PAA 2014/15 - adenda#2

Data

NOME

10-10-2014

Viver uma
Experiência
"Olhar a
Deficiência "

Tipo de
Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Educação
Atividade
Especial/Apo
Laboratorial/Exper
ios
imental
Educativos

Objetivos/competências

Sensibilizar para as barreiras arquitetónicas /limitações que as
pessoas portadoras de deficiência se deparam no seu dia-a-dia e
que os impedem de realizar o mais básico direito de qualquer
cidadão.

Breve Descrição

Experiência por alunos, docentes e assistentes operacionais do
Agrupamento de percursos em cadeiras de rodas e de olhos
vendados no espaço físico da escola ,por forma a que as pessoas
sem deficiência sintam as limitações /barreiras arquitetónicas com que
um deficiente motor ou visual se depara no seu dia a dia.

Local

Destinatário Número de
s
alunos

EBJSD

Alunos,
Corpo
Docente,
Assistentes
Operacionais

16-10-2014

Decoração das
- Promover a Comunicação e a Relação entre pares
Nau
àrvores de Natal
- Estimular os Movimentos quer Globais, quer Finos tendo em conta
Um grupo de alunos do 2º e 3º ciclo com um Currículo Especifico
Quinhentista
da Nau
as características individuais, bem como os interesses e
Educação
Individual (CEI) do nosso Agrupamento em conjunto com os alunos
e Alfândega
Oficina/Workshop,
potencialidades
Especial/Apo
Quinhentista e
dos outros agrupamentos de Vila do Conde vão construir os enfeites
Régia Jogos/Desafios/At
- Promover o desenvolvimento cognitivo, emocional e motor
ios
da Alfândega
ividades Lúdicas
para as Arvores de Natal da NAU QUINHENTISTA e da ALFÂNDEGA museu de
harmonioso
Educativos
Régia-Museu de
Construção
RÉGIA de Vila do Conde
Construção
Naval
Naval

07-11-2014

A Biodiversidade
(diversidade da
natureza viva)

17-11-2014

Semana
Europeia de
Prevenção e
Tratamento de
Resíduos

25-11-2014

Exposição

ECOescolas

Atividade
Interativa,
Educação
ECOescolas
Ambiental, Ação
de sensibilização

Projeto de
Educação para a
Saúde Educação para a
Candidatura a Saúde, Concurso,
Práticas
financiamento Pedagógicas
Edital Direção
Geraç de
Educação

Educação
para a
Saúde

Reconhecer que a biodiversidade é uma das maiores riquezas do
planeta, muitas vezes a menos reconhecida como tal.

Conhecer problemas ambientais que o homem pode causar na
atualidade.
Dar a conhecer formas de degradação da biosfera.
Análise de cenários futuros e apontar medidas que permitam o
desenvolvimento sustentável.

atualizado a 13 JAN 2015

40

Participantes

Docentes do
Grupo 910Educação
Especial

- Fátima Trovão
-Rosalina
Oliveira
-Ana Cristina
Teixeira
-Teresa Vera
Silva
Alunos

8

- Cadeiras de
Docentes do Rodas fornecidas
sem custos
Grupo 910- pela Equipa DAP
para o
- Vendas
Educação
agrupamento
fornecidas pela
Especial
ACAPO-Porto

Parcerias

Observações

Equipa DAP de
Vila do Conde

Responsabilidade - Nome
dos responsáveis

código de
identificação
interno

Esta atividade está associada
à Programação da
comemoração do Dia
Internacional da Pessoa com
PAA14_
Deficiência - 3 de dezembro
,no âmbito das atividades
realizadas em articulação com
a Equipa DAP de Vila do
Conde.

0314

sem custos
para o
agrupamento

Câmara Municipal
de Vila do Conde

PAA14_

0316

sem custos
para o
agrupamento

Câmara Municipal
de Vila do Conde

PAA14_

0317

Os recursos serão
Maria Teresa Comunidade
definidos nas
sem custos
Santos Soares educativa do
atividades
para o
da Silva
conducentes à
Agrupament
agrupamento
o
operacionalização
do projeto

ACES Póvoa do
Varzim e Vila do
Conde; Direção
Geral de
Educação; DECO;
Faculdade de
Ciências da
Nutrição e
Alimentação da
Universidade do
Porto; Liga
Portuguesa Contra
o Cancro;
Administração
Regional de
Saúde; Câmara
Municipal de Vila
do Conde

PAA14_

0318

Comunidade
Escolar

0

Rui Rei
Adelaide Viana

Sessão de sensibilização na prevenção e tratamento de resíduos,
dinamizada pelo Engenheiro Joaquim Ponte, da equipa técnica do
Pelouro do Ambiente da Câmara Municipal de Vila do Conde.

EBJSD,
ESDAS

Alunos

65

Adelaide Viana
Rui Rei

2033

valor

0315

As tres
docentes de
Modelagem
/Cerâmica
mencionadas,
ofereceram-se
para participar
com os alunos
nesta atividade.

EBJSD

Comunidade
Escolar,
Alunos,
Corpo
Docente,
Encarregado
s de
Educação,
Assistentes
Operacionais

Dotação

Esta atividade está associada
à Programação da
Comemoração do Dia
Internacional da Pessoa com
Dra. Ana Serrão - Deficiência e tem em vista a
decoração natalícia deste
PAA14_
Museu de Vila do
Conde
espaço público onde de 3 a 31
de dezembro irá decorrer uma
exposição "Viagem pelos
Sentidos " ligada á
problemática da deficiência.

A exposicão "MUITAS ESPÉCIES, UM PLANETA, UM FUTURO",
constituída por um conjunto de painéis temáticos estará
patente no átrio da Escola Básica Júlio Saúl-Dias, de três a treze de
Dezembro.

ESDAS, EB
nº1, EB
(centro
Promover o conceito de escola promotora de saúde e aumentar e a
escolar) de
literacia em saúde;
Areia, EB
Estabelecer protocolos e parcerias que permitam uma abordagem
Azurara, EB
holística da saúde, integrando uma ação concertada nas
O projeto apresentado, com a duração de três anos está sucintamente
Bairro Alto,
dimensões da saúde prioritárias
apresentado no site do Agrupamento. Será enriquecido, de acordo
Promover um ambiente escolar seguro e saudável;
EB Formariz,
com uma avaliação de necessidades em curso
Promover hábitos alimentares saudáveis e a Apoiar a inclusão
EB Meia
escolar de crianças com Necessidades de Saúde e Educativas
Laranja, EB
Especiais
Retorta, JI
Cunha Reis,
JI Real Tougues

Recursos/m
ateriais
necessários

- Fátima
Trovão
-Rosalina
Os materiais são
sem custos
Oliveira
fornecidos pela
para o
-Ana Cristina Câmara Municipal
agrupamento
Teixeira
de Vila do Conde
-Teresa Vera
Silva

Alunos das
turmas 10º
LH2, 8ºD e
9ºG

Será conhecido o resultado
desta candidatura durante o
mês de dezembro

PAA 2014/15 - adenda#2

Data

28-11-2014

NOME

Tipo de
Atividade

Exposição,
Jogos/Desafios/At
" Dia Mundial da
ividades Lúdicas,
Alimentação
Educação para a
Saúde

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Educação
para a
Saúde

28-11-2014

Exposição,
Atividade
Interativa,
Oficina/Workshop,
“À mesa com… a
Formação Cultural
sopa e o pão”
e Cívica,
Educação para a
Saúde, Práticas
Pedagógicas

Direção

03-12-2014

Exposição,
“Dia Nacional do
Educação para a
Não Fumador”
Saúde, Concurso

Educação
para a
Saúde

03-12-2014

" Dia de S.
Valentim"

Exposição,
Atividade
Interativa,
Jogos/Desafios/At
ividades Lúdicas,
Educação para a
Saúde

Educação
para a
Saúde

03-12-2014

Ação “
Prevenção de
acidentes,
primeiros
socorros e
suporte básico
de vida”

Educação para a
Saúde, Formação
Creditada

Educação
para a
Saúde

12-12-2014

Dia do
Consumidor

Exposição,
Atividade
Interativa,
Educação para a
Saúde, Concurso

Educação
para a
Saúde

Objetivos/competências

Breve Descrição

Integrado no desenvolvimento curricular de Ciências Naturais, em
Promover hábitos alimentares saudáveis;
articulação com o PES. Serão expostos trabalhos alusivos a práticas
Divulgação do “ Ano internacional da Agricultura familiar” e do tema alimentares saudáveis, produzidos pelos alunos do 6º ano na Escola
Secundária e na E.B. Júlio Saúl Dias. Será proposto um debate
proposto pela FAO para 2014 “O papel da agricultura familiar na
sustentabilidade, tema de abordagem multidisciplinar
interdisciplinar sobre o “ Ano internacional da Agricultura familiar” e do
Promover o consumo de fruta na comunidade docente
tema proposto pela FAO para o dia 16 de Outubro de 2014 “O papel
da agricultura familiar na sustentabilidade, E.B JSD e a abordagem do
tema diferentes disciplinas, produzindo materiais de apoio/divulgação

Sensibilização para a importância nutritiva da sopa e do pão;
Promoção do consumo de sopa;
Promoção do sentido de pertença à escola;
Promoção do intercâmbio, no novo contexto de Agrupamento, de
atividades de interação entre a E.B Júlio Saúl Dias e a E.S. D..
Afonso Sanches

Integrado nos objetivos do Projeto de Educação para a Saúde PES,
nomeadamente no que se refere à Alimentação, esta atividade
pretende envolver diferentes elementos da comunidade escolar, com
vista à promoção de práticas alimentares saudáveis, assim como a
importância da prática na confeção da sopa e do pão.

Consciencializar a comunidade educativa sobre os riscos de fumar,
Os alunos do 6º ano, no âmbito da disciplina de Ciências Naturais e
para a Saúde, Economia e Ambiente;
Apoio, realizarão trabalhos em cartolinas, farão posters e
Prevenir o tabagismo; Promover articulação do Projeto PES entre
desenvolverão slogans alusivos aos malefícios do tabaco. Os
as escolas E.B.Julio-Saúl Dias e Escola Secundária Afonso
melhores trabalhos serão premiados e ficarão expostos durante o ano
SanchesS.
letivo

Sensibilizar para hábitos de prevenção na saúde e para uma
sexualidade saudável;
Sensibilizar os alunos para a importância do(s) afeto(s);
Esclarecer o conceito de par romântico;
Esclarecer/sensibilizar para o papel da mulher na sociedade
(Igualdade de Género).

Desenvolver competências no âmbito da prestação de primeiros
socorros

Local

EBJSD,
ESDAS

atualizado a 13 JAN 2015

Recursos/m
ateriais
necessários

Destinatário Número de
s
alunos

Participantes

Comunidade
Escolar,
Alunos,
Corpo
Docente

Maria Teresa
Santos
Cartolinas,
Soares da
impressões a
Silva
Maria Teresa
sem custos
cores, cola, fitaSantos Soares José Mário
para o
cola,
Baptista
da Silva
agrupamento
Professores Fruta - patrocínio
Gertal
aderentes à
proposta de
debate

EBJSD,
ESDAS

Comunidade
Escolar,
Alunos,
Corpo
Docente,
Assistentes
Operacionais

EBJSD,
ESDAS

Comunidade
Escolar,
Alunos,
Corpo
Docente,
Assistentes
Operacionais

128

1356

1340

Direção
Cursos
profissionais de
Restauração e
Bar e Turismo
SPO
PES
Alunos do 7ºD e
10º CT2
Professores:
Silvina Fafiães,
Elisabete
Guimarães;
Joana Miranda;
Marta Estrócio
e Beatriz Faria

Maria Teresa
Santos Soares
da Silva

Maria Teresa
Silva
Silvina Fafiães
Alexandrina
Costa

valor

Parcerias

SPO :
Alexandrina
Costa
Professores:
Cartolina
Silvina
Impressões
Fafiães,
Malgas de sopa e sem custos
Elisabete
para o
colheres
Guimarães;
agrupamento
descartáveis
Joana
Tostas
Miranda;
Guardanapos
Marta
Estrócio ,
Beatriz Faria,
Teresa Silva

Observações

Maria Teresa
Material para
Silva
construção do
Silvina
Marco do Correio com custos
Fafiães
para o
Cartolina
Alexandrina
Impressões para agrupamento
Costa
divulgação.
Outros
professores Papel de cenário
a definir

EBJSD,
ESDAS

Alunos

1340

Curso teórico e prático de formação no tema com a duração de 25
horas - formação creditada

ESDAS

Corpo
Docente

25

Enfermeiros da
equipa de
saúde escolar 25 docentes
em articulação
com o PES

EBJSD,
ESDAS

Comunidade
Escolar

690

Teresa Soares
da Silva

Teresa
Soares da
Silva

Responsabilidade - Nome
dos responsáveis

código de
identificação
interno

Gertal

PAA14_

0319

Cozinheiras da
empresa à qual foi
concessionada a
cantina - GERTAL

PAA14_

0320

PAA14_

0321

PAA14_

0322

Maria Teresa
Santos
Cartolinas, Fita
sem custos
Soares da
cola, impressões a
para o
Silva
cores
agrupamento
José Mário
Baptista

Será realizada uma ação de sensibilização para alunos anos/turmas a
definir de acordo com as prioridades;
Os alunos poderão escrever uma mensagem alusiva a este dia e
coloca-la num marco de correio que será feito para a atividade.

Integrar, na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida,
Atividade de sensibilização para um consumo informado e consciente.
os conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um
Serão elaborados vários painéis informativos com mensagens
modo de vida sustentável.
relativas à educação no consumo.
Contribuir para a formação de jovens consumidores informados e
Será dada resposta ao desafio da DECO para esse dia, ainda não
responsáveis.
conhecido, de acordo com as possibilidades e recursos existentes

Dotação

30

com custos
para o
agrupamento

25

Equipa de Saúde
escolar

PAA14_

0323

3 DVD ,
Impressões,
com custos
fotocópias, fitapara o
cola, cola de tubo,
agrupamento
cartolinas, caixa
de 18 marcadores

30

DECO Jovem

PAA14_

0324

Fotocópias

PAA 2014/15 - adenda#2

Data

NOME

Tipo de
Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

16-12-2014

Comemoração
do “Dia Mundial
Sem Fumo”

Exposição,
Atividade
Desportiva,
Educação para a
Saúde

Educação
para a
Saúde

1ºP

Oficina/Workshop,
Jogos/Desafios/At
ividades Lúdicas,
PASSE
Atividades
“Programa de
Académicas,
Alimentação
Atividade
Saudável em
Desportiva,
Saúde Escolar”
Educação para a
Saúde, Práticas
Pedagógicas

Educação
para a
Saúde

1ºP

" Massagem na
escola"

Jogos/Desafios/At
ividades Lúdicas,
Atividade
Desportiva,
Educação para a
Saúde

Educação
para a
Saúde

PASSEZINHO

Atividade
Interativa,
Oficina/Workshop,
Jogos/Desafios/At
ividades Lúdicas,
Educação para a
Saúde, Práticas
Pedagógicas

Educação
para a
Saúde

07-01-2015

16-01-2015

Jogos/Desafios/At
ividades Lúdicas,
Projeto de Saúde
Educação para a
Oral/escovagem
Saúde, Práticas
Pedagógicas

Educação
para a
Saúde

Objetivos/competências

Breve Descrição

Consciencializar a comunidade educativa sobre os riscos de fumar,
para a Saúde, Economia e Ambiente;
Exposição sobre problemas causados pelo tabagismo e métodos para
Prevenir o tabagismo; Divulgar métodos de cessação tabágica;
deixar de fumar.
Promover articulação do projeto EPS entre as escolas EBJSD e ES.
Palestra sobre prevenção do tabagismo para o 3º ciclo.

Promoção de hábitos alimentares saudáveis;
Prevenção de doenças relacionadas com erros alimentares
recorrentes;
Promoção de competências de escolha alimentar.

Programa Regional de Educação alimentar desenvolvido pela ARS
Norte .
Sessões de sensibilização em contexto de sala de aula;
Formação Creditada de Docentes

A atividade pretende, através de massagens, promover a autoestima e a saúde em geral.

A massagem como terapêutica e instrumento de promoção da Saúde

Distinguir alimentação saudável de alimentação não saudável;
Promover uma alimentação saudável; Desenvolver competências
Programa de Educação alimentar estruturado para esta faixa etária da
de escolhas alimentares corretas; Sensibilização dos Encarregados
responsabilidade da ARS Norte
de Educação para a importância de uma alimentação saudável.

Promoção da saúde oral e prevenção das cáries dentárias.

A equipa de saúde escolar orienta a implementação do projeto com
ações de sensibilização e acompanhamento.
As educadoras e docentes do 1º Ciclo aderentes implementam a
escovagem na escola

atualizado a 13 JAN 2015

código de
identificação
interno

Participantes

Recursos/m
ateriais
necessários

Dotação

valor

Parcerias

Observações

1350

Teresa Soares
da Silva, Silvina
Fafiães,
Alexandrina
Costa,

Professores
aderentes à
iniciativa - a
enumerar no
relatório de
autoavaliaçã
o

Cartolinas,
impressões,
fotocópias,
marcadores

com custos
para o
agrupamento

25

Liga Portuguesa
Contra o Cancro

PAA14_

0325

Alunos,
Corpo
EB nº1, EB
Docente,
(centro
escolar) de Encarregado
s de
Areia, EB
Azurara, EB Educação,
Assistentes
Retorta
Operacionais

200

Docentes
que lecionam
Equipa de
o 3º ano de
Saúde Escolar escolaridade
no presente
ano letivo

sem custos
para o
agrupamento

Equipa de Saúde
Escolar

PAA14_

0326

EB (centro
escolar) de
Areia

23

Enfª Natércia
Reis da Equipa
SandraQueir
de Saúde
oz
escolar e
Professora
Sandra Queiroz

sem custos
para o
agrupamento

ACES Póvoa do
Varzim e Vila do
Conde

PAA14_

0327

sem custos
para o
agrupamento

A.R.S. Norte

PAA14_

0328

PAA14_

0329

Local

EBJSD,
ESDAS

Destinatário Número de
s
alunos

Comunidade
Escolar,
Alunos,
Corpo
Docente,
Assistentes
Operacionais

Alunos

Alunos,
EB nº1, EB
Corpo
(centro
Docente,
escolar) de
Encarregado
Areia, JI
s de
Cunha Reis
Educação

EB nº1, EB
(centro
escolar) de
Areia, EB
Azurara, EB
Bairro Alto,
EB Formariz,
EB Retorta,
JI Cunha
Reis, JI Real Tougues

Alunos,
Corpo
Docente

70

Equipa de
Saúde escolar

Educadoras
envolvidas Margarida
Rodrigues

200

Equipa de
Saúde escolar
do ACES e
docentes do préescolar e 1º
Ciclo aderentes,
com a
colaboração do
PES.

A definir

Escova e pasta de
dentes

sem custos
para o
agrupamento

Responsabilidade - Nome
dos responsáveis

PAA 2014/15 - adenda#2

Data

NOME

Tipo de
Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

13-02-2015

Atividade
Interativa,
Dinamização do
Oficina/Workshop,
Gabinete de
Formação Cultural
informação e
e Cívica,
apoio ao aluno Educação para a
GIAA
Saúde, Práticas
Pedagógicas

13-02-2015

Atividade
Interativa,
Atividade
Laboratorial/Exper
Projeto “PASOP”
imental, Educação
para a Saúde,
Práticas
Pedagógicas

Educação
para a
Saúde

20-02-2015

PRESSE
Assistentes
Operacionais

Oficina/Workshop,
Educação para a
Saúde, Práticas
Pedagógicas

Educação
para a
Saúde

11-03-2015

“ Escola
promotora de
saúde” que
desafios.

Atividades
Académicas,
Formação Cultural
e Cívica,
Educação para a
Saúde

Educação
para a
Saúde

13-03-2015

Educação
para a
Saúde

Jogos/Desafios/At
Decoração de
1º Ciclo do
ividades Lúdicas,
Ensino
rotunda com
Formação Cultural
Básico
motivos de Natal
e Cívica

Objetivos/competências

Breve Descrição

Divulgar o G.I.A.A. na comunidade discente - atendimento
individual de alunos; O gabinete está aberto a alunos, professores,
O GIAA funciona na Escola Secundária Afonso Sanches e E.B. Julio assistentes operacionais e encarregados de educação para
Saúl Dias, segundo horário afixado no site e noutros locais do
disponibilizar informação, esclarecer dúvidas, mas também e
agrupamento.
partilhar ideias relacionadas com a saúde
As suas funções são diversas em respostas às solicitações dos
Realizar, a pedido ações sobre temáticas na área da saúde;
alunos/outros membros da comunidade educativa
Avaliar necessidades de intervenção ao nível do S.P.O. e P.E.S.

Avaliar a saúde oral
Recolher indicadores sobre o estado de saúde da comunidade;
Promover estilos de vida saudáveis.

Promover a formação interna dos recursos humanos;
Promover o envolvimento dos assistentes operacionais nas
atividades de Educação para a Saúde, desenvolvendo
competências de intervenção nesta área.

Este projeto inclui rastreio de medicina dentária, e terapia da fala,
identificando necessidades de tratamentos.
Os alunos e/ou outros elementos da comunidade escolar são
sensibilizados para uma correta escovagem.
Inclui ainda para os adultos análises de medição de glicemia e
colesterol; a tensão arterial e os índices de osteoporose.

Assumindo-se a importância dos assistentes operacionais na
educação sexual em contexto informal, esta ação permitirá
desenvolver competências de intervenção nesta área, tendo em
consideração o seu contexto de trabalho

Divulgar o conceito e dimensões de um Agrupamento Promotor de
Saúde;
Serão o conceito e abrangência de uma "Escola promotora de saúde"
Promover uma visão interdisciplinar na responsabilidade pela
promovendo a co-responsabilidade dos membros da comunidade
educação para a saúde em contexto escolar.
educativa nas atividades conducentes a essa finalidade.

-Valorizar a relação com a comunidade educativa, bem como
perpetuar e dar continuidade às tradições de Natal.
-Sensibilizar para a reciclagem.

Recorrendo a materiais recicláveis, alunos, professoras, assistentes
operacionais e Junta de Freguesia irão decorar uma rotunda da
freguesia de Retorta com motivos alusivos ao Natal.

Local

EBJSD,
ESDAS

atualizado a 13 JAN 2015

Destinatário Número de
s
alunos

Alunos,
Corpo
Docente,
Encarregado
s de
Educação,
Assistentes
Operacionais

Comunidade
Escolar,
Alunos,
EBJSD,
Corpo
ESDAS, EB
Docente,
(centro
Encarregado
escolar) de
s de
Areia
Educação,
Assistentes
Operacionais

1350

1500

EBJSD,
ESDAS

Assistentes
Operacionais

25

EBJSD,
ESDAS

Corpo
Docente,
Assistentes
Operacionais

100

EB Retorta,
rotunda em
Retorta

Comunidade
Escolar,
Junta de
Freguesia

64

Participantes

Recursos/m
ateriais
necessários

Dotação

valor

100

Equipa de Saúde
Escolar

PAA14_

0330

sem custos
para o
agrupamento

Universidade
Fernando Pessoa
no Porto

PAA14_

0331

Fotocópias

sem custos
para o
agrupamento

Equipa de Saúde
Escolar

PAA14_

0332

Fotocópias

sem custos
para o
agrupamento

DGE

PAA14_

0333

PAA14_

0334

Teresa
Soares da
Silva
Silvina
Fafiães
Alexandrina
Costa
Outros a
definir no
relatório

Teresa Soares
Assistentes
da Silva
Enfª Antónia operacionais
Almeida e
do
Paula Brito
Agrupament
Dra. Alice João
o
Maia

Teresa Soares
da Silva

Docentes e
Assistentes
operacionais

código de
identificação
interno

Observações

Livros,
computador,
impressora e
ligação à internet;
Mesa redonda
Teresa Soares
Teresa
para sessões de
da Silva
Soares da
grupo
Silvina Fafiães
Silva
com custos
Impressões,
Alexandrina
Silvina
para o
cópias
Costa
Fafiães
agrupamento
Suporte para
Enfª Antónia
Alexandrina
afixação de
Almeida
Costa
materiais
Enfª Paula Brito
Materiais de
Educação sexual
Capas, folhetos de
divulgação

Teresa Soares
da Silva
Silvina Fafiães
Alexandrina
Costa

Responsabilidade - Nome
dos responsáveis

Parcerias

- materiais
Manuela
recicláveis tais
Manuela Santos
Santos
como garrafas,
sem custos
Isabel Antão
Isabel Antão
para o
Manuela
garrafões, pacotes
Manuela
Oliveira
de leite, sacos de agrupamento
Oliveira
Rute Ribeiro
plástico.
Rute Ribeiro
- cordas.

União de
Freguesias de
Retorta e Tougues

Esta atividade foi sugerida
pelo Presidente da União de
Freguesias de Retorta e
Tougues.

PAA 2014/15 - adenda#2

Data

NOME

Tipo de
Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

17-03-2015

SwáSthya Yôga

SwáSthya Yôga

Expressões

18-03-2015

20-03-2015

31-03-2015

29-05-2015

HALLOWEEN

Ida ao teatro

Festa de Natal

Almoço de Natal

Clube,
Jogos/Desafios/At
ividades Lúdicas,
Educação
Artística

Formação Cultural
e Cívica

Jogos/Desafios/At
ividades Lúdicas

Jogos/Desafios/At
ividades Lúdicas

Clube
Ensin'arte

1º Ciclo do
Ensino
Básico

1º Ciclo do
Ensino
Básico

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Objetivos/competências

Breve Descrição

A aula de SwáSthya Yôga para iniciantes é composta por cinco partes
Desenvolver consciência corporal, força, flexibilidade, tónus
ou cinco feixes de técnicas: Respiratórios, atividade de purificação das
muscular, capacidade respiratória e capacidade de concentração/
mucosas, técnica orgânica (posturas físicas), técnica de descontração
meditação.
e técnica de concentração/ meditação.

Os docentes do Clube Ensin'arte em Ato fizeram uma instalação
-Promover o desenvolvimento integral do aluno, pondo em ação
artística em que participaram os alunos das escolas Afonso Sanches,
capacidades afetivas, cognitivas, cinestésicas e promovendo a
durante os intervalos festejando o Halloween através de selfies em
interação de múltiplas inteligências;
molduras construídas pelo 12ºO e com animação.
-Proporcionar ao indivíduo, através do processo criativo, a
Devido à greve dos assistentes operacionais a atividade desenvolvida
oportunidade para desenvolver a sua personalidade de forma
pelos professores do clube de cerâmica na escola júlio Saul Dias,
autónoma e crítica, numa permanente interação com o mundo;
apenas aconteceu na semana seguinte.
-Mobilizar todos os sentidos na perceção do mundo envolvente;
-Assegurar uma educação de qualidade e diversificada de modo a
responder à necessidade de formação e qualificação das crianças,
jovens e 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;

Desenvolver o gosto pela expressão artística e cultural

Conviver com a comunidade educativa

Manter as tradições
Convívio entre alunos

Ida ao teatro de Vila do Conde assistir à peça "Volta ao mundo em 60
minutos"

Os alunos apresentaram várias atividades sobre o Natal.

Realizou-se na cantina da escola um almoço com as tradições
natalícias.

atualizado a 13 JAN 2015

Recursos/m
ateriais
necessários

Local

Destinatário Número de
s
alunos

Participantes

EBJSD

Corpo
Docente,
Assistentes
Operacionais

20

Todos os
Colchões de
professores Yôga, aparelho de
sem custos
Manuela Costa e assistentes musica, sala de
para o
e Silva
ginástica da
operacionais
agrupamento
Escola Julio Saúl
do
Dias.
agrupamento

50

Maria José
Teixeira e
Maria José
João
Teixeira, João
Azevedo,
Azevedo,
Teresa Vera
Teresa Vera
Silva,
Silva, Rosalina
Rosalina
Oliveira, Ana
Oliveira, Ana
Cristina Teixeira
Cristina
e Isabel
Teixeira e
Domingues
Isabel
Domingues

130

Manuela Ruge
Gabriela Reis
Marcelina Pinto
Rui Guerreiro
Margarida
Bompastor
Graça Santiago

Manuela
Ruge
Gabriela
Reis
Marcelina
Pinto
Rui
Guerreiro
Margarida
Bompastor
Graça
Santiago

130

Manuela Ruge
Marcelina Pinto
Gabriela Reis
Rui Guerreiro
Margarida
Bompastor
Graça Santiago

Manuela
Ruge
Marcelina
Pinto
Gabriela
Reis
Rui
Guerreiro
Margarida
Bompastor
Graça
Santiago

130

Manuela Ruge
Marcelina Pinto
Rui Guerreiro
Gabriela Pinto
Margarida
Bompastor
Graça Santiago

Manuela
Ruge
Marcelina
Pinto
Rui
Guerreiro
Gabriela
Pinto
Margarida
Bompastor
Graça
Santiago

EBJSD,
ESDAS

Vila do
Conde

Comunidade
Escolar,
Corpo
Docente

Alunos

Comunidade
EB Azurara
Escolar

EB Azurara

Alunos

Dotação

valor

Observações

Responsabilidade - Nome
dos responsáveis

código de
identificação
interno

PAA14_

0335

Cerâmica e
Ensin'arte em Ato

PAA14_

0336

sem custos
para o
agrupamento

A. Pais

PAA14_

0337

sem custos
para o
agrupamento

A. Pais

PAA14_

0338

PAA14_

0339

com custos
para o
agrupamento

Vários adereços.

Parcerias

sem custos
para o
agrupamento

5.00

PAA 2014/15 - adenda#2

Data

NOME

Tipo de
Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

Breve Descrição

Local

atualizado a 13 JAN 2015

Destinatário Número de
s
alunos

Participantes

Recursos/m
ateriais
necessários

Dotação

valor

Parcerias

Observações

Responsabilidade - Nome
dos responsáveis

Ordem dos
Biólogos

A realização da 2.ª/ 3.ª
eliminatória depende dos
resultados obtidos na
eliminatória anterior.

código de
identificação
interno

Etapas preparatórias (da responsabilidade do PR):
- Divulgação das PLB a nível da escola e recolha de inscrições.
- Inscrição da escola na plataforma.
- Informação à Ordem dos Biólogos do n.º de alunos inscritos (n.º total
de alunos do 10.º ano / número total de alunos do 11.º ano + 12.º
ano).
- Informação ao diretor do Agrupamento do número de alunos
inscritos.

1ª Eliminatória
Envio dos testes para o Diretor do Agrupamento (Escolas Públicas) ou
- Estimular o interesse dos estudantes pela disciplina de Biologia,
Diretor Pedagógico (Escolas Privadas e Cooperativas): dia 19 de
em particular fomentando o interesse pelo ensino prático,
dezembro (6ª feira)
laboratorial, desta disciplina;
Data de Realização da Prova: 07 de janeiro (4ª feira), às 14:30h,
- Aproximar a universidade do ensino secundário, introduzindo
realizada nas escolas;
conceitos e práticas que introduzam o estudante à realidade
Envio dos testes da primeira eliminatória para a organização: até 16
universitária;
de janeiro (pelo professor responsável)
- Relacionar a Biologia com a realidade económica e social
Envio dos resultados dos testes da 1ª eliminatória, lista dos alunos
Ciências
(ecologia, biotecnologia, conservação, ambiente, etc.) promovendo selecionados e ficha de respostas para as escolas: até 28 de fevereiro
Experimentai
uma melhor cidadania;
*Na primeira eliminatória participarão os alunos de 11º e 12º anos. Os
s
- Promover intercâmbio de ideias e de experiências entre os
alunos de 10º ano até esta data só terão tido, na maioria dos casos,
estudantes, a nível nacional e internacional;
aulas de geologia. Assim os alunos de 10º ano só participarão na 2ª
- Estabelecer relações de amizade entre os jovens de diferentes
eliminatória (18 de março).
países, fomentando a cooperação entre os povos.
**2ª Eliminatória
- Estimular o gosto e o prazer pelo Ensino e pela Aprendizagem da Envio dos testes para o Diretor do Agrupamento (Escolas Públicas) ou
Biologia a nível do ensino secundário.
Diretor Pedagógico (Escolas Privadas e Cooperativas): dia 09 de
março
Data de Realização da Prova: 18 de março (4ª feira), às 14:30h,
realizada nas escolas;
Envio dos testes da primeira eliminatória para a organização: até 27
de março (pelo professor responsável)
Envio dos resultados dos testes da 1ª eliminatória, lista dos alunos
selecionados e ficha de respostas para as escolas: até 30 de abril
**Para os alunos de 10º ano esta será a 1ª eliminatória.
Na primeira eliminatória participarão todos os alunos de 11º e 12º
anos inscritos nas escolas.
Na 2ª eliminatória participarão todos os alunos de 10º ano e o alunos
de 11º e 12º que tenham obtido melhor classificação na 1ª eliminatória
(aprox 20%)

ESDAS, 3.ª
eliminatória Lisboa
Faculdade
de Ciências
da
Universidade
de Lisboa Centro de
Biologia
Aplicada
(Campo
Grande)

Alunos

32

Beatriz Faria

Isabel Abreu
Marta Neto

durante o
ano letivo

Olimpíadas
Portuguesas de
Biologia Sénior

durante o
ano letivo

Aventura do
Dente de Leão

Jogos/Desafios/At
ividades Lúdicas, Educação
Educação
Pré-Escolar
Ambiental

Reconhecer a importância do ar para todos os seres vivos;
Desenvolver a criatividade, com recurso a diversos materiais;

A equipa do CMIA desloca-se ao JI onde faz algumas atividades
ligadas à educação ambiental.

CMIA

Alunos

23

Maria José
Piteira

Maria José
Piteira

sem custos
para o
agrupamento

A Gotinha e o
Ciclo da Água

Atividade
Laboratorial/Exper
imental,
Educação
Jogos/Desafios/At
Pré-Escolar
ividades Lúdicas,
Educação
Ambiental

Perceber o Ciclo da Água,
Perceber a Importância da Água na Vida dos Seres vivos;
Fomentar a Preservação do Ambiente;

A equipa do CCV desloca-se ao JI onde faz algumas
experiências/atividades com a água, contribuindo para a educação
ambiental.

JI Cunha
Reis

Alunos

23

Maria José
Piteira

Maria José
Piteira

sem custos
para o
agrupamento

178

Alexandrina
Costa
Elsa Vilas Boas
Joaquim
Lavrador
Vitor Monteiro

Alexandrina
Costa
Elsa Vilas
Boas
Joaquim
Lavrador
Vitor
Monteiro

178

Alexandrina
Costa
Elsa Vilas Boas
Joaquim
Lavrador
Vitor Monteiro

Alexandrina
Costa
Elsa Vilas
Boas
Joaquim
Lavrador
Vitor
Monteiro

durante o
ano letivo

2ºP

2ºP

12º Ano...E
Agora?!

12º Ano...E
Agora?!

Olimpíadas

Sessão de
Esclarecimento

Sessão de
Esclarecimento

Conselho
Pedagógico

Os alunos serão acompanhados, ao auditório da ESDAS pelo
respetivo professor da disciplina de acordo com o horário da
Esta atividade tem como principal objetivo proporcionar aos alunos
marcação da referida sessão.
do 12º ano, uma sessão de esclarecimento sobre exames
nacionais/provas de equivalência à frequência e condições de
Serão realizadas 3 sessões. A primeira para as turmas 12º CT1,2, 3, a
acesso ao ensino superior.
segunda para as turmas 12º I, K e O e a terceira para as turmas 12º
LH1 e LH2.

Conselho
Pedagógico

Esta atividade tem como principal objetivo proporcionar aos
pais/encarregados de educação dos alunos do 12º ano, uma
sessão de esclarecimento sobre exames nacionais/provas de
equivalência à frequência e condições de acesso ao ensino
superior.
Sensibilizar os pais/encarregados de educação para a importância
do seu papel, enquanto educadores, no percurso escolar dos seus
educandos.

Acolhimento dos pais/encarregados de educação para o auditório da
ESDAS onde será desenvolvida a sessão de esclarecimento.

ESDAS

Alunos

ESDAS

EE dos
alunos do
12º ano

Sala (414)

com custos
para o
Teste (fotocópias) agrupamento

Auditório

Auditório
Envelopes
Fotocópias
Despesas de
envio CTT

sem custos
para o
agrupamento

com custos
para o
agrupamento

140

PAA14_

0340

Técnicos do CMIA

PAA14_

0341

Equipa do CCV

PAA14_

0342

PAA14_

0343

PAA14_

0344

PAA 2014/15 - adenda#2

Data

NOME

Tipo de
Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

Breve Descrição

1ºP

" Enfeites De
Oficina/Workshop, Educação
Os alunos irão deslocar-se ao espaço da Alfândega Régia através de
Natal na
Aula no Exterior, Especial/Apo Promover a expressão artística, conhecer novos espaços e interagir
um meio de transporte fornecido pela Câmara Municipal. Nesse
Alfândega Régia
ios
Educação
com diferentes pares e orientadores.
espaço irão realizar enfeites de Natal para uma decoração em
e Nau
Educativos
Artística
conjunto com outros alunos de diferentes escolas do concelho.
Quinhentista

2ºP

Atividade
Interativa,
Dia da Proteção Formação Cultural
e Cívica,
Civil
Educação
Ambiental

3ºP

O Arquivo
Distrital do Porto
- o papel dos
arquivos na
guarda,
conservação,
organização e
consulta dos
documentos
escritos. O
espaço urbano a cidade do
Porto.

15-01-2015

visita a
exposição de
Paula Rego

Visita de Estudo

Visita de Estudo

Direção

Ciências
Sociais e
Humanas

Ciências
Sociais e
Humanas

Sensibilizar, informar e consciencializar a comunidade escolar, dos
riscos e de atitudes a tomar para a proteção da sua vida e da dos
próximos; da colaboração com os serviços e agentes de proteção e
socorro; e de socorrer,se necessário for, com procedimentos
previamente apreendidos.

Demonstração de meios e de procedimentos de proteção civil;
Segurança Rodoviária .
Estas atividades serão levadas a cabo pela GNR do Porto.

Desenvolver o gosto pela investigação e pelo estudo do passado;
promover o interesse pela intervenção no meio, contribuindo para a De manhã, no âmbito da disicplina de História A, decorrerá a visita ao
Arquivo Distrital do Porto: os alunos irão conhecer o percurso que os
preservação do património; conhecer saídas profissionais
documentos fazem no interior desta instituição, até serem
associadas aos arquivos e à conservação e restauro; conhecer a
dispobilizados para consulta pública.
organização do espaço urbano numa cidade antiga; estabelecer
A tarde será ocupada com a visita ao porto de Leixões (ainda não
relações entre passado e presente; fomentar hábitos de
participação em atividades de grupo; desenvolver a cidadania e o confirmada) ou, em alternativa, com um percurso pelo centro histórico
da cidade do Porto, no âmbito da disciplina de Geografia A.
espírito crítico; disponibilizar-se para aprofundar a formação.

Interpretar o sentido estético e artístico da arte contemporãnea;
desenvolver competências no âmbito da educação para a saúde
(PES);mobilizar conhecimentos das realidades históricas estudadas
para intervir de modo responsável no meio envolvente; interiorizar a
defesa do património como ato de cidadania; disponibilizar-se para
aprofundar a formação; promover o intercâmbio escola-meio;
.Desenvolver a cidadania e o espírito crítico

Visita a uma exposição de pintura no Centro de Memória de Vila do
Conde intitulada "Paula Rego/ Teresa Black: amigas para a vida"

Local

Alfândega
Régia

EBJSD,
ESDAS

ESDAS

Centro de
Memória,
Vila do
Conde

atualizado a 13 JAN 2015

Destinatário Número de
s
alunos

Alunos

Comunidade
Escolar

Alunos

Alunos

8

200

49

47

código de
identificação
interno

Participantes

Recursos/m
ateriais
necessários

Fátima Trovão

Ana Cristina
Teixeira,
Rosalina
Leonilda e
Teresa Vera
Silva

sem custos
para o
agrupamento

Museu de Vila do
Conde

PAA14_

0345

Helena Lobo;
Síria
Coordenadora
Veríssimo;
de
Otília
estabeleciment
Rodrigues;
o da Julio Saúl
Nelly Maciel;
Dias - Helena
Fernanda
Lobo .
Cardeal;
Adelina
Cunha.

sem custos
para o
agrupamento

GNR-CT Porto

PAA14_

0346

As visitas são
gratuitas. Os
sem custos
alunos apenas
para o
terão de custear o agrupamento
transporte.

PAA14_

0347

sem custos
para o
agrupamento

PAA14_

0348

Maria Manuel
Moreira
Aurora Peixoto

Fernanda
Ferreira

Maria
Manuel
Moreira
Aurora
Peixoto
Margarida
Correia
Outro
professor a
definir

Fernanda
Ferreira
Arminda
Carmo
Ana Rosa
Leite
Vasco
Teixeira

Dotação

valor

Parcerias

Observações

Responsabilidade - Nome
dos responsáveis

