extra-aula, as mensagens serão escritas nas aulas 
de Inglês. 

Objetivos: 

- Proporcionar aos alunos uma experiência singular; 
- Motivar os alunos para o estudo da língua inglesa; 
- Contactar com outras culturas; 

- Facultar a oportunidade de os alunos usarem a língua inglesa em contexto real; 

- Incentivar os alunos a utilizar a língua inglesa fora da sala de aula; 
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- Proporcionar novas experiências aos alunos, promovendo a aceitação e o conhecimento de 

realidades sociais e culturais diferentes das suas e contribuir para a compreensão e tolerância 

recíprocas; 

- Alargar os horizontes culturais e contribuir para o enriquecimento pessoal e cultural dos alunos; 

- Desenvolver atitudes de civismo. 

Recursos Humanos: Professora La Salete Torres e Turmas A, C, D, E e H do 8.º ano 

Recursos Materiais  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

- Envelopes/saquetas 

XXL (360X465 mm)1,15€ 

cada e 3 envios 

internacionais: (até 1Kg - 

+/- 13,50 € cada 

+/- 45 € ODCR 123 02.02.09.B0 

 

Observações ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

4 de dezembro de 2017 
Plano de Turma 

EB1/JI de Poças Airão Santa 

Maria 

1.º Ciclo e Pré-

Escolar Exposição de Coroas de Natal 

Descrição: 
A atividade consistirá em convidar todos os pais/encarregados de educação a elaborarem uma coroa 
de Natal com materiais recicláveis até ao dia 30 de novembro. A partir do dia 4 de dezembro, a escola 
abrirá a exposição a toda a comunidade escolar e civil. 

 

Objetivos: 

- Educar e sensibilizar a comunidade educativa para o ambiente e para a política de desenvolvimento 

eco sustentável. 

- Dinamizar projetos num espírito colaborativo. 

- Fomentar a participação dos pais/encarregados de educação nas atividades da escola. 

Recursos Humanos: Professoras, educadora, assistentes operacionais, alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Materiais de desgaste e 

recicláveis 

0€ ---------------------------- ------------------------------------- 

Observações ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

29 de dezembro de 2017 

Ação de Sensibilização 

 

CPCJ/SPO/Direção 

Assistentes 

Operacionais 
«Proteção de Crianças e Jovens: como 

apoiar e comunicar situações de risco e 

perigo» 

 

Descrição: 

 No dia 29 de dezembro, pelas e30m está prevista uma ação de sensibilização denominada «Proteção 
de Crianças e Jovens: como apoiar e comunicar situações de risco e perigo», dinamizada pelo Dr. 
Jorge Correia.  

Objetivos: 
- Promover os direitos da criança/jovem; 

- Prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a segurança, saúde, formação, educação ou 

desenvolvimento integral da criança/jovem; 



 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar – Guimarães (150812) 

                                  Escola EB 2,3 Abel Salazar – Ronfe, Guimarães (343638)  

                                                       _______________________________________________________________ 
 

 

Adenda I Plano Anual de Atividades AEPAS 2017/2018 
9 | P á g i n a  

- Sensibilizar para as situações de perigo/risco. 

Recursos Humanos: Dr. Jorge Correia (CPCJ); Dr.ª Helena Azevedo (Psicóloga do Agrupamento de Escolas) 

Recursos Materiais  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Certificados  5 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

De 4 a 26 de janeiro de 2018 
Evento Curricular 

GET GREEN - EDUCABICLA Alunos de 6.º ano 
 EDUCABICLA 

 

Descrição: 

Esta atividade consiste na apresentação teórica de dois tempos de 45 minutos que decorrerão nas 
aulas de DT/AT ou ECC e uma aula prática de 90 minutos de Educação Física. 
Esta atividade trata, por um lado conhecer as regras básicas de segurança quando se anda de 
bicicleta, bem como incentivar à mobilidade ciclável. 
A calendarização foi enviada aos Diretores de Turma.  

Objetivos: 
- Sensibilizar, educar e envolver os cidadãos para os modos ativos e hábitos sustentáveis; 

- Aumentar o índice de mobilidade ciclável; 

- Prevenir acidentes nos ciclistas. 

Recursos Humanos: Direção, António Félix, Sandra Gonçalves, Diretores de Turma do 6º ano e professores de ECC do 6º 

ano. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Sala de aula, projetor, 
pavilhão desportivo, 
bicicletas, ferramentas, 
capacetes, coletes 
refletores, sinais verticais 
e luminosos. 

 

0,00€ 

 

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

 

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

- 

Observações ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 

Projetos em Desenvolvimento Professores de Educação 

Especial/Professora Jesus 

Caeiro 

Comunidade 

Educativa 
Recolha de Tampinhas 

Descrição: 

A atividade consiste na recolha do maior número possível de tampinhas, que permita angariar uma 

verba para comprar material ortopédico, tecnológico, ergonómico ou outro que supra as necessidades 

de alunos com NEE do nosso agrupamento. Divulgar-se-á a atividade pela comunidade escolar 

apelando à participação de todos; A recolha e pesagem será realizada pelos alunos de CEI. Promover-

se-á a colaboração de entidades, com o juntas de freguesia e outros. Esta atividade decorrerá ao longo 

do ano letivo. 

Objetivos: 
 - Satisfazer as necessidades de alunos do nosso agrupamento, portadores de deficiências ao nível 

de tecnologias de apoio de acesso ao currículo escolar; 

- Sensibilizar para a proteção do ambiente; 
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- Promover a articulação entre áreas disciplinares no desenvolvimento das diferentes fases do projeto; 

- Sensibilizar a comunidade e promover o voluntarismo solidário; 

- Promover o desenvolvimento de valores sociais. 

Recursos Humanos: 
Professores de Educação Especial; Professora Jesus Caeiro; Assistente Operacional D. Conceição 

Oliveira; Alunos; comunidade envolvente; Voluntários; Sr. Jacinto; Empresa de reciclagem Ambisousa; 

Juntas de Freguesia 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Tampinhas; embalagens 
de plástico 

0,00€ -------------------------- ------------------------------------ 

Observações O peso das tampinhas será revertido em valor monetário por uma 

empresa de reciclagem de plásticos. 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

15 de dezembro de 2017 

Ida ao Teatro Professoras Luzia Ferraz e 

Andrea Santos/Educadora 

Joaquina Barbosa 

Alunos do Pré-

Escolar e 1.º Ciclo 
Alice no País do Gelo                                         

Descrição: 

1ª fase - Contacto com a Associação de pais e junta de freguesia para definir a atividade a que os 
alunos e as crianças assistirão; definir o pagamento da atividade e solicitar o transporte à câmara ou à 
junta de freguesia.  
2ª fase - Marcação da visita no local indicado e agendamento do autocarro.  
3ª fase - No dia 15 de dezembro, de manhã, os alunos irão assistir à peça de teatro. Os alunos partirão 

de autocarro até Matosinhos. No local, Mar Shopping, assistirão ao teatro no gelo: "Alice no país do 

gelo". 

Objetivos: 

- Contactar com diferentes formas de expressão artística; 

- Fomentar as relações interpessoais; 

- Desenvolver competências de saber estar em diferentes contextos; 

- Proporcionar aos alunos novas experiências. 

Recursos Humanos: Professoras Luzia Ferraz e Andrea Santos/Educadora Joaquina Barbosa, Associação de Pais e 

Encarregados de Educação (APASJB), Junta de Freguesia, alunos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Recursos fornecidos pela 
organização do teatro. 

0,00€ -------------------------- ------------------------------------ 

Observações A atividade será financiada pela Câmara Municipal, Junta de Freguesia e 

Associação de Pais e Encarregados de Educação. 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 

 

Ronfe, 8 de novembro de 2017 

A Presidente do Conselho Pedagógico, 

Maria do Carmo de Magalhães Pereira 


