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Calendarização Atividade Proponentes Destinatários 
 

26 de janeiro de 2018 

Projetos em Desenvolvimento 
Professora Jesus Caeiro/ 

Equipa Educação Especial 

Alunos do 2.º 

ciclo A Menina do Mar - Conto de uma 

história e exposições/instalações 

Descrição: 
Leitura da história "A Menina do Mar". Para melhor entendimento dos alunos, esta história é 
acompanhada com recurso a um teatro de sombras (animado por alunos com CEI) e outros objetos 
presentes no palco. 

Objetivos: 

- Desenvolver competências sociais; 
- Sensibilizar o público para a importância da leitura; 
- Ampliar a estima pela leitura/escrita;  
- Desenvolver o pensamento reflexivo/critico, imaginação e criatividade;  
- Dramatizar e explorar a história “A Menina do Mar” com recurso a teatro de sombras e a outros 
objetos presentes no palco; 
- Explorar os diversos tipos de linguagem como plástica, corporal, musical, gestual e dramática; 
- Valorização do trabalho de equipa; 
- Desenvolvimento de capacidades dramáticas nos alunos; 
- Dinamizar a interatividade e participação do público no "contar histórias";  
- Promover a socialização, a autoestima e a interação dos alunos com NEE; 
- Criar diversos cenários que ajudem a interpretar a história “A Menina do Mar”; 
- Proporcionar momentos de descontração, onde a fantasia se mistura com a realidade, através da 
história “A Menina do Mar” com dramatizações, animações, efeitos sonoros, desenhos, 
exposições/instalações no Hall de entrada da escola e na biblioteca. 

Recursos Humanos: Professores/assistentes operacionais/alunos envolvidos. 

3.º Período: 9 de abril a 22 de junho de 2018 

 
 

ADENDA V – CONSELHO PEDAGÓGICO 18 DE ABRIL DE 2018 
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Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Cartolinas, tintas, pincéis, 

pano, candeeiros, 

tabuleiros com água e 

areia, etc. 

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

Observações Sem custos associados. 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

20 de março de 2018 
Plano de Turma 

Escola EB1/JI Casais Brito 
Alunos do Pré-

escolar e 1.º Ciclo Dia da Árvore 

Descrição: 

Nos dias que antecedem a atividade, os alunos levarão para a escola sementes e plantas de várias 
espécies para semear e plantar. Durante a semana, a "defesa da floresta" e a valorização da "Árvore" 
merecerá uma atenção especial nas várias disciplinas e nos vários domínios: leitura e escrita de 
textos associados à temática; relacionar e articular conteúdos de Estudo do Meio, por exemplo, 
associar a qualidade e quantidade da água (lençóis de água e nos cursos de água) com as árvores 
autóctones, em detrimento do eucalipto; a resolução de situações problemáticas; e a exploração e 
produção de recursos expressivos e artísticos.      

Objetivos: 

- Sensibilizar a comunidade educativa (especialmente os alunos) para a importância fundamental da 
preservação e conservação da qualidade ambiental; 
- Identificar e valorizar determinadas árvores em detrimento de outras; 
- Desenvolver um pensamento crítico e reflexivo em torno da temática ambiental; 
- Consolidar capacidades e aprofundar conhecimentos relacionados com a temática ecológica e 
ambiental; 
- Concretizar capacidades e articular conhecimentos. 

Recursos Humanos: Professores/assistentes operacionais/alunos envolvidos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Sementes e plantas, 

fotocópias, livros e textos, 

cartolinas, pasta de 

modelar, diferentes 

materiais de pintura, cola, 

reutilização de tecido e de 

outros materiais de 

desperdício.      

50 € Pais e Encarregados 

de Educação 

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

Observações Sem custos associados. 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

20 de abril de 2018 
Plano de Turma Escola EB1/JI Poças Airão 

Santa Maria 

Alunos do Pré-

escolar e 1.º Ciclo Horta Vertical 

Descrição: Esta atividade consistirá na plantação de suculentas, morangueiros, ervas aromáticas, tomates e 
alfaces em pacotes de leite que serão fixados nas paletes. 

Objetivos: - Sensibilizar para a produção de forma biológica. 
- Dar oportunidade às crianças de contactar com a produção biológica de alimentos. 
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- Observar o desenvolvimento das plantas. 

Recursos Humanos: Professores/assistentes operacionais/alunos envolvidos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Pacotes de leite, plantas 0 € ---------------------------- ---------------------------------- 

Observações Sem custos associados. 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

23 de abril de 2018 

Projetos em Desenvolvimento  

Clube de Línguas Professores dinamizadores 

do Clube de Línguas 

Alunos do 2.º e 3.º 

ciclos 23 Abril  

Dia Internacional da Língua Inglesa 

Descrição: 

Os docentes do Clube de Línguas, juntamente com os alunos envolvidos neste projeto, elaborarão 
mensagens e cartazes com vocabulário em inglês, que serão afixados por toda a escola, relembrando 
a importância da língua inglesa como a língua mais falada a nível mundial. Será também feita 
decoração o átrio principal da entrada da escola relativa à comemoração desta data. 
A par com esta exposição/atividade, será também feita a projeção na televisão do átrio da Escola de 
um powerpoint com algumas fotos e filmes que ilustram a Viagem a Londres  realizada pelos alunos 
finalistas de 9º ano deste Agrupamento de Escolas, nos dias 23,24,25 e 26 de março. 

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. 

Recursos Humanos: Professores/assistentes operacionais/alunos envolvidos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Objetos de decoração 
alusivos ao tema: 
Cartolinas; Papel 
impressão, Fotocópias. 
Tecido e tintas. 

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

Observações Sem custos associados. 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

24 de abril de 2018 
Plano de Turma Escola EB1/JI Poças Airão 

Santa Maria 

Alunos do Pré-

escolar e 1.º Ciclo Laço Azul 

Descrição: 

Será elaborado por todos os alunos/crianças um laço azul com garrafas PEB para ser colocado no 
espaço escolar.  
Explicação do significado do laço azul e a sua importância. Para lembrar o seu significado será 
elaborado um prospeto para todos os alunos/crianças levarem para casa. 
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Objetivos: - Sensibilizar a Comunidade Educativa para a prevenção dos maus tratos intantis. 

Recursos Humanos: Professores/assistentes operacionais/alunos envolvidos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Garrafas PEB 0 € ----------------------------- ------------------------------------- 

Observações Sem custos associados. 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

27 de abril de 2018 
Outros Projetos Escola EB1/JI Poças Airão 

Santa Maria 

Alunos do Pré-

escolar e 1.º Ciclo Dia aberto à comunidade 

Descrição: 
Neste dia a escola estará aberta a toda a comunidade educativa e civil com projeção de um filme com 
as atividades realizadas ao longo do ano letivo, exposição de trabalhos e fotografias. A visita será 
calendarizada e guiada para não perturbar as atividades diárias. 

Objetivos: 
- Divulgar a oferta educativa da escola e os seus espaços. 
- Abrir a escola à comunidade 
- Articular com as Instituições Particulares de Solidariedade Social. 

Recursos Humanos: Professores/assistentes operacionais/alunos envolvidos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Sem custos associados. 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

7 de maio de 2018 

Projeto de Combate ao Insucesso 

Escolar 

Serviço de Psicologia e 

Orientação 
Alunos do 9.º ano 

Visita à Mostra de Oferta de Cursos 

Científico-Humanísticos e Cursos 

Profissionais da Escola Secundária 

Caldas das Taipas 

Descrição: 

A atividade engloba uma visita à mostra de oferta formativa e educativa da Escola Secundária das 
Taipas, na qual os alunos divididos por grupos terão oportunidade de conhecer mais 
aprofundadamente os cursos lecionados nesta escola através do contacto com os professores e 
alunos, bem como as atividades desenvolvidas em cada um dos cursos. Pretende-se com esta 
atividade permitir aos alunos do 9.º ano a exploração da oferta existente, de modo a contribuir para a 
tomada de decisão no final do presente ano letivo.  
Foi realizado um levantamento prévio dos alunos interessados em visitar esta escola. 
Tendo em conta que a mostra se realiza nos dias 7 e 8 de maio, não seria possível aos alunos 
participarem, sem implicar a interrupção das seguintes atividades letivas: 
- 9.º A – Matemática (90 minutos) – 2 alunos; 
- 9.º B – Português (90 minutos) – 23 alunos; 
- 9.º C – História (90 minutos) e Francês (45 minutos) – 16 alunos; 
- 9.º D – EMRC (45 minutos) e Francês (45 minutos) – 7 alunos. 

Objetivos: 
- Promover a exploração vocacional; 
- Apoiar a tomada de decisão vocacional, consciente, informada e responsável; 
- Estimular a pesquisa ativa de informação por parte dos alunos. 
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Recursos Humanos: Psicóloga, Professores acompanhantes  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Fotocópias (autorização 

dos pais/encarregados de 

educação) 

2,5€ ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

Transporte 0€ Escola Secundária 

Caldas das Taipas 

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

Observações Sem custos associados. 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 

 

 

Ronfe, 18 de abril de 2018 

A Presidente do Conselho Pedagógico, 

Maria do Carmo de Magalhães Pereira 


