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Calendarização Atividade Proponentes Destinatários 
 

8 de março de 2019 

Outros Projetos 

Subcoordenação de Inglês Alunos do 6.º ano Teatro em Inglês  - "The Prince and the 

Poor"     

 

Descrição: 

Nos dias que antecedem a data da atividade, os alunos serão motivados através da leitura do livro de 

leitura obrigatória para o 6º ano, constante nas metas curriculares e da realização de atividades 

relacionadas com o mesmo. Na sexta-feira, 8 de março, na Biblioteca Escolar, uma companhia de 

teatro virá à escola apresentar uma peça com base no guião do livro, patrocinada pela Areal Editora. 

Esta atividade desenrolar-se-á em duas sessões de cerca de vinte minutos cada, obrigando á 

interrupção das atividades letivas por este período. Irão assistir três turmas de cada vez. Será, ainda, 

necessário incutir regras ao nível do "Saber Estar" para que tudo decorra dentro da normalidade e 

para que todos possam usufruir desta atividade. 

Objetivos: 

- Proporcionar aos alunos uma experiência diferente, dando a conhecer a realidade e o 

ambiente/linguagem do teatro; 

- Contactar diretamente com atores/encenadores; 

- Proporcionar situações de comunicação autênticas; 

- Motivar para a leitura. 

Recursos Humanos: Alunos do 6.º ano; professores acompanhantes 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 

Esta atividade decorre em duas sessões, de vinte minutos cada, a partir 

das 15h00, pelo que será necessário a interrupção das atividades letivas, 

durante este período, para todas as turmas de 6º ano, uma vez que a 

mancha horária deste ano de escolaridade se encontra concentrada na 

parte da tarde. 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

21 de março de 2019 
Outros Projetos 

Professor Luís Silva 
Alunos do 2.º 

ciclo EcoParlamento 

2.º Período: 3 de janeiro a 5 de abril de 2019 

 
 

ADENDA IV – CONSELHO PEDAGÓGICO DE 20 DE MARÇO DE 2019 
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Descrição: Recolha de resíduos e respetiva separação na EB23 Abel Salazar, Alameda Abel Salazar, rua 13 de 

maio e Centro Escolar. Esta atividade ocorrerá entre as 10 horas e as 11horas e 45 minutos. 

Objetivos: 

- Reconhecer a importância de manter os espaços limpos;  

- Reconhecer a importância da separação dos resíduos(Reciclagem);  

- Compreender que a sustentabilidade deste planeta está nas mãos de cada um de nós;  

- Saber respeitar o espaço que é de todos;  

- Sensibilizar e Educar para a importância do Ambiente. 

Recursos Humanos: Direção, assistentes Operacionais e alunos participantes 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Sacos de Lixo 

Luvas 

Coletes de Sinalização 

---------------------- Junta de Freguesia 

de Ronfe 

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

Observações 

Esta atividade decorre em parceria com a Junta de Freguesia de Ronfe, 

Escuteiros de Ronfe e Academia da Razão e implica interrupção de 

atividades letivas (2.º bloco da manhã) para as turmas participantes. 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

26 de abril de 2019 
EcoParlamento  

Professor Luís Silva 
Alunos que 

integram o Projeto Assembleia da República - Lisboa 

Descrição: 

Visita à Assembleia da República onde seremos acompanhados por deputado(s) parlamentares que 
com maior ênfase explicarão o aparelho democrático do Governo da República Portuguesa. Será 
também o momento certo para os jovens perceberem que o que discutem no âmbito do Eco 
Parlamento atinge compromissos nacionais e metas internacionais/globais, face à pertinência e 
atualidade dos temas e dos ODS's. 

Objetivos: 
- Conhecer o Aparelho Democrático do Governo da República Portuguesa;  

- Melhorar o discurso e capacidade crítica;  

Conhecer a Assembleia da República. 

Recursos Humanos: Alunos participantes: Joana Mendes, Joana Baía, André Gomes e Rúben Sousa 

Recursos Materiais:  
Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Esta atividade decorre em parceria com o Laboratório da Paisagem 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 

Outros Projetos 

8.º B 
Comunidade 

Educativa 
Projeto de voluntariado para a recolha de 

bens para o gatil da Escola Santos 

Simões (Guimarães) 

 

Descrição: 

Após o contacto com o gatil da Escola Santos Simões (Guimarães), avançamos com o projeto de 

recolha de bens (comida, brinquedos, areia, shampoos, mantas, entre outros).  

Depois de recolhermos os produtos, iremos marcar um dia para visitarmos o gatil da escola e 

entregarmos os produtos arrecadados. 

Objetivos: 
- Recolher bens e produtos para ajudar os animais recolhidos pelo gatil da Escola Santos Simões; 

- Compreender como desenvolver ações de proteção animal e de combate aos maus tratos de 

animais domésticos 

Recursos Humanos: Alunos 8.º B; Direção, Funcionários e restantes alunos. 
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Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Transporte para a entrega 

dos bens recolhidos 

incluindo visita ao gatil 

0 €* ------------------------- ------------------------------- 

- Impressão e fotocópias; 4 € ODCR 123 02.01.08.A0 
(Material de Escritório) 

- Caixas para a recolha 

dos produtos. 

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

Observações *Transporte a ser solicitado a uma empresa de familiar de um dos alunos. 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronfe, 20 de março de 2019 

A Presidente do Conselho Pedagógico, 

Maria do Carmo de Magalhães Pereira 


