Ano letivo 2014/2015

Plano Anual de Atividades do
Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches

Data

1 - set - 2014

1 - set - 2014

NOME

Tipo de Atividade

Nós contamos
para ti

Visita de Estudo,
Atividade Interativa,
Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

A Água

Educação Ambiental

15 - set - 2014

Esta é a tua
biblioteca escolar

Formação de
utilizadores

16 - set - 2014

Esta é a tua
biblioteca escola

Formação de
utilizadores

21 - set - 2014

LAC-Leitura
Autónoma
Continuada

Atividades
Académicas

26 - set - 2014

Dia Europeu das
Línguas

Atividades
Académicas

29 - set - 2014

• “Se há sol vai se
há chuva fica”

Animação nos
intervalos

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Biblioteca

Educação
Pré-Escolar

Objetivos/competências

Breve Descrição

Local

Destinatá
rios

- Receber na biblioteca os alunos do pré escolar
do agrupamento;
- Fomentar o gosto pela leitura;
- Integrar os alunos da Unidade de Apoio.

Durante todo o ano, uma vez por semana, os alunos da
Unidade de Apoio fazem uma visita à Biblioteca para aí
realizarem várias atividades.
O mesmo acontece com alunos do pré escolar.

EBJSD

Alunos

Sensibilizar para a importância da água;
Fomentar hábitos de poupança de água;

Aproveitando a comemoração do Dia da Água, as
educadoras farão atividades como a contagem de
história, a passagem de filme e registo gráfico, etc.

JI Cunha
Reis, JI
Sede

Alunos

• Divulgar e promover junto dos utilizadores das
Receção aos alunos
EB Areia bibliotecas escolares dos Correios e Livros na
Apresentação
Alunos,
Árvore, EB
Biblioteca Areia, os recursos disponibilizados à comunidade Visualização de apresentação multimédia sobre a CDU
Corpo
nº1 Vila do
educativa;
Distribuição do boletim de utilizador
Docente
Conde
• Incentivar para a sua utilização;
• Formar para o seu uso eficaz;
Divulgar e promover junto dos utilizadores das
Receção aos alunos
EB Areia bibliotecas escolares dos Correios e Livros na
Apresentação
Árvore, EB Alunos,
Areia, os recursos disponibilizados à comunidade Visualização de apresentação multimédia sobre a CDU nº1 Vila do
Corpo
educativa;
Distribuição do boletim de utilizador
Conde, JI
Docente
• Incentivar para a sua utilização;
Cunha Reis,
• Formar para o seu uso eficaz,
JI Sede
- Promover a leitura e a automonia do leitor
- Semanalmente cada turma, envolvida neste projeto,
EB Areia vai à biblioteca com o seu professor e durante 45 ou
Árvore, EB
60m lê. A obra escolhida fica de uma semana para a
Meia
Biblioteca
Alunos
outra resevada até ser finalizada.
Laranja, EB
nº1 Vila do
Conde
Promover a aceitação das diferenças, o
Todos os alunos do Agrupamento serão convidados a
ESDAS,
multilinguismo e a importância das Línguas
refletir e produzir pequenos textos reflexivos.
EBJSD, EB
Línguas
Europeias.
Areia Alunos
Estangeiras
Árvore, EB
Azurara, EB
Meia
Ocupação de tempos livres
São dispostas caixas no exterior com livros para os
EB
Areia alunos lerem
Árvore, EB
Biblioteca
Alunos
nº1 Vila do
Conde
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Data

NOME

Tipo de Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Visita de Estudo,

1 - out - 2014

Mês
Atividade Interativa,
Internacional das Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas,
Bibliotecas
Formação Cultural e
Escolares

Biblioteca

Objetivos/competências

Breve Descrição

Local

Destinatá
rios

- Comemorar o mês internacional das bibliotecas
escolares;
- Formar novos utilizadores;
- Sensibilizar para o serviço - SEDA;
- Sensibilizar para a leitura recreativa.

No mês internacional das bibliotecas escolares, a
Biblioteca JSD fará uma esplanada de leitura, várias
formações a novos utilizadores e sensibilização ao
serviço SEDA.

EBJSD

Alunos,
Corpo
Docente

- Dar a conhecer a nova Biblioteca aos alunos do
5ºano de escolaridade;
- Familiarizar os discentes no novo espaço;
- Dar formação a novos utilizadores.

Receber as turmas do 5º ano de escolaridade na
Biblioteca, durante o mês de outubro.
EBJSD

Alunos

JI de Areia

Alunos

Cívica

1 - out - 2014

1 - out - 2014

2 - out - 2014

3 - out - 2014

8 - out - 2014

11 - out - 2014

Rececão aos
Alunos 5º Ano

A Gotinha e o
Ciclo da Água

A Gotinha e o
Ciclo da Água

"O dia em que
mataram o rei"

Atividade de
Articulação

Dia de S.
Martinho

Visita de Estudo,
Formação Cultural e
Cívica, Práticas
Pedagógicas

Educação Ambiental

Educação Ambiental

Exposição, Estudo
do Meio

Biblioteca

Educação
Pré-Escolar

Educação
Pré-Escolar

Biblioteca

Atividades
Académicas

Educação
Pré-Escolar

Atividade Interativa

1º Ciclo do
Ensino
Básico

*Sensibilizar para a importância da água;
Aproveitando a comemoração do Dia da Água, o CCV
*Fomentar hábitos corretos de poupança de água;
vem à escola fazer atividades ligadas à água.
*Estimular o conhecimento do ciclo da água;

*Sensibilizar para a importância da água;
*Fomentar hábitos de poupança de água;
*Estimular o conhecimento o Ciclo da água;

A equipa do CCV desloca-se à escola e faz algumas
atividades que levam as crianças a adquirir
conhecimentos sobre o ciclo da água, a sua
importância e a necessidade de poupar água;

JI de Real Tougues

Alunos

•Evocar historicamente os acontecimentos de
1910.
•Promover a reflexão coletiva sobre a identidade
nacional, os valores da República e o
desenvolvimento das instituições políticas.

Visita à exposição/montra
Leitura em vários suportes do conto de José Jorge
Letria "O Dia em que mataram o Rei"
Distribuição de folheto sobre a República
Distribuição de materiais de apoio à leitura

EB Areia Árvore, EB
nº1 Vila do
Conde

Alunos

Sensibilizar para a leitura/escrita,
Saber ouvir;
Recontar o que ouviu;
Saber descriminar pormenores;
Promover o convívio entre alunos e restante
corpo escolar.
Reviver e valorizar a tradição de S. Martinho.

Uma criança do 1º ano lê a história" O capuchinho
vermelho no séc.XXI". Depois em pequenos grupos,
EB nº1 Vila
descobrem as diferenças entre esta história e a
do Conde
tradicional.
Posteriormente cada grupo reconta a história e faz o
seu registo.
Os alunos recordam a Lenda de S. Martinho mediante a
apresentação de um Power Point.
EB1/JI
Dialogam sobre a história e fazem trabalhos alusivos ao
Formariz
tema.
Comem castanhas no recreio e lancham, realizam
jogos que proporcionam o convívio entre eles.

Alunos

Alunos
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Responsabil
idade Estrutura
proponente

NOME

Tipo de Atividade

Dia da
Alimentação

Atividade Interativa,
Formação Cultural e
Cívica, Educação
para a Saúde,
Práticas
Pedagógicas

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Dia da
Alimentação

Educação para a
Saúde

1º Ciclo do
Ensino
Básico

16 - out - 2014

Semana da
Alimentação

Atividade Interativa,
Atividade
Laboratorial/Experim
ental,
Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas,

1º Ciclo do
Ensino
Básico

16 - out - 2014

Dia Mundial
Alimentação

Atividades
Académicas

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

1º Ciclo do
Ensino
Básico

-Reconhecer a importância da alimentação
variada e equilibrada.
-Alertar para os problemas que acarreta uma
alimentação desequilibrada.

Biblioteca

•Promover uma alimentação racional
•Sensibilização para regras de higiene alimentar e
de comportamentos saudáveis

Data

16 - out - 2014

16 - out - 2014

16 - out - 2014

Dia da
alimentação

Dia da
Exposição, Atividade
Alimentação “Um Laboratorial/Experim
16 - out - 2014
livro, um doce… ental, Educação para
a Saúde
mil sensações”

16 - out - 2014

Dia Mundial da
Alimentação

Aula no Exterior,
Educação para a
Saúde, Educação
Ambiental

Objetivos/competências

Breve Descrição

Valorizar práticas pedagógicas e outras atividades
que estimulem a alimentação saudável
Sensibilizar os alunos para a importância de uma
alimentação equilibrada.
Construir um corpo saudável.
Contactar com lendas .
1 - Sensibilizar para uma alimentação saudável;

Audição da lenda da "Sopa de pedra"; realização da
dramatização e confeção da sopa. Noções em Inglês
de alimentos saudáveis e não saudáveis. Construção
de um corpo coberto de alimentos saudáveis.

Destinatá
rios

EB Meia
Laranja

Alunos,
Corpo
Docente,
Assistent
es
Operacion

Construção da roda dos alimentos;
Alunos,
Confecção de um lanche com fruta natural;
Entrega de flyer com orientações para os EE sobre uma EB1 Bairro Encarrega
Alto
dos de
alimentação saudável.
Educação

- Inventariar e valorizar práticas pedagógicas e
- Visualização de powerpoint temático;
outras atividades que estimulem a alimentação
- Elaboração de trabalhos de expressão plástica;
saudável;
- Confeção de espetadas de fruta ou sande diferente;
- Sensibilizar os alunos para a importância de
- Realização da experiência: "Oxidação –
uma alimentação racional e equilibrada;
banana/limão";
- Dar a conhecer as principais regras de uma
- Palestra no âmbito da "Sensibilização dos alunos para
Promover hábitos de uma alimentação equilibrada
Os alunos vão confecionar um lanche saudável.

Sensibilizar a comunidade educativa para a
contribuição
da agricultura familiar na segurança
Ciências
alimentar, gestão dos recursos naturais e
Experimentai
proteção do meio ambiente; Apoiar o
s
desenvolvimento da agricultura familiar
sustentável.

Local

Confecionar um prato saudável com a participação dos
alunos.

EB Areia Árvore

Comunida
de
Escolar,
Alunos

EB Azurara

Alunos

EB1/JI
Casal do
Monte

Alunos

•Visita à exposição/montra
EB Areia •Visionamento de apresentação multimédia sobre
Árvore, EB Alunos,
alimentação saudável
nº1 Vila do
Corpo
•Confeção de pão
Conde, JI
Docente
•Elaboração de espetadas de frutos
Cunha Reis,
•Distribuição de folheto sobre alimentação saudável
JI Sede
Sementeira de ervas aromáticas na Estufa da EBJSD;
Comunida
Plantação de árvores de fruto.
de
EBJSD
Escolar,
Alunos
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Responsabil
idade Estrutura
proponente

Data

NOME

16 - out - 2014

Reprodução in
vitro do ouriçodo-mar

16 - out - 2014

Comer Bem,
Viver Melhor

16 - out - 2014

Comer Bem,
Viver Melhor

Desenvolver a capacidade de investigar, observar
As características biológicas do ouriço-do-mar
e
experimentar.
possibilitam,
com alguns instrumentos, a observação de
Atividade
Ciências
um fenómeno biológico perfeito e fascinante: a
Laboratorial/Experim Experimentai Observar a obtenção de gâmetas e a fecundação
EBJSD
in vitro.
libertação e a observação de gâmetas, a interação
ental
s
entre os gâmetas – fecundação (in vitro) e o
desenvolvimento do embrião em laboratório
Estimular hábitos corretos de alimentação;
Aproveitando a comemoração do Dia Mundial da
JI de Real Sensibilizar para a importância da saúde;
Alimentação, as educadoras promoverão atividades
Tougues, JI
Educação para a
Educação
culinárias de receitas saúdaveis, realização de registos Bairro Alto,
Saúde
Pré-Escolar
gráficos das aprendizagens;
JI Cunha
Reis, JI
Areia;JI
Sensibilizar para hábitos saudáveis de
Todas as crianças farão o seu próprio lanche: castelos
alimentação;
de sandes e sangria/sumos naturais e no final
Educação para a
Educação
EB Azurara,
Proporcionar
a
degustação
de
novos
sabores;
lancharão em conjunto.
Saúde, Atividade
Pré-Escolar
JI Azurara
Culinária

Comer Bem,
Viver Melhor

Educação para a
Saúde, Atividade de
Articulação

16 - out - 2014

Tipo de Atividade

Objetivos/competências

Proporcionar novas aprendizagens;
Sensibilizar para a alimentação saudável;;

19 - out - 2014

21 - out - 2014

Todos pelo Lince

Núcleo de
Educação Ambiental Atividades e
Projetos

Caminhada "Em Educação Ambiental, Núcleo de
Atividades e
Caminhada
defesa do Lince"
Projetos

Como se faz o
Pão?

sensibilização para defesa do ambiente;
partilha de experiências;
cooperação em torno de um objetivo

Proporcionar o conhecimento do fabrico do pão;
Estimular o conhecimento do mundo;
Visita de Estudo

Educação
Pré-Escolar

Local

Destinatá
rios

Alunos

Alunos

Alunos

Os alunos das duas turmas procedem à moagem do
grão e à posterior confeção de pão

Educação
Pré-Escolar

Sensibilização ambiental/ cidadania.
19 - out - 2014

Breve Descrição

EB nº1 Vila
do Conde

Alunos

Centro Vila
do Conde

Comunida
de
Escolar

Participação numa caminhada em prol do Lince Ibérico.

Após trabalho de sala à volta do tema da necessidade
Comunida
de preservar os animais e de os tratar
de
convenientemente e de se fazer adereços, as crianças Ruas de Vila Escolar,
do Conde
acompanhadas das educadoras e de alguns pais e
Alunos,
familiares caminham pelas ruas da cidade alertando a
Corpo
população em geral para a causa em destaque.
Docente,
As crianças deslocam-se à padaria e vêm como se faz
o pão.
JI Azurara

Alunos
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Data

NOME

Tipo de Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

21 - out - 2014

Atividade de
Articulação

Atividades
Académicas

Educação
Pré-Escolar

22 - out - 2014

Mês
Internacional da
Biblioteca
Escolar (MIBE)

Práticas
Pedagógicas

Biblioteca

27 - out - 2014

Mês
Internacional da
Biblioteca
Escolar “Your
School Library:
Mind-Map
Central”

Exposição,
Comemoração de
Efeméride

Biblioteca

Halloween

Atividade Interativa,
Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas,
Formação Cultural e
Cívica, Educação
Artística

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

1º Ciclo do
Ensino
Básico

31 - out - 2014

31 - out - 2014

Halloween

31/10/2014

Ação de
sensibilização
"Crescer em
segurança"

Palestra

Ciências
Sociais e
Humanas

Objetivos/competências

Breve Descrição

Local

Promover hábitos de alimentação saudável;
Ensinar novos vocábulos,
Favorecer a comunicação;

É apresentada no quadro interativo a história "Sopa
Verde". de seguida há um diálogo sobre a história,
EB1/JI
levando-.as a dizer quais os acontecimentos e quais os
Casal do
alimentos referidos. Dar a conhecer a importância da
Monte
sopa na alimentação.
Aprendizagem da canção "Eu gosto de Sopa"
- divulgar e celebrar o MIBE 2012.
- visita às instalações da BE;
- evocar a importância da Biblioteca Escolar, dos
- formação na utilização dos recursos disponíveis do
livros e da leitura.
espaço;
ESDAS
- sensibilizar a comunidade educativa para a
- caça ao tesouro por equipas;
aprendizagem através
- formação na aprendizagem através de mapas
mentais.
•Sensibilizar a comunidade escolar para a
Ainda por definir
centralidade da BE na vida do Agrupamento
EB Areia •Festejar o 10º aniversário da BE Correios
Árvore, EB
•Incentivar a expressão escrita
Meia
•Promover o livro
Laranja, EB
•Aprofundar o gosto pela leitura
nº1 Vila do
Conde
- Conhecer tradições multiculturais;
- Pesquisar a origem do Halloween e tradições
associadas;
- Desmistificar figuras míticas;
Sensibilizar para a diversidade e semelhança
cultural e de costumes.

Observação de regras de Higiene e Segurança no
Trabalho, a Prevenção do Acidente.

- Recriação do ambiente temático do Halloween, no
Centro Escolar de Areia;
- Construção de um chapéu de bruxa, utilizando a
planificação do cone;
- Construção de lanternas com abóboras;
- Confeção de compota de abóbora;
Os alunos fantasiam-se com motivos alusivos ao dia.

Destinatá
rios

Alunos

alunos do
10º ano

Comunida
de
Escolar,
Alunos,
Corpo
Docente,
Assistent
es
Operacion

EB Areia Árvore

Comunida
de
Escolar

EB1/JI
Casal do
Monte

Alunos

ESDAS

Alunos

Palestra Interativa
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Data

31 - out - 2014

31 - out - 2014

31/10/2014

31 - out - 2014

NOME

HALLOWEEN

Feirinha de
Outono

Halloween

Jornal
"Impressões"

Tipo de Atividade

Atividade Interativa

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Clube
Ensin'arte

Objetivos/competências

-Promover o desenvolvimento integral do aluno,
Os docentes envolvidos propõem uma instalação
pondo em ação capacidades afetivas, cognitivas,
artística em que todos os alunos das escolas Saúl
cinestésicas e promovendo a interação de
Dias e Afonso Sanches, durante os intervalos, terão
múltiplas inteligências;
oportunidade de festejar o Halloween através de selfies
-Proporcionar ao indivíduo, através do processo em molduras construídas pelo 12ºO e pelos alunos do
criativo, a oportunidade para desenvolver a sua
5ºA e 5ºB e por outros alunos da Saúl Dias, com
personalidade de forma autónoma e crítica, numa temáticas alusivas ao Outono e ao Halloween . Esta
permanente interação com o mundo;
atividade será também animada pelos referidos alunos
-Mobilizar todos os sentidos na perceção do
no espaço exterior dos dois recintos.
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

Vivenciar novos ambientes;
Fomentar a ligação à comunidade local;
Mostra/Feira

Atividade Interativa,
Formação Cultural e
Cívica

Educação
Pré-Escolar

Expressões

Impressões Publicação do jornal
Jornal
do agrupamento
Escolar

Breve Descrição

Local

Destinatá
rios

ESDAS,
EBJSD

Comunida
de
Escolar

As crianças preparam antecipadamente materiais
necessários à realização da feirinha. No dia, expõem os
artigos que fizeram e que os pais ofereceram. Toda a JI de Real - Comunida
Tougues
de local
comunidade local participa.

Dinamizar a data festiva;
Desenvolver competências de organização e
realização de eventos;
Desenvolver competências de corte de frutas;
Promover o espirito de equipa e entreajuda.

Distribuição de espetadas de fruta com molho de
chocolate na hora de almoço na cantina da ESDAS e
da EBJSD pelos alunos do 11ºN.

- Estimular e desenvolver a expressão escrita e
artística;
- Incutir nos alunos o gosto pela comunicação
escrita;
- Divulgar atividades e trabalhos escolares
realizados pela comunidade escolar.

- No 1º e final do 2º período ou início do 3º será
publicado o jornal "Impressões".

EBJSD,
ESDAS

Comunida
de
Escolar

ESDAS, Comunida
EBJSD, EB
de
Areia Escolar,
Árvore, EB Alunos,
Azurara, EB
Corpo
Meia
Docente,
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Data

NOME

31/10/2014

Halloween

07/11/2014

Dia Internacional
Eco-escolas

11 - nov - 2014

11 - nov - 2014

11 - nov - 2014

Magusto

Magusto

Magusto

Tipo de Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

- Ouvir e cantar músicas;
- Interação oral;
Atividades
Línguas
- Leitura e repetição de vocábulos;
Académicas
Estangeiras
- Realizar trabalhos manuais;
- Decorar a sala de aula;
- Concurso de máscaras;
-Promover o sentido de pertença à escola;
- Divulgar o projeto eco-escolas na comunidade e
Exposição,
dar a conhecer a conquista da 10ª bandeira
Formação Cultural e
verde.
Cívica, Educação
Alertar
para
a
mobilidade
sustentável e para a
para a Saúde,
ECOescolas
necessidade de a promover
Educação Ambiental,
hastear bandeira
verde

Atividade Interativa,
Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas,
Formação Cultural e
Cívica, Educação
Artística

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Atividades
Académicas

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Breve Descrição

Local

Destinatá
rios

Identificar vocabulário/figuras;
- Sensibilizar para a diversidade e semelhança cultural;
- Conhecer usos e costumes;
- Confeção de trabalhos alusivos;
- Decorar a sala de aula;
- Fomentar o gosto pela leitura.
Na presença de um representante da Câmara Municipal
de Vila do Conde será hasteada a 10ª bandeira verde,
galardão que recomhece à escola um trabalho sólido no
que respeita a diferentes áreas da Educação
ambientalHaverá uma exposição sobre a bicicleta, uma
feira de plantas e a divulgação do eco código vencedor
e que entra em vigor esteb ano letivo

EB nº1, EB
(centro
escolar) de
Areia, EB
Azurara, EB
Bairro Alto,

Alunos

EBJSD

Comunida
de
Escolar

- Comemorar a data divulgando e promovendo a
cultura popular;
- Manter viva a leitura de contos tradicionais;
- Consciencializar para o conhecimento do
Português;
- Promover o convívio entre os alunos da EB1 e
do JI.

- Leitura e exploração da Lenda de S. Martinho;
- Construção de recipientes, para as castanhas
assadas, a partir da reutilização de materiais de
desperdício;
- Realização de jogos tradicionais.

Valorizar a relação com a comunidade educativa;
Perpetuar e dar continuidade às tradições e
lendas relacionadas com o São Martinho.

Visualização do PowerPoint "Lenda de S. Martinho"
Recolha e pesquisa de provérbios.
Lanche convívio com castanhas assadas.
Jogos tradicionais.

EB1 Bairro
Alto

Alunos

Manter as tradições

Em conjunto os alunos realizam a "Dramatização da
Lenda de S. Martinho e participam no magusto da
escola.

EB Azurara

Alunos

Alunos,
Corpo
Docente,
EB Areia Assistent
Árvore
es
Operacion
ais
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Data

11 - nov - 2014

11 - nov - 2014

NOME

Magusto

S. Martinho

Tipo de Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

1º Ciclo do
Ensino
Básico

S.Martinho

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Objetivos/competências

Breve Descrição

Local

Destinatá
rios

Valorizar a relação com a comunidade educativa,
bem como perpetuar e dar continuidade às
tradições e lendas relacionadas com o São
Martinho.

- Diálogo com os alunos sobre a Lenda de S. Martinho
- Leitura de histórias alusivas ao dia
- Realização de trabalhos de expressão plástica
- Realização do magusto/convívio

EB1/JI
Casal do
Monte

Alunos

Reforçar positivamente as boas práticas.

Vamos distribuir castanhas pelos alunos.Trabalhos
alusivos ao S. Martinho na sala de aula.
EB nº1 Vila
do Conde

Alunos

Vivenciar tradições;
Fomentar o uso de alimentos autóctones;

11 - nov - 2014

Festa das
Castanhas

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas,
Degustação

11 - nov - 2014

Manter tradições,
S. Martinho “
Quentes e boas”

Estudo do Meio

13/11/2014

14 - nov - 2014

Atividade de
Articulação

A Gotinha e o
Caracol

Educação
Artística

As crianças cantam canções e dizem lengalengas
JI de Real sobre as castanhas. A educadora conta a história da Mª Tougues, JI
Castanha ou a Lenda do S. Martinho. Vêm as
Bairro Alto,
Educação
castanhas a assar na fogueira e fazem jogos no
JI Cunha
Alunos
Pré-Escolar
exterior. No final todas lancham as tradicionais
Reis, JI
castanhas assadas.
Sede, JI
Formariz; JI
Areia
•Reviver a tradição do S. Martinho
Ao longo da semana anterior os alunos visitam a
Alunos,
•Conhecer o património artístico, cultural e natural
exposição/montra e assistem a apresentação
EB Areia Corpo
como um valor da afirmação da identidade
multimédia sobre esta tradição
Árvore, EB
nacional e encarar a sua preservação como um No dia 11 decorrerá o grande encontro e o festejo desta nº1 Vila do Docente,
Assistent
dever cívico
data.
Conde, JI
es
•Promover a escrita criativa com o concurso de
Cunha Reis,
Operacion
rimas "São quentes e boas"
JI Sede
ais

Educação
PréEscolar

Atividade
Educação
Laboratorial/Experim
Pré-Escolar
ental

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.

Estimular o conhecimento da vida animal;
Fomentar a preservação do ambiente;

As técnicas do CCV deslocam-se à escola para
fazerem com as crianças algumas experiências.

JI Cunha
Alunos
Reis

JI Cunha
Reis

Alunos
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Data

NOME

Tipo de Atividade

Comemoração do Palestra ( O porquê
de uma alimentação
17 - nov - 2014
dia da
saudável!)
Alimentação

Responsabil
idade Estrutura
proponente

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Objetivos/competências

Breve Descrição

Local

Destinatá
rios

Sensibilizar os alunos para uma alimentação
equilibrada e variada.

Os alunos irão dialogar sobre o tema alimentação,
expôr as suas dúvidas e criar debate sobre o mesmo.
Trabalhar as diferentes áreas em função do tema,
realizando diversos trabalhos.

EB1/JI
Formariz

Alunos

Valorizar a partilha de saberes;
18/11/2014

20 - nov - 2014

Atividade de
Articulação

Dia Internacional
da Filosofia

Jogos/Desafios/ Educação
Atividades
PréLúdicas
Escolar

Outra

Ciências
Sociais e
Humanas

Assinalar a importância do Dia Internacional da
Filosofia; envolver a comunidade educativa na
comemoração deste dia; divulgar o pensamento
filosófico de alguns autores; fomentar a reflexão
filosófica no mundo contemporâneo.

Estimular a solidariedade;
Fomentar a partilha e entreajuda;

20 - nov - 2014

23 - nov - 2014

Dia do Pijama

Dia da Floresta
Autóctone

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas,
Atividade de
Solidariedade

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

Educação
Pré-Escolar

Educação
Pré-Escolar

Estimular a curiosidade pelo conhecimento do
mundo;
Promover o conhecimento do mundo vegetal;
Estimular o respeito pela natureza;

Fazer um jogo onde as crianças procuram e
EB
encaixam as partes que o constituem; cantar Azurara,
a canção "O Coração"; Troca de corações AZ1,AZ2
entre as crianças.
e Turma
da Prof.
Comemoração do Dia da Filosofia através da entrega
de marcadores à comunidade escolar, e reflexão em
torno de um texto divulgado pela APF, em contexto de
aula.

ESDAS;
EBJSD

Alunos

Comunida
de
Escolar

As crianças envolvem-se na exploração de uma história
sobre o tema e na construção de pequenos mealheiros
que levarão para casa no sentido de angariar fundos
JI de Real que se destinam a apoiar as crianças sem família. No Tougues, JI Alunos,
dia vêm de pijama para a escola, trazem os mealheiros Bairro Alto, Encarrega
dos de
com o que conseguiram e realizaram atividades lúdicas JI Cunha
Educação
propostas pela organização "Mundos de Vida". Os
Reis, JI
,
mealheiros são abertos e tudo junto é enviado para a
Sede, JI
Cidadãos
organização.
Areia;

As técnicas da FAPAS realizam algumas atividades
ligadas ao tema;
JI Azurara

Alunos
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Data

25 - nov - 2014

25 - nov - 2014

26/11/2014

NOME

Experimentório

Venda de Natal

Atividade de
Articulação

Tipo de Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Aula no Exterior,
Ciências
Atividade
Experimentai
Laboratorial/Experim
s
ental

Mostra/Feira

Atividades
Académicas

Objetivos/competências

Breve Descrição

Apoiar o ensino das ciências experimentais, no 2º
Ciclo; Desenvolver a capacidade de investigar;
Aprender a observar; Aprender a experimentar.

Visita de Estudo/Laboratório aberto no Centro de
Ciência Viva de Vila do Conde.

Manter o nível de participação dos alunos e EE na
vida escolar;

As crianças e os EE fazem produtos artesanais
relativos à época que serão expostos e vendidos.

Educação
Pré-Escolar

Educação
Pré-Escolar

Traduzir vivências significativas;
Após conversa sobre o trajeto escolar das criança, os
Promover o convívio entre a comunidade escolar; grupos recolhem e selecionam materiais que vão servir
para construir a história.

Sensibilizar para a leitura/escrita;
Proporcionar novas aprendizagens;
Fomentar o contato com os escritores;
27 - nov - 2014

29 - nov - 2014

Encontro com o
Escritor

Oficina cerâmica

Encontro

Oficina/Workshop

Educação
Pré-Escolar

Clube
Cerâmica

Local

Destinatá
rios

Centro
Ciência Viva
V. Conde

Alunos

JI Sede

Comunida
de
Escolar,
Comunida
de local

EB Bairro
Alto

Alunos

As crianças deslocam-se ao Auditório da Cooperativa
Agrícola onde conhecem o escritor do livro que
anteriormente exploraram com a educadora. O escritor
Auditório da
faz uma apresentação e interage com as crianças
Cooperativa
respondendo também às suas perguntas.
Agrícola

Diversificar o leque das técnicas de conceção de Uma oficina de troca de experiencias e descobertas de
peças cerâmicas à luz da modelação e
novas soluções.
decoração, utilizando argilas com características
diferenciadas. Aproveitar as potencialidades do
gesso e/ou outros materiais cerâmicos realçando
a azulejaria na elaboração de trabalhos
ornamentais e utilitários

EBJSD

Alunos

Comunida
de
Escolar,
fora da
comunida
de escolar
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Data

NOME

Tipo de Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

- Melhor contacto entre o Oriente e o Ocidente;
- Sensibilizar a comunidade educativa para os
problemas sociais.
1 - dez - 2014

2 - dez - 2014

Natal pelo Mundo

Museu Nacional
da Imprensa

Exposição, Atividade
Interativa,
Mostra/Feira,
Oficina/Workshop

Visita de Estudo

Mensagem e
árvore de natal

Exposição,
Atividades
Académicas

3 - dez - 2014

Dia da Pessoa
com Deficiência

Aula no Exterior,
Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas,
Formação Cultural e
Cívica

3 - dez - 2014

Dia Internacional Atividade Interativa,
da Pessoa com Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas
Deficiência

2 - dez - 2014

03/12/2014

Ao encontro da
História/Convers
a com um
arqueólogo.

Palestra

Biblioteca

Expressões

Contacto com equipamentos, sistemas de
impressão e recursos utilizados na produção
gráfica.

Português

- Desenvolver competências sociais;
- Promover atividades de escrita;
- Desenvolver competências linguísticas.

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Biblioteca

Ciências
Sociais e
Humanas

Breve Descrição

Local

De acordo com o projeto - Leituras do Oriente- irão
realizar-se vários workshops de comida Oriental, mostra
ESDAS,
da mesma nas diversas biblioteca, intitulado: O Oriente
EBJSD, EB
na minha Biblioteca.
Areia Irá realizar-se o cabaz cultural para ajuda a uma
Árvore, EB
instituição, ainda a definir.
nº1 Vila do
E atividade - Toma lá! Dá cá! que permite a troca de
Conde
bens alimentares por livros.
Realização de uma visita de estudo com os alunos do
Curso Profissional de Técnico de design Gráfico ao
Museu Nacional da Imprensa, no Porto. Visita à
exposição “Memórias vivas da Imprensa” onde se
pretende uma abordagem histórica e a possibilidade de
os alunos contactarem com equipamentos, sistemas de
Produção de textos alusivos à quadra natalícia e
decoração de árvore de natal com mensagens
selecionadas.

- Sensibilizar para as dificuldades que as
pessoas, com deficiência, enfrentam no seu dia a
dia;
- Reconhecer que apesar das diferenças somos
todos iguais e com os mesmos direitos.

- Realização de experiências sensoriais;
- Realização de percursos com obstáculos e de olhos
fechados;
- Efetuar percursos em cadeiras de rodas.

- Maior interação entre os alunos do currículo
normal e currículo alternativo;
- Sensibilizar todos os alunos para o uso da
Biblioteca.

Esta atividade realiza-se na Biblioteca JSD com todos
os alunos de CEI e da Unidade de Apoio. Os alunos do
MADI também são convidados.
Há sempre uma atividade pedagógica para estes
alunos, seguindo-se um lanche convívio.

Dar a conhecer o património arqueológico do
concelho de Vila do Conde.Conhecer o trabalho
de campo e de laboratório do
arqueólogo.Consolidar conhecimentos
adquiridos.Aumentar o sucesso escolar

Sessão orientada por um arqueólogo no auditório da
escola de duração de 100 min.

Destinatá
rios

Alunos,
Corpo
Docente

Porto

Alunos

EBJSD,
EBJSD,
biblioteca

Comunida
de
Escolar

Alunos,
Corpo
EB Areia - Docente,
Árvore
Assistent
es
Operacion
Alunos,
Assistent
EBJSD
es
Operacion
ais

EBJSD

Alunos
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Data

NOME

3 - dez - 2014

Dia Internacional
da Pessoa com
Deficiência

04/12/2014

Ida ao teatro:
"Viagem ao
Mundo em 60
Minutos"

5 - dez - 2014

06/12/2014

06/12/2014

Tipo de Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Educação
Atividade Interativa,
Especial/Apo
Jogos/Desafios/Ativi
ios
dades Lúdicas
Educativos

Objetivos/competências

Breve Descrição

-Promover a inclusão de crianças /jovens com
N.E.E. no meio escolar e social
-Promover o respeito pelo outro
-Sensibilizar para a aceitação da " Diferença "
-Proporcionar momentos de boa disposição e
interação entre jovens e adultos

A atividade decorrerá em dois momentos distintos:

-Promover a formação cultural dos alunos.
Formação Cultural e
Cívica

A volta ao Mundo
em 60 minutos

Ida ao Teatro

Celebração do
Dia de Reis

Atividades
Académicas,
Formação Cultural e
Cívica

Celebração do
Dia de Reis

Atividades
Académicas,
Formação Cultural e
Cívica

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Educação
Pré-Escolar

Línguas
Estangeiras

Línguas
Estangeiras

Estimular a utilização dos equipamentos locais;
Desenvolver a comunicação;
Proporcionar novas experiências;

-Audição de um conto na Biblioteca da EBJSD seguido
de um lanche/ convívio para os alunos com N.E.E.
-Atividade a definir pela Equipa DAP
(Deficiência,Abordagem Plurinstitucional) - Câmara
Municipal de Vila do Conde

Os alunos vão assistir à peça de teatro "A Volta ao
Mundo em 60 Minutos"

As crianças deslocam-se ao auditório do Teatro
Municipal onde vão colaborar ativamente num
espetáculo de teatro intitulado "Volta ao Mundo em 60
minutos"

Dar a conhecer a importância do Dia de Reis em
Mostra de filmes, reportagens e documentários;
Espanha;
Distribuição de Bolo Rei aos professores e funcionários
Promover valores humanos.
da escola.

Dar a conhecer a importância do Dia de Reis em
Mostra de filmes, reportagens e documentários;
Espanha;
Distribuição de Bolo Rei aos professores e funcionários
Promover valores humanos.
da escola.

Local

Destinatá
rios

EBJSD, A
definir pela
Câmara M.
Vila do
Conde

Alunos

Teatro
Municipal de
Vila do
Conde

Alunos

Auditório do
Teatro
Municipal

Alunos

EBJSD,
ESDAS

Alunos,
Corpo
Docente

EBJSD,
ESDAS

Alunos,
Corpo
Docente
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Data

8 - dez - 2014

9 - dez - 2014

9 - dez - 2014

10/12/2014

NOME

NATAL PELO
MUNDO

Natal

Tipo de Atividade

Exposição,
Mostra/Feira,
Oficina/Workshop,
Formação Cultural e
Cívica

Exposição,
Mostra/Feira

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Biblioteca

Clube
Cerâmica

Objetivos/competências

Breve Descrição

- angariar fundos para aumentar o fundo
documental da BE;
- recolher um cabaz de alimentos para entregar a
uma instituição de solidariedade;
- organizar uma FEIRA DO LIVRO em 2ª mão;
- favorecer a integração social da comunidade
chinesa vila-condense.
- sensibilizar os alunos para as diferenças
culturais.

- feira do livro em 2ª mão para recolha de bens
alimentares;
- sorteio do cabaz cultural;
- workshop de sushi;
- mostra gastronómica de cozinha oriental;
- leituras sobre tradições orientais;
- palestra sobre hábitos e tradições chineses.

-Participar e colaborar em projetos de trabalho
Decoração de um espaço exterior com presépio de
colaborativo (com os diferentes órgãos e
Natal em tamanho real e respetiva mostra de trabalhos
estruturas educativas) na escola e a nível
realizados.
nacional, visando o desenvolvimento e a melhoria
da qualidade da comunidade escolar;
-Contribuir para a melhoria do
desempenho/motivação dos alunos da escola;
-Envolver os encarregados de Educação e/ou
outras entidades em ações de desenvolvimento
da escola.

Proporcionar o conhecimento do fabrico do
chocolate;

Como se faz o
chocolate?

Visita de Estudo

Christmas

Exposição,
Atividades
Académicas

Línguas
Estangeiras

Destinatá
rios

ESDAS,
EBJSD, EB Comunida
Areia de
Árvore, EB Escolar,
nº1 Vila do
Alunos
Conde

EBJSD

Comunida
de
Escolar,
fora

JI Cunha
Reis

Alunos

EB nº1, EB
(centro
escolar) de
Areia, EB
Azurara, EB
Bairro Alto,

Alunos

As crianças deslocam-se à fábrica de chocolates onde
vêm o seu processo de fabrico.

Educação
Pré-Escolar

- Identificar vocabulário e figuras;
- Sensibilizar para a diversidade e semelhança
cultural;
- Confeção de trabalhos alusivos;
- Decorar a sala de aula;
- Fomentar o gosto pela leitura;

Local

- Ouvir e cantar músicas;
- Interação oral;
- Realizar trabalhos manuais;
- Decorar a sala de aula;
- Audição de histórias natalícias;
- Jogar jogos.
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Data

12 - dez - 2014

12 - dez - 2014

12/12/2014

Responsabil
idade Estrutura
proponente

NOME

Tipo de Atividade

Natal / Atividade
cultural

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas,
Formação Cultural e
Cívica

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Festa de Natal

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Visita de Estudo

Ciências
Sociais e
Humanas

Festa de Nata

A Romanização
em Vila do Conde

Festa de Natal

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

12 - dez - 2014

Megas Escolar

Atividade Desportiva,
Educação para a
Expressões
Saúde

12/12/2014

Celebração do
Dia da
Hispanidade

12 - dez - 2014

Exposição,
Atividades
Académicas

Objetivos/competências

Breve Descrição

-Fomentar o espírito de entreajuda e de partilha.
-Sensibilizar os alunos para o espírito natalício.
-Promover a formação cultural dos alunos.

Os alunos assistem a uma sessão de cinema seguido
de um lanche convívio.

Reforçar positivamente as boas práticas.

Vamos distribuir castanhas pelos alunos.Trabalhos
alusivos ao S. Martinho na sala de aula.

Estabelecer relações entre passado e rpesente;
relacionar a História Local com a História de
Portugal e a História Europeia/Mundial;
compreender o processo de romanização;
analisar fontes de natureza diversa; mobilizar
conhecimentos das realidades históricas
Promover o convívio entre a comunidade.

Visita de estudo ao Centro de Memória, Vila do Conde

Promover: Competição desportiva, Convívio
desportivo e Educação para a saúde / Autosuperação, Auto-estima e Auto-confiança.

Provas de Atletismo (velocidade - 40m; salto em
comprimento e corrida de 1Km)

Dar a conhecer diferentes aspectos da história e
da cultura dos países hispânicos;
Desenvolver competências linguísticas;
Estimular a criatividade dos alunos;

Mostra de um filme e/ou documentário;
Produção de trabalhos para exposição.

Os alunos apresentam várias dramatizações aos pais.

Educação
Pré-Escolar

Línguas
Estangeiras

Local

Destinatá
rios

EB1/JI
Casal do
Monte

Alunos

EB Meia
Laranja, EB
nº1 Vila do
Conde

Alunos

Centro
Memória

Alunos

Comunida
de
EB Azurara Escolar,
Encarrega
dos de
Educação

EBJSD

Alunos

EBJSD,
ESDAS

Comunida
de
Escolar
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Data

NOME

Tipo de Atividade

14/12/2014

Valentine’s day

Exposição,
Atividades
Académicas

15 - dez - 2014

FEIRA DOS
CHEIROS E
SABORES DE
NATAL FESTA
DE NATAL

Mostra/Feira,
Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas,
Formação Cultural e
Cívica, Educação
Artística

15/12/2014

15 - dez - 2014

16 - dez - 2014

16 - dez - 2014

Convento de
Mafra

Torneio de
Voleibol

Visita de Estudo

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Línguas
Estangeiras

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Ciências
Sociais e
Humanas

Atividade Desportiva,
Educação para a
Expressões
Saúde

Almoço de Natal

Almoço Convivio

Corta-Mato
Escolar

Clube, Atividade
Desportiva,
Educação para a
Saúde

Objetivos/competências

Breve Descrição

Local

Destinatá
rios

- Identificar vocabulário e figuras;
- Sensibilizar para a diversidade e semelhança
cultural;
- Confeção de trabalhos alusivos;
- Decorar a sala de aula;
- Fomentar o gosto pela leitura;
- Promover demonstrações de amizade.

- Ouvir e cantar músicas;
- Interação oral;
- Realizar trabalhos manuais;
- Audição e interpretação de histórias;
- Troca de postais de amizade.

Alunos

- Desenvolver o espírito de solidariedade e
fortalecer relações interpessoais;
- Comemorar a data divulgando e promovendo a
cultura e gastronomia popular;
- Promover o convívio entre os alunos da EB/JI;
.

- Realização trabalhos alusivos à época natalícia e
decoração do Centro Escolar, com os mesmos;
- Realização de uma "Feira dos sabores e cheiros
natalícios": venda de produtos da época e trabalhos
elaborados pelos alunos;
- Leitura de contos de Natal e sua dramatização;
- Entoação de canções de Natal.

EB nº1, EB
(centro
escolar) de
Areia, EB
Azurara, EB
Bairro Alto,
EB
Formariz,
EB Meia

EB Areia Árvore

Comunida
de
Escolar

promover o estudo da obra Memorial do Convento
de José Saramago

visita ao Convento de Mafra
Convento
Mafra

Alunos

EBJSD

Alunos

EB Azurara

Alunos

EBJSD,
ESDAS

Alunos

Promover: Competição Desportiva, Convívio
Desportivo e Educação para a saúde / Autosuperação,Auto-estima e Auto-confiança.

Torneio inter-turmas do 9º ano.

Promover o convívio entre alunos.

Almoço na cantina da escola com todos os alunos.

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Desporto
Escolar

Promover: Competição desportiva, Convívio
desportivo e Educação para a saúde/ Autosuperação; Auto-estima e Auto-confiança.

Prova de Atletismo com percurso a envolver os
espaços da Escola Básica Júlio Saúl Dias, a Escola
Secundária D. Afonso Sanches e a Alameda Flâmula
Pais.

Ano letivo 2014/2015

Plano Anual de Atividades do
Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches

Data

17 - dez - 2014

NOME

Festa de Natal

Tipo de Atividade

Educação Artística

Dia Internacional
Formação Cultural e
a realizar no 1ºP da Pessoa com
Cívica
Defidiência

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

Breve Descrição

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Valorizar as relações com a comunidade
educativa.
Desenvolver a criatividade e a imaginação.
Fomentar o espírito de entreajuda e de partilha.
Sensibilizar os alunos para o espírito natalício.

Apresentação das atividades ensaiadas para esta
época festiva.
Lanche convívio.

1º Ciclo do
Ensino
Básico

a realizar no 1ºP

Livro de mão em
mão

Atividades
Académicas

1º Ciclo do
Ensino
Básico

a realizar no 1ºP

Teatro Municipal

Formação Cultural e
Cívica

1º Ciclo do
Ensino
Básico

a realizar no 1ºP

O Cabaz Cultural - Atividade Interativa,
Formação Cultural e
Sorteio
Cívica, Concurso

Toma lá, dá cá! –
Doação de um Formação Cultural e
a realizar no 1ºP
Cívica
género alimentar
por um livro

Destinatá
rios

EB1 Bairro
Alto, JI
Bairro Alto

Alunos

-Sensibilizar para as dificuldades que as pessoas Visita ao Centro e à Aldeia do Pai Natal, que se realiza Centro de
com deficiência enfrentam no seu dia-a-dia.
no mesmo.
Apoio e
-Convívio com pessoas com deficiência.
Reabilitação Alunos
-Reconhecer que apesar das diferenças somos
para
todos iguais e com os mesmos direitos.
Pessoas
com
Contribuir para o enriquecimento cultural e
Escrita de uma história inventada pelos alunos da turma EB Areia literário dos alunos; Contribuir para despertar o
e seus encarregados de educação.
Árvore, EB
Alunos,
gosto pela escrita; Estimular o gosto e o estudo
Azurara, EB
Encarrega
pelo português; Valorizar a escrita e a leitura
nº1 Vila do
dos de
como fonte de enriquecimento pessoal e social
Conde, JI de
Educação
Real Tougues
Promover momentos de cultura
Ida ao Teatro Municipal assistir ao espetáculo "Volta ao
mundo em 60 minutos".

Promover hábitos de leitura implementando as
orientações do PNL (Plano Nacional de Leitura)

No último dia de aulas do I Período será feito o sorteio
do Cabaz Cultural

•Incentivar a relação escola /comunidade e
cultivar a solidariedade
•Promover hábitos de leitura implementando as
orientações do PNL (Plano Nacional de Leitura)

Os alunos/famílias são convidados a doar um género
alimentar e um livro. Com os géneros alimentares
angariados serão feitos cabazes de Natal a distribuir
por famílias carenciadas. Quanto aos livros serão
trocados entre os alunos participantes

Biblioteca

Biblioteca

Local

EB Azurara

Alunos

EB Areia Árvore, EB
Meia
Laranja, EB
nº1 Vila do
Conde
EB Areia Árvore, EB
Meia
Laranja, EB
nº1 Vila do
Conde, JI
Cunha Reis,
JI Sede

Comunida
de
Escolar,
Alunos,
Corpo
Docente,
Comunida
de
Escolar,
Alunos,
Corpo
Docente,
Encarrega
dos de
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Data

NOME

Tipo de Atividade

a realizar no 1ºP

As Minhas
Decorações

Exposição

a realizar no 1ºP

SEDA - Serviço
de empréstimo
domiciliário

Formação Cultural e
Cívica, Práticas
Pedagógicas

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

Breve Descrição

- Comemorar datas e efemérides.

Ao longo do ano a Biblioteca terá várias decorações
para comemorar algumas efemérides pontuais.

Biblioteca

- Criar hábitos de leitura autónoma e continuada.

"Leituras
d'Oriente e
Mostra/Feira,
d'Ocidente" Oficina/Workshop,
Semana
Formação Cultural e
a realizar no 1ºP
Gastronómica e Cívica, Educação
para a Saúde,
Leituras “O
Estudo do Meio
Oriente na minha
Biblioteca”

a realizar no 1ºP

Planetário e
Visiorarium

Visita de Estudo

Ciências
Experimentai
s

Destinatá
rios

EBJSD

Comunida
de
Escolar

Levar os alunos da Escola a requisitarem livros para
leitura em casa e possuírem o cartão de utilizador.

Biblioteca

Biblioteca

Local

EBJSD, EB
Areia Árvore, EB
Meia
Laranja, EB
nº1 Vila do
Conde, JI
Bairro Alto,
JI Cunha
Reis

Alunos,
Corpo
Docente,
Assistent
es
Operacion
Comunida
de
Escolar,
Alunos,
Corpo
Docente,
Assistent
es
Operacion
ais

Exterior

Alunos

EBJSD

•Integrar escolar e socialmente os alunos e
famílias chinesas
•Compreender o legado dos portugueses no
Oriente reconhecendo, na nossa cultura, os
contributos de civilizações orientais
•Introdução à gastronomia e tradições japonesas
•Articular a leitura com diversas áreas do saber

Durante uma semana decorrerá nas bibliotecas, um
Workshop de Sushi(iniciação) e degustação
Em paralelo decorrerá uma exposição foto informativa
sobre o tema

- Apoiar a lecionação de diversos conteúdos
programáticos das disciplinas de FQ e BG e
promover a interdisciplinariedade;

-Partida da escola (em autocarro de aluguer) com
destino a Visionário, Sta Maria da Feira; visita ao centro
interativo de ciência;

- Proporcionar oportunidades de aprendizagam
diferentes do espaço de aula/escola;

-almoço nos jardins do visionário, em regime de pic-nic;

-Proporcionar momentos de convívio para
melhoria dos vínculos entre alunos e entre alunosprofessores.

- viagem sta Maria da Feira - Porto, para sessão no
planetário do Porto;
-retorno à escola

Ano letivo 2014/2015

Plano Anual de Atividades do
Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches

Data

NOME

Tipo de Atividade

Oficina/Workshop,
Programa
Educação para a
a realizar no 1ºP
PRESSE Saúde, Práticas
Educação Sexual
Pedagógicas

a realizar no 1ºP

Presépios de
Natal

Exposição

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

Objetivos
A escola candidatou-se a este projecto que envolve a
1.contribuir para a diminuição dos
coordenadora de EPS do Agrupamento, a psicóloga e a
comportamentos de risco e para o
equipa de saúde escolar. Será desenvolvido, neste ano
aumento dos factores de protecção em relação à
no 1º ano, 5º e 7º e 10º anos. Todos os professores
sexualidade;
terão formação que creditada, no regime de oficina 50
2. contribuir para a inclusão no projecto educativo
horas ( 2 créditos). Dentro das possibilidades será
e nos currículos um programa de educação
aberta a outros professores.
sexual estruturado e sustentado para os alunos
do ensino básico e Secundário
Educação
Objectivo geral - Conseguir que os alunos do
para a Saúde
1º,2º, 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino
recebam Educação Sexual, de uma forma
estruturada e sustentada, para que aumentem
conhecimentos e adquiram competências,
atitudes e comportamentos adequados face à
sexualidade.

Educação
Pré-Escolar

Estimular a criatividade
Proporcionar a utilização de variados
materiais/técnicas
Fomentar a cooperação
Vivenciar tradições;
Estimular o convívio e a comunicação;

a realizar no 1ºP

Festa de Natal

Breve Descrição

Jogos/Desafios/Ativi Educação
dades Lúdicas, Festa Pré-Escolar

Os vários grupos fazem presépios que serão expostos
e vendidos na exposição de presépios de Natal da
CMVC

Local

Destinatá
rios

EBJSD

Corpo
Docente

Todos os JI

Comunida
de local

As educadoras dos respetivos grupos farão atividades JI de Real - Comunida
lúdicas com os grupos; em alguns casos haverá um
de
Tougues, JI
espetáculo das crianças para os pais, onde mostram
Bairro Alto, Escolar,
algumas das coisas que aprenderam no 1º período;
JI Cunha Comunida
noutros haverá um lanche/convívio e claro não faltará a
de
Reis, JI
presença do "Pai Natal"
educativa
Sede, JI
(em
Areia;JI
alguns
Formariz;
casos)
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Data

a realizar no 1ºP

a realizar no 1ºP

NOME

Pré olimpíadas
da Matemática

Olimpiadas da
Matemática

Tipo de Atividade

Olimpíadas

Olimpíadas

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

Breve Descrição

As Olimpíadas Portuguesas de Matemática visam
As Olimpíadas Portuguesas de Matemática são um
essencialmente criar, incentivar e desenvolver o
concurso de resolução de problemas de matemática
gosto pela Matemática, o treino na resolução de
dirigido aos estudantes dos ensinos básico e
problemas, desenvolver o conhecimento
secundário, organizado pela Sociedade Portuguesa de
Matemática e matemático e detectar vocações precoces nesta
Matemática (SPM) com a colaboração do
TIC
área do saber.
Departamento de Matemática da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
(FCTUC)

As Olimpíadas Portuguesas de Matemática visam
As Olimpíadas Portuguesas de Matemática são um
essencialmente criar, incentivar e desenvolver o
concurso de resolução de problemas de matemática
gosto pela Matemática, o treino na resolução de
dirigido aos estudantes dos ensinos básico e
problemas, desenvolver o conhecimento
secundário, organizado pela Sociedade Portuguesa de
Matemática e matemático e detectar vocações precoces nesta
Matemática (SPM) com a colaboração do
TIC
área do saber.
Departamento de Matemática da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
(FCTUC)

Local

Destinatá
rios

EBJSD

Alunos

ESDAS,
EBJSD

Alunos

ESDAS,
EBJSD, EB
Areia Árvore, EB
nº1 Vila do
Conde

Alunos

2º Período
- desenvolver competências linguísticas
- estimular a criatividade dos alunos
5 - jan - 2015

“ESTÁS NO
ORIENTE! E
AGORA?”

Concurso

Biblioteca

- concurso de escrita criativa inserido no Projeto
Leituras d'Oriente e d'Ocidente.
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Data

NOME

5 - jan - 2015

Concurso
literário Oriente
“Estás no
Oriente! E
agora?”

6 - jan - 2015

6 - jan - 2015

6 - jan - 2015

7 - jan - 2015

Cantar as
Janeiras

Cantar as
Janeiras

Cantar as
janeiras

Cantar as
Janeiras

Tipo de Atividade

Concurso, Escrita
criativa

Atividade Interativa

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

Cantar as Janeiras

Cantar as Janeiras

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Biblioteca

Objetivos/competências

Breve Descrição

Local

Destinatá
rios

•Promover o gosto pela leitura e escrita;
•Promover e valorizar a criatividade e a
imaginação através da escrita;
•Desenvolver o gosto pelos valores da identidade,
da cultura e da língua portuguesa

A elaborar regulamento do concurso

EBJSD, EB
Areia Árvore, EB
Meia
Laranja, EB
nº1 Vila do
Conde

Alunos

Desenvolver o gosto pelas tradições.

Cantar pelas ruas da localidade.

EB1/JI
Formariz

Alunos,
Cidadãos

Freguesia
de Retorta

Comunida
de
Escolar,
Cidadãos

1º Ciclo do
Ensino
Básico

1º Ciclo do
Ensino
Básico

-Conhecer melhor o meio envolvente da escola.
-Interagir num clima de empatia e respeito com a
comunidade local.
-Preservar e valorizar as tradições e costumes
populares.

- Toda a comunidade escolar vai cantar as Janeiras
pelas ruas da Freguesias.

Reviver tradições;
Promover a comunicação;
Angariar fundos para visita de estudo;

As crianças deslocam-se com adereços/instrumentos
musicais e vão pelas ruas da localidade cantando e
tocando às portas das pessoas conhecidas.

Reforçar positivamente as boas práticas e o
relacionamento com outras instituições.

Vamos cantar as Janeiras com os alunos e professores
a algumas Instituições da cidade de Vila do Conde.

Educação
Pré-Escolar

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Localidade
Comunida
onde se
de local
insere o JI

EB Meia
Comunida
Laranja, EB
de
nº1 Vila do
Escolar
Conde
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Data

7 - jan - 2015

9 - jan - 2015

9 - jan - 2015

14 - jan - 2015

16 - jan - 2015

NOME

Cantar as
janeiras

Janeiras

Cantar as
Janeiras

Sensibilização ao
Espetro do
Autismo

Feira dos
Vinte/Colheres de
Pau

Tipo de Atividade

Cantar as Janeiras

Formação Cultural e
Cívica, Educação
Artística

Formação Cultural e
Cívica

Palestra

Mostra/Feira

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

Breve Descrição

Reviver tradições;
Estimular a comunicação;
Angariar fundos para visita de estudo;

As crianças deslocam-se pelas ruas da localidade
cantando canções alusivas à época;

Educação
Pré-Escolar

1º Ciclo do
Ensino
Básico

- Comemorar a data divulgando e promovendo a
cultura popular;
- Promover o convívio entre os alunos do Centro
Escolar de Areia e a Comunidade Educativa.

- Cantar as janeiras pela localidade.

Promover as tradições.

Os alunos vão cantar as janeiras em algumas
instituições da freguesia.

1º Ciclo do
Ensino
Básico

- Conhecer abordagens diferenciadas;
- Contribuir para facilitar a intervenção com jovens
Educação
que se inserem
Especial/Apo
na condição de perturbação de espectro do
ios
autismo.
Educativos
- Promover a inclusão dos alunos com
perturbação de espectro do autismo no meio
escolar.
Incentivar a participar das famílias na vida do JI;
Desenvolver a criatividade/imaginação;
Viver tradições;
Educação
Pré-Escolar

A palestra será orientada pela Drª Noémia Coleta, que
fará uma abordagem à temática, Perturbação do
Espetro do Autismo. Havendo de seguida um debate no
qual os participantes terão oportunidade de esclarecer
as suas questões.

Local

Destinatá
rios

JI Areia;

Alunos,
Comunida
de local

EB Areia Árvore

Comunida
de
Escolar,
Cidadãos

EB Azurara

Comunida
de
Escolar

ESDAS

Comunida
de
Escolar,
Docentes
de outros
agrupame
ntos

As crianças enfeitam as colheres de pau segundo a
imaginação/criatividade com materiais de desperdício e
no final mostram e vendem aos familiares que vão à sala da pré- Comunida
escola ver.
escolar da
de
EB nº1
Escolar
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Data

20/01/2015

20/01/2015

20/01/2015

28/01/2015

29/01/2015

NOME

Jogos de água

Atividade de
Articulação

Atividade de
Articulação

Atividade de
Articulação

Atividade de
Articulação

Tipo de Atividade

Oficina/Workshop,
Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas,
Atividades
Académicas

Responsabil
idade Estrutura
proponente

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Breve Descrição

Reconhecer que a água é um património de todos
e que todos devemos
atribuir o seu devido valor.

•Caraterização da água;
•A importância da preservação da água;
•Fauna e Flora;
•Atividades como o jogo da memória,
puzzle,mimica, desenhar, etc.

Reconhecer formas geométricas;
Descriminar cores;
Desenvolver a noção de quantidade;
Educação
Pré-Escolar

Jogos/Desafios/
Atividades
Educação
Lúdicas,
PréAtividades
Escolar
Académicas

Atividade
Educação
Laboratorial/Exp
Préerimental
Escolar

Atividades
Académicas

Objetivos/competências

Educação
PréEscolar

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

Formar grupos e dar a cada um, cartões com desenhos
e outros com números. Os cartões permanecem
virados ao contrário. Ao sinal do prof/educador, cada
criança deve procurar formar pares(formas, cores e
relação de quantidade). Cada grupo terá um porta voz
para orientar ou ajudar em pequenas dificuldades.

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.

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

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

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;

Local

Destinatá
rios

EB Retorta

Alunos

EB nº1

Alunos

EB nº1

Alunos

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

EB nº1

Alunos
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Data

02/02/2015

6 - fev - 2015

9 - fev - 2015

9 - fev - 2015

NOME

Chandeleur

• “ Navega por
outros mares”
Net Segura

Tipo de Atividade

atividade cultural:
crepes

Atividade Interativa,
Formação Cultural e
Cívica, Formação de
utilizadores

Leituras
d'Oriente e
Exposição,
d'Ocidente"A
Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas,
caminho do
Estudo do Meio
oriente com a
força do dragão e
da cabra"

Orientação
Escolar e
Profissional

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Línguas
Estangeiras

Biblioteca

Biblioteca

Objetivos/competências

Breve Descrição

. Confeção de crepes pelos alunos e professores No dia 2 de fevereiro, os países francófonos celebram
de Francês.
confecionando crepes. Procurar-se-é trazer esse aspeto
. Degustação dos crepes por toda a comunidade
cultural para a escola.
escolar
. Conhecimento cultural dos países francófonos.

Local

Destinatá
rios

EBJSD

Comunida
de
Escolar

-Desenvolver hábitos de uso seguro das novas
A partir do dia 6 de Fevereiro e ao longo de uma
EB Areia tecnologias;
semana decorreram nas bibliotecas escolares várias
-Preparar os alunos para uma utilização segura e sessões de esclarecimento sobre o assunto, uma video Árvore, EB
Meia
responsável da Internet
conferência via Skype entre os alunos do Centro
Laranja, EB
Escolar de Areia e a EB1 Nº1 e a EB1 Meia Laranja
nº1 Vila do
Conde
Despertar nos aluno o interesse em relação às
folias carnavalescas resgatando as tradições
Possibilitar habilidades manuais; desenvolver o
espírito criador tendo como tema o oriente

Após algumas sessões de pesquisa e informação e
com a colaboração dos EE esta atividade encerrará
com um desfile de máscaras

Ajudar os jovens a conhecerem-se e às
A Orientação Escolar e Profissional consiste numa
oportunidades que os rodeiam;
avaliação psicológica das aptidões, interesses e
Apoiar nas várias fases do processo de tomada
características pessoais, complementada com
de decisão;
informação escolar e profissional actualizada, com o
Serviço
Desenvolver competências de tomada de
objectivo de definir um projecto de vida e um percurso
Sessões em
Psicologia e
decisão;
escolar e profissional adequados. É dirigida a
grupo/turma de OEP Orientação
Contribuir para o amadurecimento de ideias sobre adolescentes e jovens adultos, sobretudo, alunos do 9º
(SPO)
percursos escolares e profissionais;
ano de escolaridade (apoio na escolha da área de
Fornecer informação específica relacionada com
estudos no 10º ano)
as várias alternativas após o 9º ano.

Alunos,
Corpo
Docente

EB Areia Árvore, EB
Meia
Laranja, EB
nº1 Vila do
Conde, JI
Cunha Reis,
JI Sede

Alunos,
Corpo
Docente,
Encarrega
dos de
Educação
,
Assistent

EBJSD

Alunos
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Data

10 - fev - 2015

11/02/2015

13 - fev - 2015

13 - fev - 2015

13 - fev - 2015

NOME

DIA DA
INTERNET
SEGURA

Atividade de
Articulação

Carnaval

Desfile de
Carnaval

Carnaval

Tipo de Atividade

Oficina/Workshop,
Práticas
Pedagógicas

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Atividade Interativa

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

Breve Descrição

- alertar a comunidade educativa contra os
perigos do uso indevido das novas tecnologias.

- Mostra de Cinema;
- Palestra / workshop para os alunos.

Biblioteca

Jogos/Desafios/
Atividades
Educação
Lúdicas,
PréAtividades
Escolar
Académicas
Mostra/Feira,
Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas,
Formação Cultural e
Cívica, Educação
Artística

Objetivos/competências

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Destinatá
rios

ESDAS

Alunos

Proporcionar a partilha de experiências;
As crianças do JI apresentam um jogo
Promover atividades lúdicas;
através de uma história inventada por elas.
Favorecer a aquisição de noções
São dadas a conhecer as regras do jogo(préEB
matemáticas,
estabelecidas) e jogado entre eles.
Azurara

- Comemorar a data divulgando e promovendo a
cultura popular;
- Proporcionar atividades que favoreçam o
convívio entre toda a comunidade educativa.

- Recriação do ambiente temático do Carnaval, no
Centro Escolar de Areia;
- Elaboração de máscaras de Carnaval, a partir da
reutilização de materiais de desperdício;
- Desfile pelas ruas da localidade.

promover o intercambio entre a escola e a
comunidade

Os alunos desfilam nas ruas proximas da escola.

1º Ciclo do
Ensino
Básico

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Local

Valorizar as relações com a comunidade
educativa.
Desenvolver o espírito de equipa na diversão e a
criatividade.

Alunos

EB Areia Árvore

Comunida
de
Escolar,
Cidadãos

EB1/JI
Formariz

Alunos

Cortejo de Carnaval, com as crianças mascaradas a
seu gosto, pelas ruas da vila e na praceta José Régio.
EB1 Bairro Alunos,
Alto, JI
Comunida
Bairro Alto
de
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Data

13 - fev - 2015

13 - fev - 2015

13 - fev - 2015

14 - fev - 2015

20 - fev - 2015

NOME

Desfile da
Carnaval

Carnaval

Desfile de
Carnaval

Tipo de Atividade

Formação Cultural e
Cívica

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

Breve Descrição

Promover as tradições

Os alunos desfilam pelas ruas da freguesia.

-Valorizar as relações com a comunidade
educativa.
-Desenvolver o espírito de equipa na diversão e a
criatividade.

Os alunos desfilam mascarados pelas ruas da
freguesia.

1º Ciclo do
Ensino
Básico

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Desenvolver o sentido artístico e estético;
As crianças elaboram adereços de Carnaval nas salas
Partilhar com a população a alegria do Carnaval; de atividade e no dia do desfile mostram à comunidade
como se quiseram fantasiar
Desfile

Exposição,
Dia de S. Valentin
Mostra/Feira,
- Amores do
Jogos/Desafios/Ativi
Mundo
dades Lúdicas

Educação
Pré-Escolar

Biblioteca

Torneio de Street Atividade Desportiva,
Educação para a
Expressões
Basket
Saúde

- Dar a conhecer as várias culturas sobre o tema; A Biblioteca é decorado com motivos alusivos ao tema,
- Relacionar-se com diferentes poemas sobre o
Nesse dia são lidos ou declamados vários poemas de
amor;
amor! Em simultâneo, os alunos produzem pequenos
- Dizer poesia na Biblioteca.
textos para as namoradas/namorados.

Promover: Competição Desportiva, Convívio
Desportivo e Educação para a Saúde / Autosuperação, Auto-estima e Auto-confiança.

Local

Destinatá
rios

Comunida
de
Escolar,
EB Azurara Encarrega
dos de
Educação
,
Cidadãos
EB1/JI
Casal do
Monte,
Ruas da
Freguesia

Alunos,
Cidadãos

Alunos,
Localidades
Comunida
dos JI
de local

EBJSD

Alunos

ESDAS

Alunos

Torneio inter-turmas dos alunos do secundário.
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Data

20 - fev - 2015

27/02/2015

NOME

Torneio de
Basquetebol

Atividade de
Articulação

Tipo de Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

Breve Descrição

Competição/convívio inter turmas e ducação para
a saúde/competência desportiva; autonomia;
autoestima

Torneio de Basquetebol inter turmas

Atividade Desportiva Expressões

Desenvolver a criatividade e a imaginação;
Fomentar o espírito de ajuda e partilha;
Sensibilizar os alunos para o trabalho em equipa;
Atividades
Académicas

Educação
Pré-Escolar

Local

Destinatá
rios

EBJSD

Alunos

EB Bairro
Alto

Alunos

As crianças procedem à construção de uma história
comum e à realização do cenário.
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Data

27/02/2015

NOME

Bolsa de Turismo
de Lisboa

Tipo de Atividade

Visita de Estudo,
Exposição,
Mostra/Feira

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

Breve Descrição

Restauração e Bar:
Partida de Vila do Conde por volta das 7.00. Chegada a
Desenvolver a capacidade de a elaboração de
Lisboa 10.30/11.00. Receção na FIL (BTL). 13.00
cartas de restaurante, bar e vinhos;
almoço na FIL (BTL). Tarde toda, visita à Bolsa de
Desenvolver o espírito de trabalho em equipa e as Turismo de Lisboa. Regresso 18.00. Chegada a Vila do
relações interpessoais;
Conde por volta das 21.30.
Desenvolver a capacidade pesquisar novas
técnicas e tendências de mesa e bar.
Analisar rótulos, conhecer regiões produtoras e
construir cartas de vinhos;
Conhecer os diferentes tipos de vinhos e as
principais características de qualidade ou defeito,
através de provas organolépticas;
Conhecer a evolução gastronómica, bem como o
património gastronómico regional e nacional, e os
principais produtos que compõem a Gastronomia
Portuguesa, desenvolvendo a capacidade de a
transformar em património cultural.
Artes Gráficas:
Expressões
Desenvolvimento da cultura visual dos alunos em
geral, e particularmente em relação às artes
gráficas e aos processos do design;
Promoção do espírito crítico e da análise de
produtos das artes gráficas;
Compreensão do uso das ferramentas
relativamente à sua especificidade e finalidade;
Turismo:
Reconhecer a importância da informação turística
para o acolhimento dos turistas;
Compreender a dinâmica do turismo na
perspectiva das imagens turísticas;
Conhecer as potencialidades turísticas da sua
região e identificar a melhor forma de as
promover;
Conhecer a realidade do seu país nos múltiplos
aspectos que a compõem, (naturais, culturais e
sociais) e o papel que desempenham na

Local

Destinatá
rios

Lisboa

Alunos
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Data

1 - mar - 2015

3 - mar - 2015

3 - mar - 2015

6 - mar - 2015

NOME

Tipo de Atividade

Semana da
Leitura - Palavras
do Mundo

Exposição,
Mostra/Feira,
Formação Cultural e
Cívica, Concurso,
Práticas
Pedagógicas

Experimentório

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Biblioteca

Aula no Exterior,
Ciências
Atividade
Experimentai
Laboratorial/Experim
s
ental

Atividade
A Gotinha e a
Educação
Laboratorial/Experim
Pré-Escolar
Bolinha de Sabão
ental

Campeonato
Nacional de
jogos
matemáticos

Objetivos/competências

Breve Descrição

- Celebrar a semana da leitura;
- Envolver a comunidade educativa na leitura,
dentro e fora da sala de aula;
- Contactar com vários escritores;
- Valorizar a leitura e o saber.

A Semana da Leitura tem diversas atividades:

Apoiar o ensino das ciências experimentais, no 2º
Ciclo; Desenvolver a capacidade de investigar;
Aprender a observar; Aprender a experimentar.

Visita de Estudo/Laboratório aberto no Centro de
Ciência Viva.

fomentar o gosto pelas experiências;
estimular a curiosidade e o desejo de saber;
desenvolver o sentido crítico

desenvolvimento:
-da capacidade de cumprir regras e de verificação
das mesmas
Jogos/Desafios/Ativi Matemática e
-da criatividade
dades Lúdicas
TIC
-da utilização de novos racionínios

• Escritores na escola /Feira do Livro
• Publicação dos contos do Concurso Literário
• Dia do Pai “Uma mensagem para ti”

Local

Destinatá
rios

ESDAS,
EBJSD, EB
Comunida
Areia de
Árvore, EB
Azurara, EB Escolar,
Alunos
Meia
Laranja, EB
nº1 Vila do

Centro
Ciência Viva
V. Conde

Alunos

JI Areia;

Alunos

ESDAS,
EBJSD, Vila
Real

Alunos

As técnicas do CCV fazem com as crianças bolas de
sabão, associando alguns conhecimentos que daí
decorrem.

competição entre alunos de várias escolas
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Data

09/03/2015

NOME

Atividade de
Articulação

Tipo de Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

13 - mar - 2015

Dia do Pai

dia do Pi

Local

Destinatá
rios

Reconhecer e representar formas
Elaboração de um jogo "Padrões
geométricas;
Geométricos" com figuras; as crianças
Identificar as formas em objetos;
identificam e nomeiam as formas que vêm
Jogos/Desafios/
reconhecer
e
explicar
padrões
simples;
ao
redor; fazer sequências com carimbos, de
Atividades
Educação
JI de
compreender
que
os
nomes
das
figuras
forma a criar padrões;
Lúdicas,
PréAlunos
Formariz
geométricas
se
aplicam
Atividades
Escolar
independentemente da posição ou
Académicas
tamanho;
Reforçar positivamente as boas práticas e o
relacionamento com os pais.

13 - mar - 2015

Breve Descrição

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

Exposição

1º Ciclo do
Ensino
Básico

manifestar a vontade de aprender e o gosto pela
pesquisa, intervir na dinamização de atividades
no âmbito da disciplina de Matemática, apreciar o
contributo da Matemática para a compreensão e
resolução de problemas do Homem através do
Matemática e
tempo e analisar situações de vida real
TIC
identificando modelos matemáticos que permitam
a sua interpretação e resolução.

atividades alusivas ao dia do pi (14 de Março)

•Promover a divulgação do livro e o gosto pela
leitura lúdica e/ou pragmática, enquanto
instrumento de trabalho e de ocupação dos
tempos livres e ainda veículos promotores da
literacia
•Valorizar a leitura expressiva e os códigos orais
de comunicação;
•Partilhar experiências de leitura

•Encontro com Escritores
•Feira do Livro
•Publicação dos contos do Concurso Literário
•Leituras partilhadas em vários locais

Exposição,

• Semana da
Mostra/Feira,
16 - mar - 2015 Leitura “Palavras Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas,
do Mundo”
Concurso

Actividades a realizar na sala de aula com os
professores. Actividades a realizar com os pais no
Parque de Jogos.

Biblioteca

EB Meia
Alunos,
Laranja, EB Encarrega
nº1 Vila do
dos de
Conde
Educação

ESDAS,
EBJSD

Comunida
de
Escolar

Comunida
EB Areia de
Árvore, EB
Escolar,
Meia
Alunos,
Laranja, EB
Corpo
nº1 Vila do
Docente,
Conde, JI
Encarrega
Cunha Reis,
dos de
JI Sede
Educação
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Data

16/03/2015

16 - mar - 2015

17/03/2015

17/03/2015

17 - mar - 2015

NOME

Recepção a D.
Ximenes Belo,
Prémio Nobel da
Paz,

Semana da
Leitura

Visita a
Guimarães

Visita à
Alfândega Régia
e Nau
Quinhentista

Visita à Fábrica
de Chocolates

Tipo de Atividade

Recepção

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas,
Leitura de uma
história

Visita de Estudo

Visita de Estudo

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Ciências
Sociais e
Humanas

Educação
Pré-Escolar

Ciências
Sociais e
Humanas

Ciências
Sociais e
Humanas

Educação
Pré-Escolar

Destinatá
rios

ESDAS

Comunida
de
Escolar

Breve Descrição

Sensibilizar para a importância dos direitos
humanos. Respeitar a diversidade cultural.
Sensibilizar para a solidariedade entre os povos.
Consciencializar para o respeito pela dignidade
humana. Reconhecer a necessidade de se viver
em paz e harmonia.conhecer factos relacionados
com a História do século XX.

Receção na Escola a D. Ximenes Belo, Prémio Nobel
da Paz

Sensibilizar os pais para a importância da
Leitura/Livro no desenvolvimento da criança;
Estimular a leitura;
Proporcionar momentos de convívio casa/escola;

As crianças ouvem a leitura de uma história , não pela
educadora como é hábito, mas sim pelo pai, avó, mãe
Alunos,
ou algum familiar de uma criança do grupo. No final
Nos JI do
Familiares
conversa-se sobre a história.
Agrupament
envolvido
o
s

Conhecer factos e datas essenciais da época;
distinguir causas e consequências de
acontecimentos, estabelecer ligaçõess entre
passado e presente.

Visita de estudo aos Paços dos Duques, ao Castelo de
Guimarães e Museu Alberto Sampaio

Consolidar os conhecimentos abordados nas
aulas , aumentar o sucesso escolar, conhecer e
respeitar o património local.

Visita à Alfândega Régia e Nau Quinhentista

Incentivar o conhecimento do meio;
Dar a conhecer os processos de fabricação;
Estimular a educação sensorial;
Visita de Estudo

Local

Objetivos/competências

EBJSD

Alunos, 7º
ano

EBJSD

Comunida
de
Escolar

JI Real Tougues

Alunos

As crianças deslocam-se à Fábrica de Chocolates
Imperial onde assistem e lhes é explicado o processo
de fabricação. Simultaneamente é trabalhado o olfato.
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Data

18/03/2015

18/03/2015

18 - mar - 2015

18 - mar - 2015

NOME

Feira dos
Minerais

Museu
Romântico Porto

Fundação Castro
Alves

Torneio de
Raquetes

Tipo de Atividade

Mostra/Feira

Visita de Estudo

Visita de Estudo

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

Permitir aos alunos interligar a parte teórica,
abordada nas aulas, com a parte prática.
Observar diferentes objetos elaborados com
Ciências
recurso a rochas e minerais estudados nas aulas
Experimentai
de Ciências Naturais, no sétimo ano de
s
escolaridade.

Ciências
Sociais e
Humanas

Clube
Cerâmica

Atividade Desportiva,
Educação para a
Expressões
Saúde

Breve Descrição

Esta atividade decorrerá num espaço adequado a ser
visitado por toda a comunidade escolar, na Escola
Secundária D. Afonso Sanches, nos dias 18 e 19 de
março de 2015.
Nesta atividade estarão expostos materiais vários,
nomeadamente minerais, rochas e fósseis bem como
alguns outros resultantes da utilização direta destes.

Conhecer factos/datas essenciais do passado;
Estabelecer relações entre o passado e o
presente; Colaborar com os colegas em projetos
e tarefas comuns; Manifestar sentido de
responsabilidade; Desenvolver a criatividade e
sensibilidade estética.

Visita de estudo ao Museu Romântico da Quinta da
Macieirinha (Porto)

Contribuir para a melhoria do
desempenho/motivação dos alunos da escola;
Distinguir atividade artesanal de atividade
industrial

Visita de estudo para consciencialização de diferença
de atividade artesanal e artificial. Aproximação ao
mundo de trabalho.

Promover a competição desportiva, convívio
desportivo, educação para a saúde/ autosuperação, auto-estima e auto-confiança

Torneio de Badminton e Torneio de Ténis inter-turmas

Local

Destinatá
rios

ESDAS

Comunida
de
Escolar

EBJSD

Alunos

Fundação
caastro
Alves

Alunos,
Corpo
Docente

EBJSD

Alunos
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Data

19 - mar - 2015

19 - mar - 2015

19 - mar - 2015

19 - mar - 2015

19 - mar - 2015

NOME

Feira das Cores e
Sabores da
Primavera

Dia do Pai

Dia do Pai

8ª Mostra
Pedagógica Feira das
Profissões

Festa do Pai

Tipo de Atividade

Mostra/Feira

Formação Cultural e
Cívica, Educação
Artística

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

Mostra/Feira

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas,
Atividade Culinária

Responsabil
idade Estrutura
proponente

1º Ciclo do
Ensino
Básico

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Objetivos/competências

Breve Descrição

- Proporcionar atividades que favoreçam o
convívio entre toda a comunidade educativa;
- Desenvolver os valores de amizade, partilha e
convívio;
- Comemorar a efeméride (Páscoa), divulgando e
promovendo a cultura e gastronomia popular.

- Realização da feira dos "Cheiros e Sabores da
Primavera": venda de produtos e iguarias da época;
trabalhos elaborados pelos alunos.

- Assinalar datas importantes para a família;
- Consciencializar para o valor da família e da
figura paterna na sociedade;
- Desenvolver a formação pessoal e social das
crianças.

- Construção de uma lembrança para o oferecer ao Pai,
a partir da reutilização de materiais de desperdício.

-Promover e valorizar o conceito de família.
-Assinalar datas importantes da vida familiar.

Elaboração de um trabalho para oferecer ao pai ou a
qualquer outra referência masculina.

Permitir que os Encarregados de Educação e
Será utilizado o ginásio menor e colocadas
alunos do ano terminal possam, de perto, verificar estrategicamente mesas e cadeiras por forma a serem
algumas ofertas de prosseguimento de estudos e
divulgadas as informações à comunidade escolar.
saídas profissionais.

Promover laços de afetividade;
Dar a conhecer o JI aos Pais;
Comemorar o Dia do Pai;
Educação
Pré-Escolar

Destinatá
rios

Comunida
de
Escolar,
EB Areia - Encarrega
Árvore
dos de
Educação
,
Cidadãos
Alunos,
EB Areia - Encarrega
Árvore
dos de
Educação

1º Ciclo do
Ensino
Básico

CCP/SPO

Local

Comemorar o Dia do Pai com uma pequena festa
preparada especialmente para o Pai: canções, bolo,
jogos, etc.

EB1/JI
Casal do
Monte

Alunos,
pais

ESDAS

Comunida
de
Escolar

JI de Real Tougues, JI
Bairro Alto,
JI Cunha
Reis, JI
Sede, JI
Areia;JI
Formariz; JI

Alunos,
Pais das
crianças
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Data

NOME

19 - mar - 2015

Canguru
Matemático sem
fronteiras

20 - mar - 2015

Encerramento do
2.º período

20 - mar - 2015

20 - mar - 2015

20 - mar - 2015

Festa da Páscoa

Páscoa

Dia da Árvore/
Convivio da
Páscoa

Tipo de Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

Breve Descrição

Estimular o gosto e o estudo pela Matemática.
A prova consiste num questionário de escolha múltipla
Atrair os alunos que têm receio da disciplina de
de várias questões de dificuldade crescente.
Matemática, permitindo que estes descubram o
Matemática e
lado lúdico da disciplina.
Concurso
TIC
Tentar que os alunos se divirtam a resolver
questões matemáticas e percebam que conseguir
resolver os problemas propostos é uma conquista
pessoal muito recompensadora.
- Proporcionar atividades que favoreçam o
- Realização de um lanche convívio;
convívio
entre
toda
a
comunidade
escolar;
Promoção
de um atelier de jardinagem;
Jogos/Desafios/Ativi
- Promover a educação para uma cidadania
- Manutenção da "Horta Pedagógica" do Centro
dades Lúdicas,
1º Ciclo do
responsável e ecológica.
Escolar.
Formação Cultural e
Ensino
Cívica, Educação
Básico
Ambiental

Formação Cultural e
Cívica

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

Aula no Exterior,
Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

1º Ciclo do
Ensino
Básico

1º Ciclo do
Ensino
Básico

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Desenvolver o gosto por culturas e tradições.
Valorizae a dimenção humana.
Conhecer o significado da Páscoa.

Local

Destinatá
rios

ESDAS,
EBJSD

Alunos

EB Areia Árvore

Comunida
de
Escolar

EB1/JI
Formariz

Alunos

EB1 Bairro
Alto, JI
Bairro Alto

Alunos

EB Azurara

Alunos

Os alunos realizam vários trabalhos alusivos à época,
fazem jogos no recreio, dialogam sobre a simbologia da
Páscoa.

Valorizar as relações com a comunidade
educativa.
Preservar e valorizar as tradições e costumes
populares.
Promover momentos de convívio entre a
comunidade escolar.

Jogo "Caça ao Tesouro"
Ver o PowerPoint "A galinha dos ovos de ouro"
Lanche convívio

Alertar para a importância da Natureza
Convívio entre alunos

Os alunos vão plantar uma árvore ao parque de
Azurara. na escola fazem un lanche com realizam
algumas atividades lúdicas.
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Data

20 - mar - 2015

20 - mar - 2015

NOME

Páscoa

SARAU DE
POESIA

Tipo de Atividade

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

Formação Cultural e
Cívica, Educação
Artística

Responsabil
idade Estrutura
proponente

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Objetivos/competências

Breve Descrição

-Valorizar as relações com a comunidade
educativa.
-Conhecer o significado religioso da festa da
Páscoa, promovendo o respeito pelas crenças e
ideologias individuais.
-Preservar e valorizar as tradições e costumes
populares.
-Promover momentos de convívio entre a
comunidade escolar.
-Jogos tradicionais.
-Valorizar a dimensão humana.
-Conhecer o significado da Páscoa.

Os alunos visualizam histórias no quadro interativo
alusivas à época e realizam jogos tradicionais.

- aprofundar o gosto pela leitura de textos
poéticos;
- incentivar a fruição da palavra poética.

Declamação de poesia, canto, dança e pequenos
sketches por parte de alunos, professores e assistentes
operacionais.

Biblioteca

Vivenciar as tradições;
Promover o convívio;
20 - mar - 2015

20 - mar - 2015

Festa da Páscoa

Torneio de
Voleibol 2X2

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas,
Lanche especial

Educação
Pré-Escolar

Promover a competição desportiva, convívio
desportivo, educação
para a saúde/ auto-superação, auto-estima e autoAtividade Desportiva,
confiança
Educação para a
Expressões
Saúde

As crianças explorarão, em contexto de sala, o
significado e a história da Páscoa, e no dia farão
atividades ligadas à época festiva: canções, jogo dos
ovos escondidos; lanche com alimentos da época, etc.

Local

Destinatá
rios

EB1/JI
Casal do
Monte

Alunos

Centro de
Memória

Comunida
de
Escolar

Todos os JI

Alunos

ESDAS

Alunos

Torneio de Voleibol inter-turmas

Ano letivo 2014/2015

Plano Anual de Atividades do
Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches

Data

25 - mar - 2015

a realizar no 2ºP

NOME

Visita de Estudo
a Espanha

Semana da
Leitura

Tipo de Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Atividade Interativa,
Aberta à comunidade

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Livro Branco "A
ovelhinha preta"

Atividades
Académicas

1º Ciclo do
Ensino
Básico

a realizar no 2ºP

Visita à Porto
Editora

Visita de Estudo

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Semana da
Leitura

Breve Descrição

Permitir aos alunos a observação de centros de 1º dia Saída da escola para a Corunha com visita às "3
tecnologia e robótica, museus, universidades bem
casas".
Coordenação como a observação da vida marinha. Partilhar
2º
dia
Santiago
de
Compostela
com visita à Cidade da
Visita de Estudo,
Cursos
ideias, conhecimentos, solidariedade e amizade
Cultura, Museu Pedagógico e Catedral.
Formação Cultural e
Profissionais
entre todos, professores e alunos.
3º dia Pontevedra com visita aos principais
Cívica
(CCP)
monumentos e a atividade Geocaching.
4º dia Cruzeiro de barco pelas rias baixas.

a realizar no 2ºP

a realizar no 2ºP

Objetivos/competências

Oficina/Workshop

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Desenvolver o gosto pela leitura.
Promover o intercâmbio entre a escola e a
comunidade.

Destinatá
rios

Galiza Espanha

Alunos

EB1/JI
Formariz

Comunida
de
Escolar,
Alunos,
Encarrega
dos de

Pais, familiares e amigos vêm à escola ler ou contar
histórias.

Desenvolver o gosto pela escrita, incentivar a
criatividade

Os alunos de cada turma levam para casa o "livro
branco" . A história tem início num breve texto. Cada
um deles, com a participação dos pais e num prazo
estabelecido na sala, dá continuidade à história e faz
uma ilustração. Desta forma, pretende-se construir uma
história cujos autores são os alunos e que será lida
Valorizar a escrita e leitura como fonte de
Visita Porto editora para mostrar aos alunos o processo
enriquecimento pessoal e social; Contribuir para o
de produção de um livro.
enriquecimento cultural e literário dos alunoe e
Promover a divulgação do livro e o gosto pela
leitura enquanto instrumento de trabalho e de
ocupação de tempos livros.
-Motivar para a leitura e para a escrita.
-Estimular a comunicação verbal.
-Sensibilizar para as diversas formas de ler/
contar uma história.
-Conhecer novos escritores e suas obras.
-Envolver a comunidade e família no conto de

Local

Os encarregados de educação vão à escola ler uma
história.

EB Areia Árvore, EB Alunos,
Azurara, EB Encarrega
dos de
nº1 Vila do
Educação
Conde, EB1
Bairro Alto,
EB Areia Árvore, EB
Azurara, EB
nº1 Vila do
Alunos
Conde,
EB1/JI
Casal do
Monte
EB1/JI
Casal do
Monte

Alunos

Ano letivo 2014/2015

Plano Anual de Atividades do
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Data

NOME

Contacto com a
Natureza (visita a
a realizar no 2ºP
um horto ou
espaço
equivalente)

a realizar no 2ºP

Olímpiadas da
Física

visita de estudo a
a realizar no 2ºP
unidade
industrial

Tipo de Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Visita de Estudo

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Atividades
Académicas

Ciências
Experimentai
s

Visita de Estudo

Ciências
Experimentai
s

Objetivos/competências

Breve Descrição

Observar a multiplicidade de formas e
caraterísticas nos seres vivos;
Observar plantas e animais em diferentes fases
da vida;
Reconhecer manifestações da vida vegetal e
animal;
Reconhecer a existência de semelhanças e
diferenças entre os seres vivos;
Identificar cuidados a ter com as plantas e os
animais.

Visita ao horto da Câmara Municipal onde os alunos
poderão observar diferentes espécies de plantas em
diferentes fases do seu crescimento. poderão observar
e distinguir plantas comestíveis de não comestíveis;
plantas completas de não completas...

Desafiar cientificamente os jovens

Participação em provas deFísica, teóricas e
experimentais.

Ver aplicados os conhecimentos adquiridos nas
aulas de FQ à realidade empresarial

Visita de estudo para todos os alunos do 11º ano do
curso científico humanísticoa.

Dar a conhecer o Pré-Escolar
a realizar no 2ºP

Tudo começa no
Pré-Escolar

Exposição

Educação
Pré-Escolar

Num painel, na entrada da ESDAS, semanalmente
cada JI do Agrupamento expõe alguns dos
trabalhos/atividades realizadas pelas crianças.

Local

Destinatá
rios

Horto de
Vila do
Conde ou
outro
espaço
similar

Alunos

Departamen
to de Física alunos do
da
11 ano
Universidad curso CT
e do Porto

ESDAS

Alunos

ESDAS

Comunida
de
Escolar

Ano letivo 2014/2015

Plano Anual de Atividades do
Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches

Data

a realizar no 2ºP

a realizar no 2ºP

NOME

TECLA

CienTIstas e
arTIstas

Tipo de Atividade

Concurso

Concurso

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Matemática e
TIC

Objetivos/competências

Breve Descrição

- Promover o gosto pela programação de
computadores.
- Estimular a capacidade de resolução de
problemas.
- Proporcionar aos nossos alunos um
complemento para o desenvolvimento do
raciocínio lógico e abstrato;
- Estimular a criação de hábitos de trabalho em
equipa;
- Promover a partilha de conhecimento;

Competição entre alunos na área da programação de
computadores.

explorar como conceitos de Matemática e
Ciências se ligam ao dia-a-dia dos alunos

Criar um vídeo interessante e divertido sobre
Matemática e Ciências na nossa Vida, que ligue e
Matemática e/ou Ciências ao dia-a-dia, com exploração
dos conceitos científicos com recurso a tecnologia
Texas Instruments.

Matemática e
TIC

Local

Destinatá
rios

ESTGA

Alunos

ESDAS

Alunos

Semana Cultural
17 - mar - 2015

9º ano: Eagora?
12º ano: E agora?

18 - mar - 2015

Dia Aberto
AEDAS

19 - mar - 2015

Mostra
Pedagógica

Sessão de
Esclarecimento

Coordenador
Exames e
Coordenador
Diretores de
Turma

Esclarecimento dos alunos em final de Ciclo sobre o funcionamento do sistema educativo
ESDAS/EBJ Alunos e
SD
EE

Dia Aberto do AEDAS; atividade que inclui a visita dos alunos do 9º ano da EBJSD aos laboratórios de Física e Química e Biologia e Geologia
da ESDAS. Este evento contará ainda com sessões de leitura na Biblioteca da ESDAS; Exposições de trabalhos e realização de atividades
ESDAS/EBJ
desportivas. Estas atividades implicarão um funcionamento condicionado das atividades letivas, pois as salas/espaços afetos às dinâmicas
SD
referidas não poderão receber o seu público habitual;

Mostra

Coordenação
Cursos
Profissionais
(CCP)

Alunos

Esta atividade contará com a presença de diversas entidades do ensino superior e no contexto da
formação profissional;
ESDAS

Alunos e
EE

Ano letivo 2014/2015

Plano Anual de Atividades do
Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches
Responsabil
idade Estrutura
proponente

Data

NOME

Tipo de Atividade

20 - mar - 2015

manhã: 4º Ano
visita a EBJSD

Visita

As turmas do 4º ano do agrupamento deslocar-se-ão à EBJSD, na parte da manhã. Os alunos participarão
em diversas atividades desportivas e artísticas. A estas atividades seguir-se-á um almoço na cantina da
EBJSD.

20 - mar - 2015

tarde:Feira das
Artes "Desenhar
Vila do Conde"

Mostra

Nesta dinâmica, a comunidade educativa será convidada a utilizar a expressão artística, nas suas múltiplas
dimensões (fotografia, cerâmica, desenho à mão, etc.) para ilustrar os diversos espaços urbanos da
Expressões
Cidade. Os trabalhos resultantes serão expostos no Centro de Memória de Vila do Conde. No finalde
tarde/noite realizar-se-á uma observação astronómica.

Objetivos/competências

Breve Descrição

Local

Destinatá
rios

EBJSD

Alunos

Centro de
Memória

Alunos e
EE

Exponor Matosinhos

Alunos

EB
Retorta

Alunos

3º Período
10 - abr - 2015

15/04/2015

24 - abr - 2015

Visita à
Qualifica@ Feira de
Educação e
Formação -

Atividade de
Articulação

• “Abril Sempre” –
25 de Abril

Visita de Estudo

CCP/SPO

Atividade
Educação
Laboratorial/Exp
Préerimental
Escolar

Exposição,
Formação Cultural e
Cívica, Estudo do
Meio

Biblioteca

Permitir que os alunos obtenham informação e
sensibilização na área da formação e educação,
tentando facilitar o cruzamento eficaz entre a
procura na área do emprego e a oferta educativa
e formativa.

Partida em frente da Escola com direção à Exponor
para um grupo de 3 turmas e retorno com chegada às
13:00h.

Fomentar o convívio e a partilha entre
as crianças;
Interiorizar conceitos e vivências;
Estimular o raciocínio;
Questionar a realidade observada;
estimular o espírito de curiosidade e o
desejo de saber;
Sensibilizar para o método científico;

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

•Comemorar datas históricas
Várias sessões de pesquisa e informação com recursos EB Areia •Sensibilizar para a identidade de valores
digitais e apreciação da montra/exposição
Árvore, EB
nacionais
Meia
•Explicar em que consistiu a Revolução de 25 de
Laranja, EB
abril de 1974
nº1 Vila do
•Apresentar os protagonistas e os objetivos do
Conde

Alunos,
Corpo
Docente
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Data

24 - abr - 2015

30 - abr - 2015

30 - abr - 2015

30 - abr - 2015

30 - abr - 2015

4 - mai - 2015

5 - mai - 2015

NOME

Tipo de Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Passeio à
Magikland

Visita de Estudo,
Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

Educação
Pré-Escolar

Dia da Mãe

Formação Cultural e
Cívica, Educação
Artística

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Dia Mundial da
Saúde

Atividade Interativa,
Educação para a
Saúde

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Dia da mãe

A Mãe é nossa
convidada

Dia da Mãe

Conheço Vila do
Conde

Jogos/Desafios/Ativi Educação
dades Lúdicas, Festa Pré-Escolar

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Objetivos/competências

Breve Descrição

Promover o convívio entre pares;
Estimular a comunicação;
Promover a utilização de diferentes
equipamentos;

As crianças deslocar-se-ão ao Parque de diversões
Magikland onde passarão o dia, brincando nos vários
equipamentos e fazendo um piquenique em conjunto.

- Consciencializar para o valor da família e da
figura maternal na sociedade;
- Desenvolver a formação pessoal e social das
crianças;
- Comemorar datas e factos importantes na vida
familiar.
- Sensibilização e educação para a Saúde, em
contexto escolar;
- Fazer a prevenção precoce da saúde oral e
alimentar, junto das crianças;
- Difundir práticas interventivas na área da saúde.

- Confeção de uma "Caixa de Costura", reutilizando
uma caixa de ovos, botões tecidos, linhas, para
oferecer à Mãe;
- Elaboração de um postal.

-Confeção de uma prenda para a mãe.
-Valorizar o espírito da família.

Confeção de uma prenda para oferecer à mãe ou a
qualquer outra referência feminina.

Visita de Estudo

Educação
Pré-Escolar

Destinatá
rios

Parque de
Diversões
Magikland Penafiel

Alunos

Alunos,
Encarrega
EB Areia dos de
Árvore
Educação
, Mãe

- Realização de uma Ação de Sensibilização, em
articulação com Equipa de Saúde Escolar.

Promover laços de afetividade;
Dar a conhecer o JI às Mães;
Comemorar o Dia da Mãe;

As crianças preparam surpresas para as mães
(prendas, enfeites da sala, bolo,etc) e no dia
apresentam e oferecem a todas as Mães.

Reforçar positivamente as boas práticas e o
relacionamento com os pais.

Actividades a realizar na sala de aula com os
professores. Actividades a realizar com as mães no
Parque de Jogos.

Promover a utilização de equipamentos locais;
Conhecer novos espaços;

Local

EB Areia Árvore

Alunos

EB1/JI
Casal do
Monte

Alunos

JI de Real Tougues, JI
Bairro Alto,
JI Cunha
Reis, JI
Sede, JI

Alunos,
Mães

EB Meia
Alunos,
Laranja, EB Encarrega
nº1 Vila do
dos de
Conde
Educação

As crianças deslocam-se até ao Centro de Memória
onde passam a manhã, observando o espaço exterior e
JI de Real a exposição no espaço interior;
Tougues

Alunos
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Data

7 - mai - 2015

08/05/2015

08/05/2015

08/05/2015

9 - mai - 2015

14/05/2015

15/05/2015

NOME

VIII Mostra/Feira
das Ciências
Exposição das
bandeiras dos
países
pertencentes à
União Europeia

Tipo de Atividade

Mostra/Feira

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

Apoiar o ensino das ciências experimentais;
Desenvolver
a capacidade de investigar; Aprender
Ciências
a observar; Aprender a experimentar.
Experimentai
s
Reforçar conhecimentos e aprendizagens

Exposição

Breve Descrição

Participação dos Alunos num Laboratório Aberto
(implementação de protocolos experimentais).

Identificar animais e suas caraterísticas;

Atividade de
Articulação

Atividade de
Articulação

Jogos/Desafios/
Educação
Atividades
PréLúdicas,
Escolar
Atividades
Académicas

Experimentório

Aula no Exterior,
Ciências
Atividade
Experimentai
Laboratorial/Experim
s
ental

Atividade de
Articulação

Jogos/Desafios/ Educação
Atividades
PréLúdicas
Escolar

Dia da Família

Formação
Educação
Cultural e Cívica,
PréConvívio entre
Escolar
as famílias

Identificar animais;
Identificar o respetivo habitat;

Apoiar o ensino das ciências experimentais, no 2º
Ciclo; Desenvolver a capacidade de investigar;
Aprender a observar; Aprender a experimentar.

Destinatá
rios

Parque da
Cidade Vila
do Conde

Comunida
de
Escolar,
Cidadãos

EBJSD

Comunida
de
Escolar,
Alunos

EB nº1

Alunos

JI Sede

Alunos

Centro
Ciência Viva
V. Conde

Alunos

Exposição

Ciências
Sociais e
Humanas

Atividades
Educação
Académicas,
Pré-Escolar
Educação Ambiental

Local

As crianças enunciam animais que conhecem e
existem no meio envolvente. Na fase seguinte, devem
distingui-los pelas suas caraterísticas.

As crianças enunciam animais que
conhecem e existem no meio envolvente.
Devem de seguida distingui-los pelas suas
características.
Visita de Estudo/Laboratório aberto no Centro de
Ciência Viva.

Promover o gosto pela leitura;
Os alunos ouvirão e visualizarão a história "A
Conhecer hábitos de vida saudáveis e
Bruxinha dos Dentes". Conversarão e no
JI Cunha
Alunos
princípios de higiene;
final construirão um puzzle com a imagem
Reis
da bruxinha
Promover o convívio entre as famílias;
Dar a conhecer o JI;

Encontro no JI com os familiares das
crianças.

Alunos,
JI Azurara Familiar
es
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Data

19/05/2015

NOME

Atividade de
Articulação

Tipo de Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

Reconhecimento e utilização lúdica da
linguagem (poesias, versos e histórias);
Jogos/Desafios/
Desenvolver a linguagem oral como
Atividades
Educação
meio de comunicação;
Lúdicas,
PréIncentivar o gosto pela leitura;
Atividades
Escolar
Académicas
Estimular aprendizagens em novos ambientes;
Dar a conhecer o Pré-escolar;
Angariar fundos para aquisição de materiais;

21 - mai - 2015

25 - mai - 2015

25 - mai - 2015

Feira Verde

Mostra/Feira

Trilhos de
Visita de Estudo,
Santiago Formação Cultural e
Produção de um
Cívica
Web Site

Mostra de
trabalhos

Exposição,
Mostra/Feira

Educação
Pré-Escolar

CCP/SPO

Clube
Cerâmica

Breve Descrição

Leitura da história feita pelos alunos;
Dramatizar as cenas que representam os
momentos mais importantes;
Ilustrar o momento da história que as
crianças mais gostaram;
sugerir a pesquisa(com ajuda dos pais)
sobre estrelas, lua,etc.
As crianças elaboram os materiais necessários para a
feira, experimentam pesar, medir e fazer trocas de
dinheiro. No dia da feira, vão até à ESDAS, onde
vendem os produtos que os pais oferecem e que depois
vão lá juntamente com familiares, amigos e outros
elementos da comunidade para comprar.

Local

Destinatá
rios

JI Azurara Alunos

ESDAS

Permitir que os alunos obtenham informação,
sensibilização e consolidação de conteúdos
programáticos, educação cívica, recolha de
elementos avaliativos para os módulos e para a
PAP.

Trilhar os principais locais dos caminhos de Santiago
desde Tui até Santiago de Compostela com recolha de
Santiago de
informação cultural e histórica.
Compostela

-Participar e colaborar em projetos de trabalho
colaborativo (com os diferentes órgãos e
estruturas educativas) na escola e a nível
nacional e/ou internacional, visando o
desenvolvimento e a melhoria da qualidade da
comunidade escolar;
-Contribuir para a melhoria do
desempenho/motivação dos alunos da escola;
-Envolver os encarregados de Educação e/ou
outras entidades em ações de desenvolvimento
da escola.

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos ao longo do
ano letivo.

EBJSD

Comunida
de
Escolar,
Comunida
de local

Alunos

Comunida
de
Escolar,
couminida
des
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Data

27/05/2015

27/05/2015

29 - mai - 2015

1 - jun - 2015

1 - jun - 2015

1 - jun - 2015

1 - jun - 2015

NOME

Tipo de Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Atividade de
Articulação

Atividade Interativa,
Educação Artística

Atividade de
Articulação

Atividades
Educação
Académicas,
PréFormação
Escolar
Cultural e Cívica

Educação
Pré-Escolar

Visita de estudo

Visita de Estudo

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Dia Mundial da
Criança

Visita de Estudo,
Formação Cultural e
Cívica

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Dia Mundia da
Criança

Visita de Estudo

Dia Mundial
Criança

Visita de Estudo

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

1º Ciclo do
Ensino
Básico

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Objetivos/competências

Breve Descrição

Estimular para diferentes maneiras de comunicar;
Incutir o gosto pela escrita, produção e
representação de histórias;

As crianças em colaboração com a ANIMAR farão um
filme com a história que criaram.

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

Dramatização da história "Meninos de todas
as cores"

Adequirir novos conhecimentos.

Local ainda por deteminar

- Desenvolver os valores de amizade, partilha e - Realização de um visita de estudo (lugar a designar);
convívio;
- Realização de almoço convívio, entre a comunidade
- Conhecer e aplicar regras de convivência social;
escolar.
- Proporcionar atividades que favoreçam o
convívio entre toda a comunidade escolar.
Comemorar o dia da criança, dar a conhecer os
direitos da criança.

Local

Destinatá
rios

EB Bairro
Alto

Alunos

EB
(centro
escolar)
de Areia

Alunos

EB Azurara

Alunos

EB Areia Árvore

Comunida
de
Escolar

EB1/JI
Formariz

Alunos

Realização de diversos trabalhos.
Visualização de um filme a designar.

Educar para a prevenção e minimização de riscos
ambientais.
Identificar tipos de atividades rurais.
Promover uma cidadania activa e participante.

Visita à quinta e realização de atividades aí
desenvolvidas.

Promover o convívio entre alunos.

Realização de jogos tradicionais

Alunos,
Corpo
Visita a uma Docente,
quinta
Assistent
es
Operacion

EB Azurara

Alunos
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Data

1 - jun - 2015

01/06/2015

NOME

Tipo de Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Dia Mundial da
Criança

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Habitats
aquáticos

Oficina/Workshop,
Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Festa da Criança

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas,
Lanche especial

Objetivos/competências

-Valorizar as relações com a comunidade
Após diálogo sobre os Direitos da Criança, os alunos
educativa.
realizam atividades em colaboração com o professor de
-Promover atividades lúdicas.
educação física.
-Conhecer os principais direitos consagrados na
Declaração dos Direitos da Criança.
Reconhecer que a nossa existência e a de todos
os organismos depende da água.

Proporcionar um dia diferente
1 - jun - 2015

04/06/2015

Spelling Bee

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

Educação
Pré-Escolar

Línguas
Estangeiras

Breve Descrição

- Melhorar a soletração e a pronúncia;
- Aumentar o vocabulário;
- Fomentar a correção ortográfica;
- Incutir carácter lúdico e competitivo;
- Obter um maior envolvimento/interesse dos
alunos nas atividades escolares.

Temas a abordar:
•Ciclo da água;
•Distribuição da água no Planeta;
•Ecossistemas aquáticos;
•Biodiversidade aquática;
•Fontes de contaminação da água;
Serão realizadas diversas atividades surpresa para as
crianças, conforme as possibilidades de cada JI:
piquenique, brincadeiras em insufláveis; passeios;
lanche especial; etc
- Relembrar o alfabeto através da música e do poster
com o abecedário completo;
- Soletrar palavras.

Local

Destinatá
rios

EB1/JI
Casal do
Monte

Alunos

EB Retorta

Alunos

Todos os JI

Alunos

EBJSD

Alunos

EBJSD/ESD
AS

Alunos

ESDAS

Alunos,
Encarrega
dos de
Educação

Atividades de Final de Ano
Campeonatos inter-turmas
04/06/2015

04/06/2015

manhã:
atividades
desportivas

Atividade
Desportiva

Expressões Promoção do desporto e da prática desportiva

tarde: Mostra de
Núcleo de
talentos e
Atividades Lúdicas Atividades e
Homenagem ao
Projetos
12º ano

Homenagem aos alunos do 12º ano

Ano letivo 2014/2015

Plano Anual de Atividades do
Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches

Data

NOME

Tipo de Atividade

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Objetivos/competências

Breve Descrição

Local

Destinatá
rios

EBJSD

Alunos

ESDAS

Alunos

Escolas
Básicas

Alunos,
Encarrega
dos de
Educação

EB Areia Árvore

Comunida
de
Escolar

Festa de despedida dos alunos do 9º ano
04/06/2015

Núcleo de
noite: baile
Atividades Lúdicas Atividades e
finalistas 9º ano
Projetos

05/06/2015

Núcleo de
Atividades Lúdicas Atividades e
Projetos

Festa de despedida dos alunos do 12º ano

12 - jun - 2015

5 - jun - 2015

4 - jun - 2015

4 - jun - 2015

noite: baile
finalistas 12º ano

Festa final de ano Educação Artística

Dia Mundial do
Ambiente/Dia
Eco-Escolas

EM BUSCA DE
TALENTOS DA
ESDAS

Torneio de
Badminton

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Atividade Interativa,
Aula no Exterior,
Atividade Desportiva,
Formação Cultural e
Cívica, Educação
Ambiental, Práticas

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Mostra/Feira

Biblioteca

Proporcionar momentos de convívio, socialização.
Traduzir as vivências mais significativas do trajecto escolar.

- Sensibilizar para as questões ambientais e a
sua preservação sustentável;
- Desenvolver atitudes de cidadania ativa e
participante;
- Contribuir para a melhoria da qualidade
ambiental;
- estimular a criatividade nas áreas da música,
voz/dramaturgia, dança e / ou Artes Circences;
- promover o mérito artístico como meio de
sucesso e realização pessoal;
- concorrer para a dinamização da ação cultural
na comunidade educativa.

Promover a competição desportiva, convívio
desportivo, educação
Atividade Desportiva,
Educação para a
Expressões para a saúde/ auto-superação, auto-estima e autoconfiança
Saúde

- Realização de percursos a pé e campanhas de
limpeza, em espaços verdes da localidade;

Espetáculo em que participam, individualmente ou em
grupo, os discentes da escola, nas seguintes áreas:
Voz/Dramaturgia (canção, teatro, declamação, stand-up ESDAS, Comunida
comedy); Música (canção ou instrumental, a solo ou em Auditório da
de
banda); Dança (clássica, moderna, contemporânea). Cooperativa Escolar
Agrícola

Torneio de Badminton inter-turmas
ESDAS

Alunos

Ano letivo 2014/2015

Plano Anual de Atividades do
Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches

Data

12 - jun - 2015

12 - jun - 2015

12 - jun - 2015

12 - jun - 2015

Responsabil
idade Estrutura
proponente

NOME

Tipo de Atividade

Festa Final de
Ano

Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas,
Formação Cultural e
Cívica, Educação
Artística

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Educação Artística

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Formação Cultural e
Cívica

1º Ciclo do
Ensino
Básico

Festa final de ano

Festa Final de
Ano

Eu conheço os
animais

Breve Descrição

- Promover momentos de convívio e socialização
entre a comunidade educativa;
- Conhecer e aplicar regras de convivência social.

- Realização no recinto escolar, da Festa Final de
Ano:apresentação de atividades lúdicas, variadas, por
todos os alunos do centro escolar.

Proporcionar momentos de convívio, socialização. Recolha de materiais recicláveis, para serem utilizados
Traduzir as vivências mais significativas do
em atelier de pintura e colagem.
trajecto escolar.

Promover o convivio com a comunidade escolar

Realização de várias dramatizações

Proporcionar a observação dos animais e o seu
habitat;

As crianças deslocam-se ao Zoo de St. Inácio onde
passam o dia observando os animais e o seu habitat.

Visita de Estudo

Educação
Pré-Escolar

Aprofundar o gosto e o domínio da expressão
escrita; Estimular o gosto e o estudo pelo
português; Incentivar à leitura e à escrita.

-Promover o convívio entre a comunidade escolar.
-Promover o convívio entre alunos e professores.

a realizar no 3ºP

Visita à Casa José
Régio

Visita de Estudo

1º Ciclo do
Ensino
Básico

a realizar no 3ºP

Atividade de final de
ano

Visita de Estudo,
Jogos/Desafios/Ativi
dades Lúdicas

1º Ciclo do
Ensino
Básico

• “A BE que se segue”
a realizar no 3ºP Visita à BE Julio SaúlDias

Objetivos/competências

Visita de Estudo

Biblioteca

•Promover a articulação entre diferentes ciclos
•Sensibilizar para outro tipo de aprendizagens

Local

Destinatá
rios

Comunida
de
EB Areia - Escolar,
Árvore
Encarrega
dos de
Educação
Alunos,
EB1 Bairro
Encarrega
Alto, JI
dos de
Bairro Alto
Educação
Comunida
de
Escolar,
EB Azurara
Encarrega
dos de
Educação
JI Cunha
Reis, JI Real

Alunos

Visitar a Casa José Régio de forma a contribuir para o
enriquecimento cultural e literário dos alunos

EB Areia Árvore, EB
Azurara, EB
nº1 Vila do
Conde,
EB1/JI

Alunos

A definir.

a definir

Alunos

Receção aos alunos na BE Julio Saúl-Dias
Visita guiada a toda escola

EB Areia Árvore, EB
Meia
Laranja, EB
nº1 Vila do
Conde

Alunos

Ano letivo 2014/2015

Plano Anual de Atividades do
Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches

Data

a realizar no 3ºP

NOME

Festa Final

Tipo de Atividade

Espetáculo

a realizar no 3ºP

Colónia Balnear

ida à praia

a realizar no 3ºP

VISITA À REDAÇÃO
DO JORNAL
PÚBLICOVISITA À
REDAÇÃO DO
JORNAL PÚBLICO

Visita de Estudo

Responsabil
idade Estrutura
proponente

Educação
Pré-Escolar

Educação
Pré-Escolar

Objetivos/competências

Partilhar com a comunidade momentos de
alegria;

Promover a saúde;
Estimular bons hábitos;

Impressões - - Motivar para a leitura de textos de imprensa;
Jornal
- Estimular o interesse pela atualidade nacional e
Escolar
internacional.

Breve Descrição

Local

Destinatá
rios

Comunida
de
Salões
Variadas atividades que proporcionam o convívio entre
Paroquiais/A Escolar,
os participantes;
uditórios/etc Comunida
de
educativa
As crianças dos vários grupos deslocam-se até à praia
praia de
onde, com protetor solar, chapéu e vestuário adequado
Árvore/praia
brincam na areia e no mar. Estes momentos são únicos
de Vila do
na vida de muitas das crianças pois, não têm
Conde
oportunidade de usufruir de praia com as famílias.

Alunos

Redação do
jornal
Público no
Porto

Alunos

Visita de estudo à redação do jornal "Público"

