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Calendarização Atividade Proponentes Destinatários 
 

22 de novembro de 2018 
Plano de Turma Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Pré-escolar e 1.º 

ciclo Dia Nacional da Floresta Autóctone 

 

Descrição: 

 

Esta atividade irá ser realizada em articulação com toda a comunidade escolar em que cada criança é 
convidada a semear uma árvore (semente de carvalho negral e carvalho roble) num pacote de leite. 
Cada semente terá o nome da criança que a semeou. 

 

Objetivos: 

- Promover a educação e sensibilização ambiental.   

- Desenvolver na comunidade valores fundamentais de proteção e crescimento sustentável. 

- Promover e sensibilizar para o movimento cívico de dimensão nacional designada "Plantar Portugal" 

- Contribuir para a ação de reflorestação nacional.   

Recursos Humanos: Professores, alunos e assistentes operacionais. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

sementes de carvalho 

negral e carvalho roble. 

Pacotes de leite e terra.    

0 Euros --------------------------- ------------------------------- 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

De 3 a 7 de dezembro de 

2018 

Efeméride Departamento Curricular de 

Educação Especial/BE 

Comunidade 

educativa Semana da Diferença 

 

Descrição: 

 

3 de dezembro: 
14h30 - Canção Imagina 
Dinamizada por 6ºF e alunos com ACS 
Destinatários: Pré escolar e Turma 4ºC Local: Centro escolar de Ronfe 
15H00 - Canção Imagina  
Dinamizada por Turma 6ºF e alunos com ACS  
Destinatários: toda a comunidade educativa 
Local: Hall da Entrada da EB 2,3 

1.º Período: 14 de setembro a 14 de dezembro de 2018 

 
 

ADENDA I I – CONSELHO PEDAGÓGICO DE 12 DEZEMBRO DE 2018 
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4 de dezembro: 
Hora a combinar - Atividade de LGP no JI de Roupeire 
Sensibilizar para a Surdez 
14h15 - Atividade “Ser solidário é…” na BECRE  
Divulgação do projeto  
“Dá-me tampas!” 
Dinamizado por Turmas 6ºB e 9ºB, BECRE e Educação Especial 
Local: Biblioteca EB 2,3 Abel Salazar 
5 de dezembro: 
13h30  - Encontro com o escritor Júlio Borges  
“Salto, saltinho, saltão, cantor de vocação”-  encontro e sessão de leitura com o autor Júlio Borges na 
EB1/JI de Ronfe 
6 de dezembro: 
15h20 - Sessão de Cinema “GRINCH” 
Destinatários: Todos os alunos com ACS do agrupamento 
7 de dezembro: 
9h00 - Smile Dance 
EB1/ JI de Poças 

 

Objetivos: 

 

- Desenvolver competências sociais; 
- Sensibilizar o público para determinadas deficiências; 
- Valorizar o trabalho de equipa. 

Recursos Humanos: Professores, alunos e assistentes operacionais. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

6 de dezembro de 2018 

Projetos em Desenvolvimento  Professora Ana Couto em 

parceria com a Câmara 

Municipal de 

Guimarães/Fundação Dr. 

António Cupertino de 

Miranda  

Alunos do 6.º F 

9ª. Edição do Projeto de Educação 
Financeira  

«No Poupar é Que Está o Ganho» 

Visita de Estudo 

Museu do Papel Moeda 

 

Descrição: 

 

Metodologia de implementação/ calendarização do Projeto: 
- Formação de professores; 
- Desenvolvimento do projeto em contexto sala de aula – com o apoio de recursos pedagógicos 
de apoio disponibilizados a professores e alunos. 
- Plataforma de e-learning -  na plataforma, os Senhores/as Professores/as têm acesso a uma área 
reservada, com conteúdos, planos de sala de aula, filmes didáticos, fichas de atividades, glossário e a 
trabalhos realizados por turmas em edições anteriores do projeto. Através do carregamento de turma 
os alunos também têm acesso à plataforma de e-learning, onde podem consultar os conteúdos 
programáticos e realizar fichas de atividade. 
- Desafios Mensais - Mensalmente será enviado, via e-mail, um desafio/proposta de tema a trabalhar 
na sala de aula.  
- Visita ao Museu do Papel Moeda (a decorrer no dia 6 de dezembro) 
- Dinamização de Atividades de Extensão Curricular 
- Realização de Trabalho Final, Concurso e Exposição 
Todos os participantes recebem certificados de participação no Projeto 

 
 

- Conhecer o dinheiro, a União Europeia e o Euro; 
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Objetivos: - Conhecer objetivos financeiros, prioridades e poupança; 
- Elaborar planos de gastos, noções de orçamento, receita, despesa e endividamento, contas 
bancárias e meios de pagamento.  
- Valorizar o trabalho de equipa. 

Recursos Humanos: Professores e alunos envolvidos  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Transporte cedido pela Câmara Municipal de Guimarães 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

 

11 de dezembro de 2018 
Atividades de Final de Período 

Escola EB1/JI de Ronfe 
Pré-escolar 

1.º ciclo Ida ao teatro 

Descrição: Ida ao teatro para ver o musical “Branca de Neve e os quarenta ladrões”, em Braga. 

Objetivos: 
- Permitir aos alunos assistir a uma representação teatral/musical, contactando com outras 

representações artísticas, onde podem ver um palco, uma plateia, as personagens e vivenciarem a 

arte de dramatizar/representar. 

Recursos Humanos: Professores e Assistentes Operacionais. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Autocarro 

Entradas  

10€ por aluno Pais e Associação de 

Pais e Encarregados 

de Educação 

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

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

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

20 e 21  de dezembro de 

2018 

Evento Curricular PES 

Centro de Saúde das 

Taipas 

Biblioteca Escolar 

Assistentes 

Operacionais 
Suporte Básico de Vida 

Descrição: 

Nos dias 20 e 21 de dezembro irá realizar-se uma ação sobre "Suporte Básico de Vida" para as 
Assistentes Operacionais do Agrupamento com a colaboração/orientação da Enfermeira Elisabeth 
Melo do Centro de Saúde das Taipas. 
As Assistentes Operacionais serão distribuídas pelas datas acima mencionadas, de acordo com as 
inscrições. Salvaguarda-se a possibilidade da atividade se realizar apenas no dia 20 de dezembro.   

 

Objetivos: 

- Conhecer as dez principais causas de morte no Mundo, na Europa e em Portugal; 
- Reconhecer a importância de um sistema de emergência médica pré-hospitalar na promoção da 
saúde; 
- Conhecer o sistema integrado de emergência médica português; 
- Reconhecer a importância do bystander na cadeia de sobrevivência; 
- Relembrar conhecimentos teóricos básicos de biologia humana; 
- Compreender o conceito de doença; 
- Identificar situações que colocam em risco a vida de uma pessoa; 
- Conhecer medidas de proteção; 
- Realizar o exame primário e secundário a um paciente; 
- Aplicar técnicas de suporte básico de vida em pacientes adultos, crianças e bebés; 
- Descrever os métodos de desobstrução das vias aéreas; 
- Aplicar métodos de controlo de hemorragias; 
- Identificar potenciais substâncias tóxicas no local de trabalho; 
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- Conhecer medidas de socorro numa intoxicação; 
- Descrever os mecanismos do trauma; 
- Demonstrar a abordagem à paciente vítima de trauma; 
- Conhecer as medidas de atuação em caso de neurotraumatologia; 
- Caracterizar a atuação do socorrista nos traumas torácico e abdominal; 
- Proceder à lavagem, desinfeção e cobertura de feridas; 
- Orientar a sua conduta pelo «decálogo do socorrista»; 
- Descrever a atuação do socorrista em traumas térmicos; 
- Caracterizar doenças súbitas mais frequentes; 
- Desenvolver as «qualidades de um bom socorrista». 

Recursos Humanos: Assistentes Operacionais, Enfermeira 

Recursos Materiais:  
Material Previsão de 

Custos 
Fonte Financiamento Classificação Económica 

Observações Sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 
Projetos em desenvolvimento Professora Ana Cláudia 

Barbosa 
Alunos do 8.º D 

Grupo de VOLUNTARIADO 

 

Descrição: 

 

Criação de um grupo de voluntários –“Os Pioneiros” – que tem como principal objetivo: mudar o 

“mundo” de alguém através da dinamização de campanhas de angariação e de sensibilização sobre 

temas da atualidade. As nossas ações terão impacto junto da comunidade escolar e na sociedade 

civil, abrangendo as seguintes Áreas de Intervenção: 

- Pobreza e Fome (- Campanha de recolha de bens não perecíveis para a Casa da Criança, em 

Guimarães – dez 2018; - voluntariado com os Sem Abrigo na cidade do Porto-maio/junho 2019); 

- Conviver com a diferença (- ação a dinamizar com a CERCIGUI – jan / fev 2019); - decoração de 
papagaios de papel com mensagens alusivas à igualdade de direitos- celebração do Dia da mulher o 
dia 8 março 2019); 
- População Sénior (- comemoração do Dia da Felicidade – ação no Centro Social Paroquial de 
Ronfe- março 2019); 
- Sustentabilidade ambiental (em articulação com o projeto Eco Escolas). 
 
NOTA: A escola está inscrita na iniciativa “Escolas Solidárias” da Fundação EDP que premeia os 
projetos mais inovadores e interventivos a nível nacional. 

 

Objetivos: 

OBJETIVOS QUALITATIVOS: 
- Ajudar a mudar o mundo, tendo em conta a dimensão holística do aluno enquanto cidadão; 

- Desenvolver iniciativas de empreendedorismo social, inovadoras e sustentáveis, tendo em vista a 

resolução de problemas; 

- Provocar mudança social; 

- Desafiar preconceitos enraizados em relação à diferença (dificuldades do foro cognitivo e debilidade 

mental); 

- Colorir/quebrar ciclos de pobreza humana e de recursos. 

OBJETIVOS QUANTITATIVOS: 
- Envolver 22 alunos voluntários; 

- Abranger +/- 950 alunos; 

- Implicar os encarregados de educação nas ações dinamizadas; 

- Estabelecer parcerias com 4 instituições particulares de solidariedade social (- Casa da Criança; - 

Centro Social Paroquial de Ronfe; - CERCIGUI; - CASA). 
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Recursos Humanos: - Professora responsável (Ana Barbosa); alunos do 8D. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

 

 

Ronfe, 12 de dezembro  de 2018 

A Presidente do Conselho Pedagógico, 

Maria do Carmo de Magalhães Pereira 


