PAA 2014/15 - adenda#1

Data

1P

3ºP

durante ano
escolar

NOME

Tipo de
Atividade

Responsab
ilidade Estrutura

Sessões
Educação Educaçã
de
para a
o para a
Escovage
Saúde
Saúde
m Dentária

Visita de
estudo a
adega de
vinho

Visita de
Estudo à
Lactogal

Objetivos/competências

Breve Descrição

Local

atualizado a 19 NOV

Destinatár
ios

A enfermeira desloca-se aos JI onse
todos os
Promover hábitos corretos de explica através de um filme, conversa
JI do
Alunos
higiene dentária.
e experimentação como se deve fazer
AESDAS
a escovagem dentária.

Visita de
Estudo

- Conhecer o funcionamento de uma
adega;
Pretende-se realizar uma deslocação a uma
- Identificar diferentes tipos de vinho;
cave/adega de vinho para os alunos
- Verificar ações de controlo dos vinhos
vivenciarem algumas das etapas de produção
durante os processos; tecnológicos de
do vinho, assim como verificarem os
conservação e envelhecimento de
procedimentos usados na sua elaboração, os
modo a prevenir uma evolução
perigos e os pontos críticos de controlo. Os
Coordenaçã
deficiente;
alunos deverão ter a oportunidade de aplicar
o Cursos
- Avaliar o estado de conservação dos
técnicas de degustação e avaliação dos
Profissionai
vinhos;
vinhos.
s (CCP)
- Compreender os processos controlo
O local da visita será, provavelmente, uma
da qualidade na estabilização dos
cave do Vinho do Porto e deverá realizar-se da
vinhos;
parte de manhã ou de tarde.
- Compreender as operações de
Será entregue aos alunos um documentos
engarrafamento;
orientador da visita de estudo.
- Reconhecer os mecanismos da
degustação;

Visita de
Estudo

- Conhecer as instalações de unidade
industrial de produção e embalamento
de produtos lacticínios;
- Identificar os requisitos mínimos de
qualidade para o leite de consumo;
Pretende-se realizar uma deslocação à
- Reconhecer a importância do controlo
Lactogal para os alunos vivenciarem algumas
da qualidade do leite;
das etapas de produção do leite e seus
- Avaliar a qualidade do leite nos
Coordenaçã diferentes níveis de controlo sob os derivados, assim como verificarem os perigos e
o Cursos
os pontos críticos de controlo.
aspetos de composição e de higiene
Profissionai através de análises físico-químicas e
A visita de estudo deverá realizar-se da parte
s (CCP)
de manhã ou de tarde.
sensoriais;
Será entregue aos alunos um documentos
- Participar nas acções de controlo dos
orientador da visita de estudo.
tratamentos térmicos do leite;
- Avaliar a qualidade do leite que serve
de matéria-prima para iogurte, nata e
manteiga através de aspeto de
composição e estado de frescura do
leite;
• Verificar ações de controlo no

ESDAS

ESDAS

Alunos

Alunos

Númer
o de
aluno

160

19

19

Participantes

Recursos/mate
Dotação
riais
necessários

Educadores sem custos
Titulares de
para o
agrupamento
Turma

Paulo Sá
Rute Campos

Paulo Sá
Rute Campos

Autocarro

Autocarro

com
custos
para o
agrupam
ento

com
custos
para o
agrupam
ento

valor

Parcerias

Observações

código de
identificação
interno

Equip
a de
Saúde
Escol
ar

Enfermeira
da Equipa de
Saúde
Escolar;
Educadores
Titulares de
Turma

PAA14_ 0286

300

O valor acima
indicado é uma
estimativa, com
base nos custos
da entrada nas
caves de Vinho
do Porto (5€ x
21 pessoas - 19
alunos e 2
professores),
acrescido do
custo hipotético
com o aluguer
do autocarro.

PAA14_ 0287

300

O valor acima
indicado é uma
estimativa, com
base nos custos
da cobrança de
uma eventual
entrada (5€ x 21
pessoas - 19
alunos e 2
professores),
acrescido do
custo hipotético
com o aluguer
do autocarro.

PAA14_ 0288
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Data

NOME

Tipo de
Atividade

Responsab
ilidade Estrutura

Objetivos/competências

Breve Descrição

1ºP

Palestra
sobre
degustação
de vinhos

Será convidada uma enóloga para demonstrar
como se processa a prova dos vinhos, perante
uma plateia de alunos do curso de
processamento e controlo da qualidade
- Compreender os procedimentos de
Coordenaçã
alimentar. Os alunos serão responsáveis pela
degustação dos vinhos;
palestra/ofici o Cursos
preparação do evento. Deverão contactar
- Verificar a qualidade do vinho através
na
Profissionai
algumas casas produtoras de vinhos para a
da sua análise sensorial.
s (CCP)
obtenção de alguns exemplares para
degustação. Deverão igualmente proceder à
experimentação de vinhos, de acordo com as
orientações da enóloga.

08-05-2015

Atividade de
Articulação

Jogos/Desaf
ios/Atividade
Educação
s Lúdicas,
Pré-Escolar
Atividades
Académicas

20-01-2015

Jogos/Desaf
ios/Atividade
Atividade de
Educação
s Lúdicas,
Pré-Escolar
Articulação
Atividades
Académicas

09-03-2015

15-04-2015

28-01-2015

Identificar animais;
Identificar o respetivo habitat;

As crianças enunciam animais que conhecem
e existem no meio envolvente. Devem de
seguida distingui-los pelas suas características.

Reconhecer formas geométricas;
Descriminar cores;
Desenvolver a noção de quantidade;

Formar grupos e dar a cada um cartões com
desenhos e outros com números, todos virados
para baixo. Ao sinal do adulto, cada criança
deve formar pares relacionando formas, cores
e quantidade. Cada grupo terá um porta voz
para orientar e ajudar os outros.

Reconhecer e representar formas
geométricas;
Jogos/Desaf
Identificar as formas em objetos;
Elaboração de um jogo "Padrões Geométricos"
ios/Atividade
reconhecer e explicar padrões simples;
Atividade de
Educação
com figuras; as crianças identificam e nomeiam
s Lúdicas,
compreender que os nomes das figuras
Pré-Escolar
Articulação
as formas que vêm ao redor; fazer sequências
Atividades
geométricas se aplicam
com carimbos, de forma a criar padrões;
Académicas
independentemente da posição ou
tamanho;
Fomentar o convívio e a partilha entre
as crianças;
Atividade
Interiorizar conceitos e vivências;
Atividade de Laboratorial/ Educação
Estimular o raciocínio;
Articulação Experimenta Pré-Escolar
Questionar a realidade observada;
l
estimular o espírito de curiosidade e o
desejo de saber;
Sensibilizar para o método científico;

Atividade
Atividade de Laboratorial/ Educação
Articulação Experimenta Pré-Escolar
l

Sensibilizar para uma alimentação
saudável;
conhecer alimentos ricos em cálcio e
sua importância;

Local

ESDAS

JI Sede

EB nº1

JI de
Formariz

As crianças transformar-se-ão em pequenos
cientistas por alguns momentos, realizando
experiências;

EB Retorta

No âmbito das Ciências Experimentais as
crianças farão algumas experiências e
formularão algumas hipóteses...

EB (centro
escolar) de
Areia,
AR1,AR2 e
turmas das
Prof.
Marlene e
Lina

atualizado a 19 NOV

Destinatár
ios

Alunos

Alunos

Alunos

Alunos

Alunos

Alunos

Númer
o de
aluno

Participantes

Recursos/mate
Dotação
riais
necessários

Vinhos,
Copos

valor

Parcerias

Observações

código de
identificação
interno

sem
custos
para o
agrupam
ento

PAA14_ 0289

19

Paulo Sá

47

Margarida
Rodrigues;
Arminda
Rodrigues;

sem
custos
para o
agrupam
ento

PAA14_ 0290

47

Margarida
Rodrigues;
Arminda
Rodrigues;

sem
custos
para o
agrupam
ento

PAA14_ 0291

50

Ana Paula
Botelho; Manuela
Santos;

sem
custos
para o
agrupam
ento

PAA14_ 0292

50

Ana Paula
Botelho; Manuela
Santos;

sem
custos
para o
agrupam
ento

PAA14_ 0293

90

Alexandra
Almeida;
Alexandrina
Cunha; Lina
Vinhas e Marlene

sem
custos
para o
agrupam
ento

PAA14_ 0294
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Data

NOME

27-05-2015

Atividade de
Articulação

Tipo de
Atividade

Responsab
ilidade Estrutura

Atividades
Académicas
Educação
, Formação
Pré-Escolar
Cultural e
Cívica

Objetivos/competências

Breve Descrição

Local

Conhecer outras raças e costumes;
Sensibilizar para a diferença;
Desenvolver a comunicação oral;

EB (centro
Dramatização da história "Meninos de todas as
escolar) de
cores"
Areia

Valorizar a partilha de saberes;

EB
Fazer um jogo onde as crianças procuram e
Azurara,
encaixam as partes que o constituem; cantar a AZ1,AZ2 e
canção "O Coração"; Troca de corações entre Turma da
as crianças.
Prof.
Gabriela

18-11-2014

Jogos/Desaf
Atividade de
Educação
ios/Atividade
Pré-Escolar
Articulação
s Lúdicas

11-02-2015

Jogos/Desaf
Proporcionar a partilha de experiências; As crianças do JI apresentam um jogo através
ios/Atividade
Atividade de
Educação
Promover atividades lúdicas;
de uma história inventada por elas. São dadas
EB Azurara
s Lúdicas,
Pré-Escolar
Favorecer a aquisição de noções
a conhecer as regras do jogo(préArticulação
Atividades
matemáticas,
estabelecidas) e jogado entre eles.
Académicas

19-05-2015

Reconhecimento e utilização lúdica da
Leitura da história feita pelos alunos;
Jogos/Desaf
linguagem (poesias, versos e histórias);
Dramatizar as cenas que representam os
ios/Atividade
Desenvolver a linguagem oral como
momentos mais importantes;
Atividade de
Educação
s Lúdicas,
meio de comunicação;
Ilustrar o momento da história que as crianças
Pré-Escolar
Articulação
Atividades
Incentivar o gosto pela leitura;
mais gostaram;
Académicas
sugerir a pesquisa(com ajuda dos pais) sobre
estrelas, lua,etc.

Fomentar o gosto pela leitura;
Partilhar usos e costumes do outono;
Promover a criatividade;
Desenvolver a expressão oral;

Os alunos da EB1 vão ao JI fazer a
dramatização da Lenda de S. Martinho. No final
todos farão bonecos com castanhas.

Promover a expressão artística;
Fomentar o gosto pela matemática;

Os alunos do JI declamam a poesia dos
números e levarão para os colegas uma ficha
de trabalho sobre o tema;

EB nº1

Os alunos ouvirão e visualizarão a história "A
Bruxinha dos Dentes". Conversarão e no final
construirão um puzzle com a imagem da
bruxinha

JI Cunha
Reis

13-11-2014

Atividade de
Articulação

29-01-2015

Atividade de Atividades Educação
Articulação Académicas Pré-Escolar

14-05-2015

Promover o gosto pela leitura;
Jogos/Desaf
Atividade de
Educação
Conhecer hábitos de vida saudáveis e
ios/Atividade
Pré-Escolar
Articulação
princípios de higiene;
s Lúdicas

Educação
Artística

Educação
Pré-Escolar

JI Azurara

JI Cunha
Reis

atualizado a 19 NOV

Destinatár
ios

Alunos

Alunos

Alunos

Alunos

Alunos

Alunos

Alunos

Recursos/mate
Dotação
riais
necessários

código de
identificação
interno

Númer
o de
aluno

Participantes

90

Alexandra
Almeida;
Alexandrina
Cunha; Marlene e
Lina Vinhas;

sem
custos
para o
agrupam
ento

PAA14_ 0295

70

Margarida
Bompastor; Graça
Santiago;
Gabriela Reis;

sem
custos
para o
agrupam
ento

PAA14_ 0296

70

Margarida
Bompastor; Graça
Santiago;
Gabriela Reis;

sem
custos
para o
agrupam
ento

PAA14_ 0297

70

Margarida
Bompastor; Graça
Santiago;
Gabriela Reis;

sem
custos
para o
agrupam
ento

PAA14_ 0298

48

Mª José Piteira;
Helena
Fernandes;

sem
custos
para o
agrupam
ento

PAA14_ 0299

48

Mª José Piteira;
Helena
Fernandes;

sem
custos
para o
agrupam
ento

PAA14_ 0300

48

Mª José Piteira;
Helena
Fernandes;

sem
custos
para o
agrupam
ento

PAA14_ 0301

valor

Parcerias

Observações
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NOME

Tipo de
Atividade

Responsab
ilidade Estrutura

15-05-2015

Dia da Família

Formação
Cultural e
Cívica,
Convívio
entre as
famílias

Educação Promover o convívio entre as famílias;
Encontro no JI com os familiares das crianças.
Pré-Escolar
Dar a conhecer o JI;

07-11-2014

Dia
Internacional
das EcoEscolas Hastear da
10ª Bandeira
Verde

Educação
Ambiental

A Bandeira Verde é o galardão que o Programa
Internacional Eco-Escolas atribui, às escolas
aderentes, que desenvolveram projetos e
ECOescola Melhorar o desempenho ambiental e a atividades, e que revelaram boas práticas no
s
sensibilização da comunidade.
âmbito da educação ambiental. No Dia
Internacional das Eco-Escolas será Hasteada a
10ª Bandeira Verde atribuida à Escola Básica
Julio Saúl Dias.

Exposição

Desenvolvimento de uma mobilidade
sustentável e a alteração de
ECOescola
comportamentos, com a
s
implementação da bicicleta como meio
de transporte individual.

Data

07-11-2014

07-11-2014

A Bicicleta

Objetivos/competências

Breve Descrição

A exposição sobre mobilidade sustentável "A
Bicicleta" consiste em seis painéis alusivos à
história da bicicleta, desde a sua invenção até
aos projetos futuros, passando pela sua
importância na economia, na saúde e no
desporto. Encontra-se no átrio da Escola
Básica Julio Saúl Dias, de 7 a 12 de Novembro.

Em articulação com o projeto ecoMostra/Feira
escolas, esta atividade visa a
Estará exposta a feira / mostra de flores no
Mostra / Feira
ECOescola
, Educação
promoção dos valores ecológicos,
átrio da Escola Básica Julio Saúl Dias, das 9:30
das Flores
s
Ambiental
estéticos e mesmo ornamentais que as
às 16:30.
plantas transportam.

atualizado a 19 NOV

Local

Destinatár
ios

JI Azurara

Alunos,
Familiares

EBJSD

Comunida
de Escolar

EBJSD

Comunida
de Escolar

EBJSD

Comunida
de Escolar

Recursos/mate
Dotação
riais
necessários

código de
identificação
interno

Númer
o de
aluno

Participantes

50

Margarida
Bompastor e
Graça Santiago;

sem
custos
para o
agrupam
ento

30

Teresa Silva
Adelaide Viana
Rui Rei

sem
custos
para o
agrupam
ento

Câmara
Municipal
de Vila do
Conde

PAA14_ 0303

0

Adelaide Viana
Teresa Silva
Rui Rei

sem
custos
para o
agrupam
ento

Câmara
Municipal
de Vila do
Conde

PAA14_ 0304

70

Teresa Silva
Rui Rei
Adelaide Viana

sem
custos
para o
agrupam
ento

valor

Parcerias

Observações

PAA14_ 0302

PAA14_ 0305
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Data

NOME

Tipo de
Atividade

Responsab
ilidade Estrutura

Objetivos/competências

Breve Descrição

-Promover o desenvolvimento integral
do aluno, pondo em ação capacidades
afetivas, cognitivas, cinestésicas e
promovendo a interação de múltiplas
inteligências;
-Proporcionar ao indivíduo, através do
processo criativo, a oportunidade para
Os docentes envolvidos pretendem no âmbito
desenvolver a sua personalidade de
do Clube Ensin’arte- em Ato, desenvolver uma
forma autónoma e crítica, numa
festa destinada a celebrar o Natal. Nesse
permanente interação com o mundo;
Atividade
sentido o espaço será ornamentado para o
-Mobilizar todos os sentidos na
Interativa,
evento pelos alunos da turma 12ºO.
perceção do mundo envolvente;
Jogos/Desaf
Festa de Natal
No referido dia estão previstas as seguintes
Clube
12-12-2014
-Assegurar uma educação de
ios/Atividade
atividades: Mostra de Talentos (canto, dança,
Ensin'arte
2014
qualidade e diversificada de modo a
s Lúdicas,
magia, imitações...), a representação de
responder
à
necessidade
de
formação
Educação
presépio ao vivo, um Desfile Natalício e a
e qualificação das crianças, jovens e
Artística
participação de um coro de professores .
adultos e às dinâmicas de
desenvolvimento social local
-Cumprir normas democraticamente
estabelecidas para o trabalho de grupo,
gerir materiais e equipamentos
coletivos, partilhar espaços de trabalho
e ser capaz de avaliar esses
procedimentos;

17-11-2014

05-12-2014

31-07-2015

Dia do Não
Fumador

Árvore de
Natal

Aulas de
Yoga

Exposição,
Educação
para a
Saúde,
Educação
Ambiental

ECOescola
s

Sensibilizar a comunidade escolar para
os fatores de risco associados ao
consumo de tabaco.

-Participar e colaborar em projetos de
trabalho colaborativo (com os
diferentes órgãos e estruturas
educativas) na escola e a nível
Exposição Expressões
nacional, visando o desenvolvimento e
a melhoria da qualidade da
comunidade escolar;
- Manutenção e embelezamento do
Os Objetivos/Vantagens do Yoga para
Jogos/Desaf
Crianças são diversos, sendo de
ios/Atividade
destacar os seguintes:
s Lúdicas,
Encarregad
. Maior capacidade de Concentração
Atividade
os de
. Maior capacidade de Aprendizagem
Desportiva,
Educação
. Aumento da Autoconfiança
Educação
. Diminuição da Ansiedade
para a
. Diminuição da Agressividade
Saúde

Exposição de trabalhos (cartazes) realizados
pelos alunos do 2º ciclo, na sala de convívio
dos alunos.

Local

atualizado a 19 NOV

Destinatár
ios

Númer
o de
aluno

Participantes

Recursos/mate
Dotação
riais
necessários

valor

Parcerias

Observações

código de
identificação
interno

Turmas/alunos
participantes
5º A , 7º E,
12ºO, entre
outros alunos .

EBJSD

Alunos

EBJSD

Comunida
de Escolar

passeio da
árvore de natal montada no poste de
Comunida
iluminação no passeio da escola sede,
rua da
de Escolar,
construído através de armação fixa e de bolas
escola
Cidadãos
3d em tetrapak e cataventos.
sede

A convite da Associação de Pais e
Encarregados de Educação da EB1 Correios, o
Áshrama de Vila do Conde iniciou em 2013
EB nº1, EB
aulas mensais às turmas do 2º e 4º ano, com o
Meia
objetivo específico de ajudar as crianças a
Laranja
aumentar a sua capacidade de concentração,
estudo e aprendizagem, aprendendo também a
gerir melhor a ansiedade e stress dos exames.

Alunos,
Corpo
Docente

50

Maria José
Teixeira e João
Azevedo

6 litros de cola
com
branca
custos
10 varetas de
para o
cola quente
agrupam
diâmetro12mm
ento

40

Teresa Silva
Adelaide Viana
Rui Rei

sem
custos
para o
agrupam
ento

130

embalagens
tetrapak, fio de
sem
pesca; cola
custos
UHU, rede de
Teresa Vera Silva
para o
pesca; armação
agrupam
em ferro de
ento
árvore de natal;
poste de

150

Alexandre Pinto Associação de
Pais e
Encarregados de
Educação da
Escola EB1 N.º 1

Colchões

sem
custos
para o
agrupam
ento

Horário
|10.30/12.00 e
14.30/16.00
Local |Auditório
da Escola Julio
Saúl Dias
Disciplina | Área
de Expressões

30.00

PAA14_ 0306

PAA14_ 0307

Câmara
Municipal
de Vila do
Conde;
EDP;
Tetrapak;
Sr. Alfredo
Oliveira

20

PAA14_ 0308

O custo é de
20€ por aula. A
associação de
Áshrama
pais solicita a
Vila do
PAA14_ 0309
comparticipação
Conde
dos pais, no
entanto, a
associação de
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Data

06-01-2015

NOME

Concurso Colheres de
Pau

Tipo de
Atividade

Formação
Cultural e
Cívica,
Educação
Artística,
Concurso

Responsab
ilidade Estrutura

Objetivos/competências

Breve Descrição

Conhecer manifestações de relevo
cultural no património de Vila do Conde;
Manusear materiais e técnicas de
produção diversificadas;
Participação dos alunos do 2º Ciclo do Ensino
Reconhecer as características dos
Básico na "Feira Grande de Janeiro", através
objetos técnicos e as suas
do Concurso das Colheres de pau, atividade
Expressões
possibilidades de apresentação no
promovida pela Câmara Municipal de Vila do
mercado sob diversas perspetivas de
Conde.
interpretação;
Explorar técnicas de expressão plástica
diversificadas de forma a conceber
soluções criativas diversificadas.

Possibilitar aos alunos a aquisição de
competências ao nível;
- da organização espácio-temporal;
- da autonomia;
- da consciencialização e
Apresentação, à comunidade escolar, de
responsabilização pelo
trabalhos produzidos nas aulas de cerâmica e
desenvolvimento tecnológico das
exposição de um presépio em tamanho real,
atividades;
em gesso, no espaço exterior da Escola Básica
Possibilitar a adaptação de processos
Júlio-Saúl Dias.
de ensino/aprendizagem adequados às
características específicas dos alunos
com Necessidades Educativas
Especiais.

Local

EBJSD

15-12-2011

Exposição de
Trabalhos Final de cada
período

16-12-2014

A associação de pais reúne os alunos inscritos,
Jogos/Desaf Encarregad
Reunir todos os alunos e docentes num num jantar/convívio em que alguns dos alunos Rancho do
Ceia de Natal ios/Atividade
os de
apresentam durante o jantar actuações
Monte
convívio de Natal
s Lúdicas
Educação
preparadas na escola.

Exposição

Clube
Cerâmica

ESDAS

atualizado a 19 NOV

Destinatár
ios

Alunos,
Encarrega
dos de
Educação

Comunida
de Escolar

Alunos,
Corpo
Docente

Númer
o de
aluno

250

Participantes

Jorge Basílio

10

Rosalina Oliveira

250

Alexandre Pinto Associação de
Pais da Escola
EB1 N.º 1

Recursos/mate
Dotação
riais
necessários

valor

Colheres de pau
- fornecidas pela
Câmara
Municipal de
Vila do Conde;
Tintas de água;
Materiais
diversos
sem
(papéis, tecidos,
custos
fios/lãs,
para o
cartolinas,
cartões, etc) agrupam
ento
Marcadores;
Lápis de cor,
etc;
Cola (branca,
líquida de
secagem
rápida, etc)
...

Parcerias

Câmara
Municipal
de Vila do
Conde

Argila;
Óxidos e
vidrados;
com
Gesso;
custos
Rede de
para o
galinheiro;
agrupam
Tecidos;
ento
Liga de gesso;
Outros.

Aparelhagem
Sonora

sem
custos
para o
agrupam
ento

Observações

código de
identificação
interno

PAA14_ 0310

PAA14_ 0311

1000

Câmara
Municipal
de Vila do
Conde

PAA14_ 0312
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Data

3ºP

NOME

Passeio de
Finalistas

Tipo de
Atividade

Responsab
ilidade Estrutura

Jogos/Desaf
ios/Atividade
s Lúdicas,
Encarregad
Atividade
os de
Desportiva,
Educação
Formação
Cultural e
Cívica

Objetivos/competências

Breve Descrição

Anualmente, após o período de exames
nacionais, a Associação de Pais organiza um
passeio destinado a todos os finalistas e
respectivos docentes.
Por cada grupo de 10 alunos há 1 adulto
acompanhante, o que representa que para
Desenvolver uma actividade que
represente a comemoração do fim de além dos docentes é habitual acompanharem
pais e assistentes operacionais.
um ciclo, entre todos os alunos do 4.º
ano e os seus respectivos docentes, A regra, que se pretende manter, é um passeio
proporcionado lhes uma experiência
de autocarro de 2 dias a um campo aventura,
diferentes e especial.
no qual, todos os alunos têm um conjunto de
actividades lúdicas e desportivas. A dormida e
as refeições ocorrem no mesmo local, não
estando previsto qualquer deslocação adicional
para além da Escola para o Espaço onde
decorre a actividade.

Local

Campo
Aventura

atualizado a 19 NOV

Destinatár
ios

Alunos,
Corpo
Docente

Númer
o de
aluno

60

Participantes

Alexandre Pinto Associação de
Pais e
Encarregados de
Educação da
Escola EB1 N.º 1

Recursos/mate
Dotação
riais
necessários

sem
Transporte da
custos
Escola para o
para o
Campo
agrupam
Aventura
ento

valor

4000

Parcerias

Observações

código de
identificação
interno

A associação de
pais garante que
todos os alunos
possam usufruir
desta actividade,
responsabilizand
o nos pelo
PAA14_ 0313
pagamento dos
alunos cujas
famílias não
tenham
capacidade
financeira para o
fazer.
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