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A - ATIVIDADES A DESENVOLVER AO LONGO DO ANO
Objetivos do Projeto Educativo

Data Prevista

Atividade

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Destinatários

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Ao longo do
ano letivo

Apoios educativos

- Melhorar os resultados escolares;
- Desenvolver metodologias diferenciadas que
respeitem diferentes ritmos de aprendizagem e o
envolvimento do aluno;
- Utilizar recursos diversificados e adequados.

Conselho de
docentes;
Conselhos de
turma;
Direção

Alunos

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Ao longo do
ano letivo

Salas de estudo

- Melhorar os resultados escolares;
- Desenvolver metodologias diferenciadas que
respeitem diferentes ritmos de aprendizagem e o
envolvimento do aluno;
- Utilizar recursos diversificados e adequados.

Conselhos de
turma;
Direção

Alunos

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Ao longo do
ano letivo

Tutoria/Acompanhamento
de alunos

- Desenvolver medidas de apoio aos alunos,
designadamente de integração na turma e na escola
e de aconselhamento e orientação no estudo e nas
tarefas escolares;
- Promover a articulação das atividades escolares
dos alunos com outras atividades formativas;
- Desenvolver a sua atividade de forma articulada,
quer com a família, quer com os serviços de apoio
educativo e especializado e com outras estruturas
de orientação educativa.

Conselhos de
turma;
Professor tutor;
Direção

Alunos

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Ao longo do
ano letivo

Coadjuvações

- Melhorar a qualidade das aprendizagens;
- Melhorar os resultados escolares.

Direção

Alunos

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Ao longo do
ano letivo

Sessões de trabalho
colaborativo

- Desenvolver trabalho colaborativo entre docentes
do mesmo grupo para definição de estratégias,
recolha/preparação de materiais, reflexão sobre as
atividades letivas desenvolvidas;
- Elaboração de instrumentos de avaliação, aferição
de critérios de classificação, correção conjunta de
testes/fichas;
- Procedimentos para a avaliação das
aprendizagens.

Grupos
disciplinares

Comunidade
escolar

- Promover o sucesso escolar dos
alunos com NEE.

Ao longo do
ano letivo

Implementação das
medidas previstas no
Decreto-Lei n.º 3/2008 para
os alunos abrangidos

- Promover o sucesso educativo;
- Garantir o progresso nas aprendizagens;
- Adequar o processo de ensino e aprendizagem.

Docentes;
Psicólogo;
Outros técnicos
de saúde

Alunos
integrados na
Educação
Especial
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- Promover o sucesso escolar dos
alunos com NEE.

Ao longo do
ano letivo

Desenvolvimento de
planos individuais de
transição integrados no CEI
dos alunos abrangidos por
esta medida (a partir dos 15
anos)

- Desenvolver competências que promovam a
preparação da transição dos alunos para na vida
pós-escolar;
- Promover a formação integral do aluno;
- Promover o contacto com outras instituições da
comunidade;
- Formar para o desempenho de funções inseridas
no mundo do trabalho.

Direção;
Docentes do
grupo 910;
Diretores de
turma;
Colaboradores de
outras instituições

Alunos
abrangidos pelo
PIT

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Promover o sucesso escolar dos
alunos com NEE;
- Promover o mérito e a excelência;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

Ao longo do
ano letivo

Reuniões dos educadores,
professores titulares e
Diretores de turma com os
Pais/E.E.

- Facilitar a integração do aluno na escola;
- Divulgar regulamentos e informações relativas ao
funcionamento das escolas;
- Auscultar opiniões;
- Eleger os representantes dos Pais /E.E.;
- Garantir a partilha de informação relativa a
comportamento, resultados da avaliação, medidas
de apoio à aprendizagem, entre outros.

Educadores;
Professores
titulares;
Diretores de
turma;
CDT;
Direção

Pais/E.E.

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Promover o sucesso escolar dos
alunos com NEE;
- Promover o mérito e a excelência.

Ao longo do
ano letivo

Plano de ação estratégica
no âmbito do PNPSE
A incidir nas seguintes
medidas:
+ Ler, + Escrever
+ Sucesso
+ Matemática
+ Bem Falar

- Melhorar os níveis de desempenho em leitura e
escrita dos alunos do 1.º e 2.º anos;
- Diminuir a taxa de insucesso no 7.º ano;
- Aumentar a taxa de sucesso nas disciplinas de
Matemática e Inglês;
- Melhorar a qualidade das aprendizagens;
- Aumentar a taxa de sucesso na disciplina de
matemática;
- Melhorar a qualidade das aprendizagens na
disciplina de matemática;
- Dar resposta especializada aos alunos
referenciados para necessitar de terapia da fala;
- Melhorar o desempenho escolar desses alunos.

Coordenadores
de Departamento;
Professores
titulares do 1.º e
2.º anos e
respetivos
professores
âncora;
Diretores de
turma do 7.º ano e
respetivos
conselhos de
turma;
Coadjuvantes de
português e
matemática;
Psicóloga do
projeto Promover
e Integrar CLDS
3G de Proença-aNova;
Subcoordenadore
s do
departamento de

Comunidade
escolar
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matemática e
ciências
experimentais
(grupos 230 e
500);
Professores de
matemática dos
grupos 230 e 500;
Terapeuta da fala;
Educador;
Professor titular;
DT; Docentes do
910; Famílias
- Melhorar os processos de
comunicação e informação interna.

Ao longo do
ano letivo

Plataforma Moodle

- Criar ferramentas de comunicação entre
professores, entre professor e aluno;
- Criar ferramentas de aprendizagem: Conteúdos
estáticos, testes de avaliação; trabalhos, conteúdos
interativos, aprendizagem colaborativa, entre outros;
- Partilha de informação

Direção

Comunidade
Escolar

- Reforçar os processos de
comunicação externa;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania.

Ao longo do
ano letivo, com
a periodicidade
trimestral

Edição do Jornal Escolar:
“ Nova Geração”

- Motivar os alunos para a leitura e para a escrita;
- Aprofundar a prática da escrita como meio de
expressão das próprias vivências;
- Divulgar as boas práticas escolares.

Equipa do Jornal
Escolar;
Comunidade
educativa

Comunidade
Escolar

- Reforçar os processos de
comunicação externa.

Ao longo do
ano letivo

Manutenção/atualização
do Site do Agrupamento

- Permitir à comunidade escolar o acesso a
informação respeitante ao agrupamento.
- Proporcionar aos alunos/Encarregados de
Educação o acesso ao Portal GIAE.

Assistente
técnico;
Direção

Comunidade

- Reforçar os processos de
comunicação externa.

Ao longo do
ano letivo
(mensalmente)

Atividades em Agenda

- Divulgar as atividades a desenvolver ao longo do
mês.

Direção

Alunos,
professores,
comunidade

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística.

Ao longo do
ano letivo

Atelier de Artes:
Construção e pintura de
adereços diversos para
apoio à realização de
atividades inseridas no PAA;
Execução de trabalhos
diversos com recurso à
técnica do guardanapo,
pintura em acrílico,
entrançados em ráfia,

- Desenvolver o gosto pela utilização de novos
materiais e pela aplicação de diferentes técnicas;
- Favorecer a autonomia e a responsabilidade no
desenvolvimento de tarefas propostas pelos
docentes ou selecionadas pelos alunos;
- Despertar o espírito crítico e o sentido estético.
- Desenvolver a criatividade;
- Fomentar a cooperação entre os alunos que
frequentam o Atelier de Artes na realização de
projetos comuns.

Docentes dos
grupos 240, 530 e
600

Alunos do 2º e 3º
ciclo
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estanho, moldes em gesso e
modelação em pasta DAS;
Pintura de peças e objetos
em gesso, vidro, madeira,
telha e tela;
Tapeçaria Bordada
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

Ao longo do
ano letivo

Clube Europeu

- Criar entre os seus membros um verdadeiro
espírito europeu de cidadania ativa e transmiti-lo aos
outros membros da comunidade em que estão
inseridos;
- Promover, com o recurso a parcerias, ações de
dinamização tendentes a uma melhor informação
sobre a Europa;
- Contribuir para a compreensão do pluralismo
europeu, nas suas semelhanças e nas suas
diferenças;
- Contribuir para a compreensão e tolerância
recíprocas;
- Contribuir para a tomada de consciência
relativamente à interdependência europeia e
mundial, e à necessidade de cooperação;
- Contribuir para a criação do sentido de
responsabilidade no que respeita à paz, aos direitos
do homem e à defesa e conservação do ambiente e
do património cultural.

Professoras Elsa
Neves; Isabel
Pereira e Maria de
Lurdes Matos

10º,11º e 12º
anos (cerca de
20 alunos)

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística.

Ao longo do
ano letivo

Clube de música

- Desenvolver o sentido estético e o gosto pela
Música;
- Conhecer vários instrumentos e géneros musicais.
- Recolher e interpretar temas musicais de géneros
e culturas diferentes;
- Proporcionar atuações em público para os alunos
perderem a timidez;
- Vivência de vários conceitos de música.

Professor Mário
Cardoso

Alunos do 2º e 3º
ciclo e ensino
secundário

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, promovendo a prática
desportiva e a educação para a
saúde

Ao longo do
ano letivo

Atividade Externa do
Desporto Escolar:

- Proporcionar aos alunos a oportunidade de praticar
desporto de uma forma regular ao longo do ano
letivo.

Grupo de
Educação Física

Alunos do 4º ao
12º ano,
respeitando
escalões e
género de cada
grupo-equipa

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de

Ao longo do
ano letivo

- Dar resposta às questões colocadas pelos alunos;
- Diagnosticar através de um inquérito o tipo de

A equipa do
projeto de

Todos os alunos
do agrupamento

Desporto Adaptado;
Futsal;
Voleibol;
Badminton;
Dança
Gestão do Gabinete de
Informação e Apoio ao
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cidadania, promovendo a educação
para a saúde.

Aluno

atividades a desenvolver;
- Envolver os alunos na realização e participação
nas atividades.

educação para a
saúde

- Desenvolver um dispositivo de
formação do agrupamento.

Ao longo do
ano letivo

Desenvolvimento do plano
de formação do
agrupamento

- Divulgação das ações de formação desenvolvidas
pelo CFAE Alto Tejo em resposta às reais
necessidades do pessoal docente e não docente;
- Realização de ações de formação para pessoal
docente e não docente no agrupamento;
- Realização de ações de informação/seminários
para a comunidade educativa.

Direção;
Conselho
Pedagógico;
Responsável pelo
Plano de
Formação;
Departamentos;
Pessoal não
docente;
Parceiros

Comunidade
escolar

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

Ao longo do
ano letivo

Projetos de Educação
Sexual das turmas –
dinamização de atividades
- Sessões de sensibilização
relativas a sexualidade.
Abraço

- Reconhecer que a saúde implica uma relação
connosco, com os outros e com o meio envolvente;
- Reconhecer que os estilos de vida condicionam a
saúde individual;
- Reconhecer que a sexualidade humana envolve
sentimentos de respeito por si próprio e pelos
outros.

Diretores de
turma
Equipa PES

Todos os alunos
do da escola
sede

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

Ao longo do
ano letivo

Assinalar dias
comemorativos no âmbito
da saúde individual e
comunitária

- Sensibilizar a comunidade educativa para a adoção
de hábitos de vida saudáveis

Equipa PES

Todos os alunos
do agrupamento

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, promovendo a educação
para a saúde.

Ao longo do
ano letivo

Projeto de Educação
Sexual:
(no âmbito das turmas)

- Dar resposta às questões colocadas pelos alunos;
- Alertar para comportamentos responsáveis que
promovam hábitos alimentares corretos;
- Promover e defender os direitos da criança;
- Ouvir e dar voz à criança e ao jovem;
- Contribuir para o desenvolvimento harmonioso e
integral da criança e do jovem;
- Contribuir para a prevenção de problemas de
comportamento nos jovens e a promoção do seu
bem-estar bio-psico-social;
- Refletir sobre a dinâmica de relações que se
estabelecem no dia-a-dia – os afetos implícitos
nessas relações e o impacto que os mesmos podem
causar no desenvolvimento psicossocial e no
relacionamento interpessoal dos adolescentes;
- Reconhecer que a sexualidade humana envolve

Equipa do projeto
de educação para
a saúde;
Diretores de
turma;
Conselhos de
turma;
SPO;
Pais/EE;
Técnicos de
saúde;
CPCJ

Turmas do 1º ao
12º ano
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sentimentos de respeito por si próprio e pelos
outros;
- Refletir sobre a prevalência e epidemiologia das
principais IST em Portugal.
- Promover o sucesso escolar dos
alunos com NEE.

Ao longo do
ano letivo

Projeto Escola BioAromas

- Desenvolver competências que promovam a
integração na vida ativa pós-escolar;
- Promover a formação integral do aluno;
- Desenvolver o conhecimento relativo às plantas
aromáticas e medicinais, seus benefícios e
utilização;
- Aplicar os conhecimentos desenvolvidos.

Docentes do
grupo 910;
Município de
Proença-a-Nova;
Centro Ciência
Viva da Floresta;
Escola Superior
Agrária de
Castelo Branco

Comunidade

- Promover o sucesso escolar dos
alunos com NEE;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, promovendo a educação
para a saúde e para o ambiente e
património.

Ao longo do
ano letivo

Mostra de Produtos
BioAromas:
Restaurante “Vale Mourão”,
Sobral Fernando;
Restaurante “Ti Augusta”,
Figueira;
CCVF das Moitas;
Iniciativas da CM e da
BE/CR

- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz
funcional;
- Promover a aquisição de competências ao nível do
desenvolvimento pessoal e social dos alunos;
Envolver os alunos nos hábitos usuais das épocas
festivas;
- Promover nos alunos o despertar de sentimentos:
amor, solidariedade, paz, partilha e alegria
- Dar a conhecer o projeto BioAromas;
- Planificar e Organizar todo o processo da amostra
dos produtos;
- Angariar fundos para desenvolver a noção do
dinheiro e incentivo para estabelecer relações
pessoais e partilha;
- Promover a socialização.

Professores e
alunos da sala de
apoio aos CEI;
Empresas;
Centro Ciência
Viva da Floresta;
Município de
Proença-a-Nova;
BE

Comunidade
Educativa e
população em
geral

- Promover o sucesso escolar dos
alunos com NEE;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

Ao longo do
ano letivo

Dias de Campo:
Parque Eólico do Vergão;
Zona de S. Pedro do
Esteval; de Cardigos; do
Peral; de Sobreira Formosa;
do Sobral Fernando, do
Estevês; da Catraia; do
Cabeço do Moinho, Folga;
Visita a locais/quintas que
contemplem PAM

- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz
funcional;
- Promover a aquisição de aprendizagens e
conhecimentos ao nível do desenvolvimento pessoal
e social dos alunos;
- Manifestar o desejo de descobrir por si próprio,
vendo, mexendo e experimentando;
- Adquirir saberes multidisciplinares;
- Identificar as plantas mais comuns na região;
- Reconhecer a utilidade das plantas;
- Recolher plantas aromáticas e medicinais de
origem espontânea;
- Compreender a influência dos fatores do meio
sobre as plantas;
- Reconhecer que as plantas precisam de

Professores e
alunos da sala de
apoio aos CEI;
Município de
Proença-a-Nova;
Centro Ciência
Viva da Floresta;
Pais/E.E.

Professores e
alunos da sala
de apoio aos
CEI;
Assistente
Operacional;
Técnicos;
Município de
Proença-a-Nova
e/ou da Ciência
viva
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determinadas condições ambientais para se
desenvolverem;
- Manifestar uma atitude responsável face à
proteção da Natureza.
- Melhorar os espaços e
equipamentos escolares.

Ao longo do
ano letivo

Manutenção do canteiro
do pátio exterior da escola

- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz
funcional;
- Promover a aquisição de competências ao nível do
desenvolvimento pessoal e social dos alunos;
- Campo de demonstração.

Professores e
alunos da sala de
apoio aos CEI

Comunidade
Educativa

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a educação
para a saúde e para o ambiente e
património.

Ao longo do
ano letivo

Exposições temáticas ao
longo do ano letivo em
parceria com a biblioteca
escolar

- Dar a conhecer à escola e aos encarregados de
educação os trabalhos elaborados pelos alunos ao
longo do ano letivo;
- Desenvolver a criatividade;
- Desenvolver o espírito criativo e o sentido estético;
- Desenvolver o gosto pela utilização de novos
materiais e aplicação de diferentes técnicas.

Professores de
E.V. e E.T.

Alunos do 2º e 3º
ciclo

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Ao longo do
ano letivo

Leitura autónoma e
orientada, em articulação
com a Biblioteca Escolar

- Sensibilizar os alunos para a importância da leitura;
- Promover o gosto pela leitura como fonte de
cultura, de lazer e de prazer;
- Conhecer e divulgar obras e autores.

Docentes do
grupo 110 e 300
Biblioteca Escolar

Alunos

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania;
- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Ao longo do
ano letivo

Cantinho das Línguas

- Fomentar o gosto pela leitura e pela escrita;
- Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos;
- Promover o espírito crítico e a criatividade dos
alunos;
- Promover o espírito de cidadania

Departamento de
Línguas e alunos
dos 2º e 3º ciclos

Comunidade
Educativa

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Ao longo do
ano/mensal

Hora do conto

- Promover o gosto pela leitura e escrita.

Biblioteca
Municipal com a
colaboração dos
avós

Alunos do PréEscolar

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Ao longo do
ano letivo

PNL: Projeto: “Leitura em
Vai e Vem.”

- Aprofundar hábitos de leitura em/com a família;
- Criar incentivos à produção de textos orais.

Grupo 100

Alunos do PréEscolar;
Famílias

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Ao longo do
ano/mensal

Aprender fazendo

- Promover a socialização;
- Reforçar as aprendizagens;
- Aprender as profissões.

Biblioteca
Municipal

Alunos do PréEscolar

9

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Ao longo do
ano letivo

Projeto: “Crescer com a
Ciência”

- Levar as crianças a compreender alguns conceitos
científicos elementares;
- Favorecer o desenvolvimento da capacidade de
pensar cientificamente;
- Observar e tentar interpretar a natureza e os
fenómenos que observam no dia-a-dia.

Grupo 100

Alunos do PréEscolar

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Ao longo do
ano letivo

Atividade experimental no
Centro de Ciência Viva

- Desenvolver nas crianças o interesse pelos
fenómenos científicos;
- Desenvolver nas crianças capacidades de
observação, experimentação e investigação.

Grupo 100

Alunos do PréEscolar

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Ao longo do
ano letivo

Problema do mês

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática;
- Desenvolver o raciocínio.

Professores do
grupo 500

Alunos do 7º
ao 10º ano de
escolaridade

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Promover o mérito e a excelência.

Ao longo do
ano letivo

Problema da quinzena

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática;
- Desenvolver o cálculo mental e o raciocínio;
- Desenvolver destrezas numéricas e de cálculo;
- Desenvolver a capacidade de compreender e
resolver situações problemáticas.

Professores de
Matemática do
grupo 230 e grupo
110

Alunos do 2º
ciclo

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Ao longo do
ano

SuperTmatik

- Fomentar o gosto pela Matemática.

Docentes do
grupo 110

Alunos do 1º
ciclo

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Ao longo do
ano

Canguru matemático

- Fomentar o gosto pela Matemática.

Docentes do
grupo 110

Alunos do 2º, 3º
e 4º anos

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania e valorizando a dimensão
artística promovendo a prática
desportiva, a educação para o
ambiente e património.

Ao longo do
ano

Projeto “Missão
Continente”

- Promover um estilo de vida equilibrado;
- Sensibilizar para uma alimentação saudável e
consumo consciente.

Docentes do
grupo 110

Alunos do 1º
ciclo

- Fomentar a participação dos Pais
/E.E. no acompanhamento do
processo de aprendizagem do seu
educando;
- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Ao longo do
ano

Trabalhos de Expressão
Plástica no âmbito da
Educação Literária e PNL;
Exposição final de trabalhos
no átrio da escola.

- Sensibilizar os alunos para a importância da leitura;
- Promover o gosto pela leitura como fonte de
cultura, de lazer e de prazer;
- Reforçar o envolvimento da Escola com o meio;
- Divulgar junto da comunidade, o projeto.

Docentes do
grupo 110

Comunidade
educativa

- Melhorar os resultados escolares,

Ao longo do

Atelier de Matemática:

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática;

Grupo 230

Alunos do 2º
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promovendo a qualidade das
aprendizagens.

ano

- Realização dos trabalhos
de casa;
- Esclarecimento de dúvidas
sobre os conteúdos
lecionados;
- Resolução de fichas de
trabalho de reforço e/ou
enriquecimento curricular;
- Apoio individualizado a
alunos com maiores
dificuldades de
aprendizagem;
- Jogos matemáticos.

- Desenvolver o cálculo mental e o raciocínio;
- Desenvolver destrezas numéricas e de cálculo;
- Desenvolver a capacidade de compreender e
resolver situações problemáticas;
- Promover a socialização;
- Reforçar as aprendizagens;
- Prestar apoio a alunos com mais dificuldades em
conteúdos específicos da disciplina.

ciclo

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Ao longo do
ano letivo

Laboratório de matemática

- Fomentar o gosto pela Matemática.

Docentes do
grupo 110

Alunos do 1º
ciclo

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, a educação para a saúde e
para o ambiente e património.

Ao longo do
ano letivo

Programa EcoEscolas
- Hastear do galardão
2016/2017;
- Exposição de trabalhos
elaborados pelos alunos na
biblioteca escolar alusivos à
floresta;
- Recolha e separação de
RSU nos átrios dos blocos
(papel e plástico) e na sala
de aula dos blocos B e C
(papel);
- Recolha de REEE (com a
colaboração da União de
Freguesias Proença-a-Nova
Peral e Câmara Municipal de
Proença-a-Nova;
- Participação no desafio
Power up (GALP) poupança energética;
- Construção de um
depositrão;
- Comemoração do Dia
Mundial da Água (22 de
março);
- Comemoração do Dia
Mundial da árvore (21 de
março);

- Sensibilizar para a separação dos RSU;
- Sensibilizar para o bem escasso que é a água;
- Equacionar a sustentabilidade dos recursos
hídricos;
- Sensibilizar para a poupança de energia;
- Sensibilizar para a importância de uma
alimentação saudável;
- Reconhecer a importância da Geodiversidade;
- Reconhecer a importância da floresta;
- Promover o desenvolvimento sustentável.

Equipa Eco
Escola;
Alunos do 5º ao
12º ano;
União de
freguesias
Proença-a-Nova
Peral;
Câmara Municipal
de Proença a
Nova;
Bio Aromas.

Comunidade
escolar
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- Visita de estudo à ETA de
Proença-a-Nova; (2º ciclo);
- Comemoração do Dia
Mundial da Alimentação;
- Distribuição pontual de
fruta aos alunos, no âmbito
da sensibilização para uma
alimentação saudável;
- Workshops: “Alimentação
saudável” em parceria com o
Município;
- Participação no desafio
proposto pela Valormed
“Missão Ambiente” – recolha
de embalagens vazias e de
medicamentos fora do prazo
para entrega em farmácias
aderentes (Proença a Nova,
Sobreira Formosa e
Cardigos);
- Elaboração de cadeias
alimentares com materiais
reciclados;
- Exposição de moldes de
fósseis;
- Concurso Geração
Depositrão;
- Limpeza do recinto escolar
pelos alunos do 2º ciclo;
- Sensibilização para a
poupança de energia com
colocação de sinalética junto
aos interruptores das salas
dos blocos E e F;
- Dia Eco Escolas.
- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Desenvolver um dispositivo de
formação no Agrupamento;
- Reforçar os processos de
comunicação externos.

Ao longo do
ano letivo

Projeto “Sou pequenino
mas já gosto de ler!”:
- Ação de formação para
pais e encarregados de
educação;
- Consultadoria às
educadoras de infância;
- Avaliação das
competências de literacia

- Desenvolver competências de literacia emergente
nas crianças em idade pré-escolar.

Serviço de
Psicologia e
Orientação
(S.P.O.)
Biblioteca Escolar

Pais e
encarregados de
educação do
ensino préescolar;
Crianças em
idade préescolar;
Educadoras de
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emergente das crianças em
idade pré-escolar;
- Atividades de promoção da
leitura em sala e em casa;
- Divulgação de boas
práticas no site do
Agrupamento.
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizado a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património;
- Promover o sucesso escolar dos
alunos com NEE.

Ao longo do
ano

- Melhorar os resultados escolares;
- Manter a taxa de abandono escolar
em níveis residuais ou inexistentes;
- Reforçar os processos de
comunicação externos.

Ao longo do
ano

Projeto Sou
especial(íssimo)!

infância

- Promover os valores da tolerância, aceitação da
diferença e solidariedade na comunidade educativa.

S.P.O.
Docente de
Educação
Especial

Comunidade
educativa

- Contribuir, em conjunto com as atividades
desenvolvidas no âmbito das áreas curriculares, dos
complementos educativos e das outras
componentes educativas não escolares, para a
identificação dos interesses e aptidões dos alunos
de acordo com o seu desenvolvimento global nível
etário;
- Promover atividades específicas de informação
escolar e profissional, susceptíveis de ajudar os
alunos a situarem-se perante as oportunidades
disponíveis, tanto no domínio dos estudos e
formações como no das atividades profissionais,
favorecendo a indispensável articulação entre a
escola e o mundo do trabalho;
- Desenvolver ações de aconselhamento
psicossocial e vocacional dos alunos, apoiando o
processo de escolha e o planeamento de carreiras;
- Encaminhar alunos para ofertas educativas mais
ajustada ao seu perfil.

SPO

Alunos do ensino
9º ano e ensino
secundário

- Desenvolvimento de
atividades de sensibilização
para as necessidades e
direitos dos alunos da
Educação Especial;
- Programa de competências
pessoais e sociais para
alunos com C.E.I.
Projeto de orientação
vocacional “Orienta-te”:
- Programa de orientação
vocacional “Futuro Bué”,
destinado aos alunos do 9º
ano de escolaridade;
- Programa de orientação
vocacional “Acertar o rumo”
para o 12º ano;
- Sessão de esclarecimento
sobre “Acesso ao ensino
superior”, destinado aos
alunos do 10º e 11º ano de
escolaridade;
- Sessão de esclarecimento
“9º ano: Escolhas e
percursos”, destinado aos
pais/encarregados de
educação do 9º ano de
escolaridade;
- Apoio aos DT´s no
processo de matrícula dos
alunos do 9º ano de
escolaridade;
- Dinamização do espaço de
autoinformação vocacional,
destinado aos alunos do

Parcerias:
- Coordenação
dos DT´s.
- IEFP
- Entidades
formativas e
educativas.
- Instituto
Politécnico de
Castelo Branco.
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ensino básico e secundário;
- Divulgação de boas
práticas no site do
Agrupamento.
- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Ao longo do
ano

Oficinas de preparação
para as provas finais e
exames nacionais

- Acompanhar os alunos na consolidação das suas
aprendizagens;
- Promover a autonomia dos alunos no seu processo
de aprendizagem.

Professores das
disciplinas
sujeitas a prova
final/ exame
nacional nos
respetivos anos
de escolaridade

Alunos do 9º,11.º
e 12.º ano de
escolaridade

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

Ao longo do
ano

“À descoberta de Proençaa-Nova” – visita a
descoberta por pontos de
interesse turístico na região.

- Dar a conhecer aos alunos a diferente oferta
turística da região;
- Promover o conhecimento dos alunos do seu
concelho e das potencialidades turísticas do mesmo;
- Sensibilizar os alunos para a preservação do
património rural e qual a sua importância para o
turismo na região.

Professor da
disciplina de TTG
(Turismo e
Técnicas de
Gestão).

Alunos do Curso
de Turismo
Ambiental e
Rural

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática.

Ao longo do
ano

Georural – Projeto de um
roteiro no concelho de
Proença a Nova, com base
na prática de geocaching.

- Proceder a criação de um roteiro turístico com
base no geocaching para a preservação do
património rural;
- Possibilitar aos alunos o trabalho em sistema de
georreferenciação de espaços rurais existentes em
Proença-a-Nova;

Professor da
disciplina de TTG
(Turismo e
Técnicas de
Gestão);
Câmara Municipal
de Proença a
Nova

Alunos do Curso
de Turismo
Ambiental e
Rural

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática.

Ao longo do
ano

Projeto - Rota das
descobertas e sensações

- Proceder a criação de uma ferramenta de
educação ambiental que viabilize a preservação do
património natural;
- Caracterizar um produto turístico com base na
criatividade e nas sensações existentes um pouco
por todo o concelho.

Professor da
disciplina de TTG
(Turismo e
Técnicas de
Gestão);
Câmara Municipal
de Proença a
Nova

Alunos do Curso
de Turismo
Ambiental e
Rural

- Promover por um lado o apoio a
pessoas carenciadas e pelo outro a
responsabilidade social de cada
aluno enquanto cidadão.

Ao longo do
ano letivo

Um dia pelos outros

Desenvolver um projeto de solidariedade social;
- Angariação de fundos, sendo a verba recolhida
canalizada para uma causa social à escolha dos
alunos (Liga Portuguesa Contra o Cancro; Cruz
Vermelha; Unicef; Causa Local (ainda a definir).

Associação de
Pais;
Professores de
EMRC;
Diretores de

Alunos do 5º ao
12º ano

Projeto de solidariedade
social

Câmara Municipal
de Proença a
Nova
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turma
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania e valorizando a dimensão
artística promovendo a educação
para o ambiente e património.

Ao longo do
ano

Projeto da Valnor: A
Viagem da Embalagem

- Estimular a recolha de pacotes e sensibilizar para a
importância da reciclagem e da recolha seletiva dos
desperdícios.

Docentes da
Escola Básica de
Proença-a-Nova

Alunos da Escola
Básica de
Proença-a-Nova

B1 - ATIVIDADES A DESENVOLVER - 1º PERÍODO
Setembro 2017
Objetivos do Projeto Educativo

Data Prevista

Atividade

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Destinatários

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania.

4 de setembro

Receção aos novos
docentes;
Almoço convívio com
pessoal docente e não
docente

- Potenciar um ambiente facilitador para a
integração dos novos docentes.

Direção

Professores e
pessoal não
docente

- Promover o mérito e a excelência.

8 de setembro

Dia do Diploma:
Cerimónia de Mérito dos
Alunos – Ano Letivo
2016/2017

- Visa promover uma cultura de excelência, mas
também incentivar todos os alunos a obter mais e
melhores resultados;
- Representa a valorização do mérito e da
excelência, e torna patente o reconhecimento do
trabalho, de aptidões, de comportamentos e de
atitudes dos alunos, proporcionando, também, o
seu reconhecimento público.

Direção;
Associação de
Pais e
Encarregados de
Educação;
União de
Freguesias de
Proença-a-Nova e
Peral

Comunidade
Educativa

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania.

12 de setembro

Receção aos alunos do 5º
ano

- Facilitar a integração dos alunos na escola e nas
respetivas turmas;
- Promover a familiarização com as regras de
funcionamento da escola e diversos serviços;
- Facilitar o relacionamento entre os diversos
elementos da comunidade.

Direção;
Diretores de
Turma;
Docentes

Alunos do 5º ano;
Pais/E.E.
Docentes;
Pessoal não
docente

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania.

13 de setembro

Receção/Adaptação das
crianças

- Estabelecer relações interpessoais com os vários
sujeitos no processo educativo.

Grupo 100

Alunos do Pré
Escolar

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de

13 de setembro

Receção aos alunos:
1º ciclo e do 6º ao 12º ano

- Facilitar a integração dos alunos na escola e nas
respetivas turmas;

Direção;
Diretores de

Alunos;
Docentes;
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cidadania.

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

26 de setembro

Comemoração do Dia
Europeu das Línguas

- Promover a familiarização com as regras de
funcionamento da escola e diversos serviços;
- Facilitar o relacionamento entre os diversos
elementos da comunidade.

Turma;
Docentes

Pessoal não
docente

- Sensibilizar os alunos para a importância da
aprendizagem das Línguas.

Departamento de
Línguas

Alunos de línguas
do Ensino Básico e
Secundário

Outubro 2017
Objetivos do Projeto Educativo

Data Prevista

Atividade

Objetivos Específicos

Dinamizadores

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Destinatários

9 a 13 de
outubro

Comemoração do dia da
Hispanidade (12 de
outubro);
- “Pedipaper”: Nas aulas de
espanhol de 90 minutos, os
alunos percorrerão o recinto
escolar, participando num
pedipaper com perguntas
alusivas a Espanha e a
países que falam espanhol

- Ser capaz de estabelecer relações de afinidade/
contraste entre a língua materna e a língua
espanhola;
- Alargar conhecimentos acerca da cultura hispânica;
- Conhecer a diversidade dos países que falam
oficialmente espanhol;
- Diversificar conhecimentos no âmbito da língua e
cultura espanhola.

Disciplina de
espanhol
Biblioteca Escolar

Alunos de
espanhol

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, promovendo a educação
para a saúde.

11 a 16 de
outubro

Semana da Alimentação:
Atividades/ receitas
saudáveis

- Sensibilizar as crianças para a importância de uma
alimentação equilibrada;
- Desenvolver hábitos para uma alimentação
saudável;
- Progredir na aquisição de hábitos relacionados com
o bem-estar, segurança e higiene pessoais.

Grupo 100

Alunos do PréEscolar

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística e promovendo a educação
para a saúde e para o ambiente e
património.

16 a 20 de
outubro

Comemoração do Dia
Mundial da Alimentação:
Confeção de pão no forno
comunitário (EB de
Proença-a-Nova);
Audição de canções;
Exploração de livros;
Decoração do refeitório com
trabalhos de expressão
plástica

- Incutir nos alunos a necessidade de ter uma
alimentação saudável e equilibrada;
- Conhecer a importância dos alimentos saudáveis
para a manutenção da saúde;
- Encorajar as crianças a orgulharem-se de praticar
um estilo de vida saudável.

Docentes do
grupo 110

Alunos do 1º
ciclo

Elaboração de rodas e
pirâmides alimentares

- Alertar e sensibilizar para comportamentos
responsáveis que promovam hábitos alimentares
corretos.

Professores do
grupo 230

Alunos do 6º ano

16

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património

18 de Outubro

Mega-Sprinter
(FASE ESCOLA)

Comemorações de datas
festivas:

- Proporcionar aos jovens a oportunidade de praticar
Atletismo numa especialidade diferente daquelas
que são abordadas nas aulas de Educação Física;
- Favorecer o desenvolvimento de algumas das
capacidades motoras, nomeadamente a velocidade,
impulsão;
- Selecionar alunos para representarem a nossa Fase Regional: Fase CAE Castelo Branco.

Grupo de
Educação Física

Alunos do 4º ao
12º ano

- Parcerias com os agentes da comunidade, de
modo a potenciar o processo de transição para a
vida pós-escolar;
- Manutenção do projeto Escola Bioaromas.
Desenvolver conteúdos curriculares de cariz
funcional;
- Promover a aquisição de aprendizagens e
conhecimentos ao nível do desenvolvimento pessoal
e social dos alunos;
- Promover a utilização de PAM - Plantas Aromáticas
e Medicinais na alimentação, fomentando a confeção
e degustação de ementas e doces aromáticos;
- Partilhar receitas culinárias com plantas silvestres e
ervas aromáticas, e aprender a tratar os cuidados
básicos de saúde com as plantas que temos ao
nosso alcance;
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no
acompanhamento do processo de aprendizagem do
seu educando;
- Promover e dignificar a imagem do Agrupamento
na comunidade local e regional, dando a conhecer o
projeto Escola BioAromas;
- Planificar e Organizar todo o processo da confeção
e amostra dos produtos;
- Desenvolver a noção do dinheiro;
- Estabelecer relações pessoais e partilha
Incentivar para atividades pré-profissionais.

Professores e
alunos da sala de
apoio aos CEI

Comunidade
Educativa

- Promover o sucesso escolar dos
alunos com NEE;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, incentivando a prática
desportiva e a educação para a
saúde e reforçando a consciência
ambiental.

20 de Outubro

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

25 de outubro

Corta-Mato Escolar
(Campo Sra. Das Neves)

- Proporcionar aos jovens a oportunidade de praticar
Atletismo numa especialidade diferente daquelas
que são abordadas nas aulas de Educação Física;
- Selecionar alunos para representarem a nossa
escola e participarem no Corta-Mato Escolar - Fase
Regional: CAE Castelo Branco.

Grupo de
Educação Física

Alunos do 4º ao
12º ano

- Contribuir para a formação integral,

26 e 27 de

Geração Saudável

- Contribuir para a promoção da saúde dos jovens

Desenvolvido pela

Alunos do 5.º ao

Dia Mundial da
Alimentação, 16 outubro
VIIIª Oficina: As Plantas
Aromáticas e Medicinais na
Alimentação - Culinária sem
sal

CCVF
Chefe Rui Lopes
Escola Superior
Agrária de
Castelo Branco
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desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

outubro

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens

31 de outubro

nas escolas;
- Educar e estimular a adoção de estilos de vida
saudáveis;
- Alertar para a ocorrência de possíveis patologias,
dar a conhecer a importância da prevenção em
saúde;
- Integrar os diversos profissionais de saúde,
estabelecendo uma colaboração mútua na educação
dos jovens;
- Contribuir para uma população mais saudável a
longo prazo, com principal enfase na população mais
desfavorecida.

Secção Regional
do Sul e RA da
Ordem dos
Farmacêuticos;
A formação é
ministrada por
jovens
farmacêuticos ou
estudantes
finalistas do
Mestrado
Integrado em
Ciências
Farmacêuticas,
com formação
prévia nas
temáticas

8.º ano de
escolaridade

Celebrar o Halloween:
Elaboração e exposição de
cartazes alusivos à data

- Incentivar o gosto pela aprendizagem da Língua
Inglesa e respetiva cultura e tradições;
- Participar de forma consciente na construção de
uma competência plurilingue e pluricultural;
- Dinamizar o espaço escolar.

Departamento de
Línguas - Grupos
220 e 330

Alunos do
Agrupamento

Atividade

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Destinatários

- Parcerias com os agentes da comunidade, de
modo a potenciar o processo de transição para a
vida pós – escolar;
- Manutenção do projeto Escola Bioaromas;
- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz
funcional;
- Promover a aquisição de competências ao nível do
desenvolvimento pessoal e social dos alunos;
- Promover o conhecimento das tradições usuais de
cada região na data assinalada, envolvendo os
alunos nos hábitos usuais dessa época festiva;
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no
acompanhamento do processo de aprendizagem do
seu educando;
- Promover e dignificar a imagem do Agrupamento
na comunidade local e regional mantendo o bom
relacionamento com a mesma;

Professores e
alunos da sala de
apoio aos CEI

Professores e
alunos da sala
de apoio aos CEI
e comunidade
educativa

Novembro 2017
Objetivos do Projeto Educativo

Data Prevista

- Promover o sucesso escolar dos
alunos com NEE;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, incentivando a prática
desportiva e a educação para a
saúde e reforçando a consciência
ambiental

2 de Novembro

Comemorações de datas
festivas:
Dia de todos os Santos
Confeção e degustação de
Broas de Alfazema e a
bebida “Jeropiguissima”
com hortelã pimenta
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Mega-KM e Mega-Salto

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

8 de Novembro

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

08 de novembro

1º Eliminatória das
Olimpíadas Nacionais de
Matemática

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
-Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania.

9 e 16 de
novembro

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

- Promover nos alunos o despertar de sentimentos:
amor, solidariedade, paz, partilha e alegria;
- Dar a conhecer o projeto BioAromas, fomentando a
confeção e degustação e doces aromáticos.
- Proporcionar aos jovens a oportunidade de praticar
Atletismo numa especialidade diferente daquelas
que são abordadas nas aulas de Educação Física;
- Favorecer o desenvolvimento de algumas das
capacidades motoras, nomeadamente a resistência
(meio-fundo) e força explosiva dos membros
inferiores;
- Selecionar alunos para representarem a nossa
escola no Mega-Sprinter - Fase Regional: Fase CAE
Castelo Branco.

Grupo de
Educação Física

Alunos do 4º ao
12º ano

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática;
- Desenvolver o raciocínio.

Professores do
500, em
colaboração com
a SPM (Sociedade
Portuguesa de
Matemática)

Alunos do 7º ao
12º ano

Workshops: “Alimentação
saudável”

- Sensibilizar os alunos para a importância de uma
alimentação saudável;
- Compreender a importância da alimentação na
preservação da saúde;
- Promover uma ligação das crianças/adolescentes à
cozinha, estimulando, ao mesmo tempo, o trabalho
em grupo.

Município de
Proença-a-Nova;
Chef João Branco;
Equipa Eco
Escola.

Alunos dos 6º e
9º anos

10 de novembro

Magustos em Proença-aNova e Sobreira Formosa

- Proporcionar às crianças um convívio agradável;
- Contactar com tradições populares;
- Valorizar e preservar as tradições.

Docentes dos
grupos 100 e 110;
Associação de
Pais

Comunidade
educativa

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

15 de
Novembro

Basquetebol 3x3

- Promover a prática da modalidade de Basquetebol,
na versão de 3x3;
- Apurar a melhor equipa por escalão/sexo para
representar o Agrupamento de Escola de Proença-aNova no Torneio Distrital de Basquetebol 3x3.

Grupo de
Educação Física

Alunos do 5º ao
12º ano
respeitando
escalões e
género de cada
grupo-equipa

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das

17 de novembro

Participação no concurso
“Literacia 3D”

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática;
- Desenvolver o cálculo mental e o raciocínio;

Professores de
Matemática do

Alunos do 5º ano

(FASE ESCOLA)

(FASE ESCOLA)
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aprendizagens;
- Promover o mérito e a excelência.

- Desenvolver destrezas numéricas e de cálculo;
- Desenvolver a capacidade de compreender e
resolver situações problemáticas.

grupo 230

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

20 a 24 de
novembro

Literacia 3Di – 1ª fase

- Desenvolver as competências de leitura e
interpretação de textos de diferentes tipologias;
- Identificar pelo contexto ou pela estrutura interna o
sentido de palavras, expressões ou fraseologias;
- Detetar informação relevante;
- Detetar o foco da pergunta ou instrução, de modo a
concretizar a tarefa a realizar;
- Captar sentidos implícitos, fazer inferências e
deduções.

Docentes de
Português e de
Inglês (em
parceria com a
Porto Editora)

Alunos do 7º ano
(Leitura)
Alunos do 8º ano
(Inglês)

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, promovendo a prática da
educação para a saúde.

22 e 23 de
novembro

Sessões de sensibilização
“Regresso às aulas”
Autoridade para as
condições do trabalho

- Defender a conjugação das sinergias das políticas
de segurança e saúde no trabalho com outras áreas
de intervenção, nomeadamente a da Educação.

ACT
Direção

Alunos do 6º e 9º
ano

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania;
- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

23 de novembro

Juvenes Translatores –
concurso de tradução da
Comissão Europeia

- Promover o multilinguismo e a consciência de
pertença a uma comunidade europeia;
- Demonstrar a importância da aprendizagem das
línguas;
- Suscitar o interesse por uma profissão essencial.

Departamento de
Línguas

Alunos nascidos
em 2000

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

29 de novembro

Nestum Rugby

- Proporcionar aos alunos a experimentação duma
variante (TAG-RUGBY) do Rugby tradicional, de
forma lúdica e competitiva;
- Selecionar as melhores equipas para participarem,
na Fase Regional.

Grupo de
Educação Física

Alunos do 5º ao
12º ano,
respeitando
escalões e
género de cada
grupo-equipa

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

29 de novembro
2017

Comemoração do dia
Nacional da Cultura
Cientifica

- Adquirir saberes multidisciplinares de forma lúdica;
- Desenvolver a capacidade de análise e o sentido
crítico;
- Despertar no aluno o interesse pela descoberta e
pelo conhecimento.

Grupo 510

Alunos do curso
de Ciências e
Tecnologias e 3º
ciclo

- Promover o sucesso escolar dos
alunos com NEE;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, incentivando a prática
desportiva e a educação para a

Novembro e
Dezembro

Cabaz de Natal

- Parcerias com os agentes da comunidade, de
modo a potenciar o processo de transição para a
vida pós-escolar;
- Manutenção do projeto Escola Bioaromas; Desenvolver conteúdos curriculares de cariz
funcional;
- Fomentar um ambiente educativo sem qualquer

Professores e
alunos da sala de
apoio aos CEI;

Comunidade

Diretores de turma
e alunos das
turmas
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saúde e reforçando a consciência
ambiental.

- Promover o sucesso escolar dos
alunos com NEE;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, incentivando a prática
desportiva e a educação para a
saúde e reforçando a consciência
ambiental.

discriminação, no respeito pelas diferenças culturais,
físicas ou de outra natureza;
- Promover e dignificar a imagem do Agrupamento
na comunidade local e regional mantendo o bom
relacionamento com a mesma;
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no
acompanhamento do processo de aprendizagem do
seu educando;
- Promover a aquisição de competências ao nível do
desenvolvimento pessoal e social dos alunos;
- Angariar fundos para desenvolver a noção do
dinheiro e incentivo para estabelecer relações
pessoais e partilha.
Novembro e
Dezembro

Comemorações de datas
festivas: Natal:
Cartões de “Boas Festas”
Construção de motivos de
Natal / Prendas de Natal

- Parcerias com os agentes da comunidade, de
modo a potenciar o processo de transição para a
vida pós – escolar;
- Manutenção do projeto Escola Bioaromas;
Desenvolver conteúdos curriculares de cariz
funcional;
- Promover a aquisição de competências ao nível do
desenvolvimento pessoal e social dos alunos;
- Promover o conhecimento das tradições usuais de
cada região na data assinalada envolvendo os
alunos nos hábitos usuais dessa época festiva;
- Promover nos alunos o despertar de sentimentos:
amor, solidariedade, paz, partilha e alegria;
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no
acompanhamento do processo de aprendizagem do
seu educando.

Professores e
alunos da sala de
apoio aos CEI

Professores e
alunos da sala
de apoio aos CEI
e comunidade

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Destinatários

- Aumentar a consciência pública acerca da
Convenção sobre os Direitos da Criança;
- Aumentar a consciência das crianças e jovens
sobre os seus direitos;
- Facilitar a integração plena das crianças e jovens
no processo de desenvolvimento dos seus direitos.

Docentes do
grupo 110 da EB
de Proença-aNova
CPCJ
Projeto Promover
e Integrar do
CLDS 3G, do
Município de

Dezembro 2017
Objetivos do Projeto Educativo

Data Prevista

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística.

4 a 17 de
dezembro

Atividade
“Estendal de Direitos”
Campanha Nacional 28ª
aniversário Direitos da
Criança

Comunidade
Educativa
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Proença-a-Nova

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património

6 de dezembro

Comemoração do dia
Internacional do
Voluntariado
Visita ao Lar e Centro de
Dia da Santa Casa da
Misericórdia das 15h às
16:30;
- Partilha de produtos
confecionados no
BioAromas

- Dar visibilidade ao voluntariado;
- Reconhecer e valorizar o voluntariado;
- Valorizar a herança cultural dos mais velhos;
- Promover o voluntariado como forma de reduzir as
disparidades sociais.
- Reconhecer o voluntariado como um ato
compensador e de autorrealização.

Clube Europeu e
Projeto
BioAromas

Utentes do Lar e
Centro de Dia da
Santa Casa da
Misericórdia

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística.

7 de dezembro

“Natal nas asas do arcoíris”
Dramatização com fantoches

- Sensibilizar os alunos para a importância da
leitura;
- Promover o gosto pela leitura como fonte de
cultura, de lazer e de prazer.

Professora Licínia
Santos e
professora Teresa
Rei

Alunos das
turmas P1 e P2

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património

11 de dezembro

Comemoração do dia
Internacional dos Direitos
Humanos com a elaboração
de um mural com frases e
desenhos alusivos aos DH

- Reconhecer da importância, valor e universalidade
dos DH;
- Desenvolver a sensibilidade estética dos alunos
como forma de promoção dos DH;
- Partilhar ideias/frases inspiradoras alusivas aos
DH.

Clube Europeu

Comunidade
escolar

- Promover o sucesso escolar dos
alunos com NEE;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, incentivando a prática
desportiva e a educação para a
saúde e reforçando a consciência
ambiental.

15 de Dezembro

Sorteio do Cabaz de Natal

- Parcerias com os agentes da comunidade, de
modo a potenciar o processo de transição para a
vida pós-escolar;
- Manutenção do projeto Escola Bioaromas; Desenvolver conteúdos curriculares de cariz
funcional;
- Fomentar um ambiente educativo sem qualquer
discriminação, no respeito pelas diferenças
culturais, físicas ou de outra natureza;
- Promover e dignificar a imagem do Agrupamento
na comunidade local e regional mantendo o bom
relacionamento com a mesma;
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no
acompanhamento do processo de aprendizagem do
seu educando;
- Promover a aquisição de competências ao nível
do desenvolvimento pessoal e social dos alunos;

Professores e
alunos da sala de
apoio aos CEI;

Comunidade

Diretores de
turma e alunos
das turmas
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- Angariar fundos para desenvolver a noção do
dinheiro e incentivo para estabelecer relações
pessoais e partilha.
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania e valorizando a dimensão
artística.

15 de dezembro

Festas de Natal em
Sobreira Formosa e
Proença-a-Nova

- Proporcionar às crianças e/ou familiares um
convívio agradável;
- Proporcionar momentos de alegria e
confraternização, festejando o Natal.

Docentes dos
grupos 100 e 110

Comunidade
educativa

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania.

19 de dezembro

Ceia de Natal

- Comemorar o Natal;
- Proporcionar momentos de alegria e
confraternização;
- Contribuir para a manutenção do bom clima
existente no agrupamento.

Direção

Pessoal docente,
não docente e
respetivas
famílias

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

Dezembro

Exposição de trabalhos na
BE no âmbito da
Alimentação Saudável

- Compreender a importância de uma alimentação
saudável no equilíbrio do organismo humano;
- Reconhecer a importância da dieta mediterrânica
na promoção da saúde;
- Relacionar a alimentação saudável com a
prevenção das principais doenças da
contemporaneidade (obesidade, cardiovasculares e
cancro).

Equipa PES

Alunos dos 6.º e
9.º anos

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Final do 1º
período

Tarde de Jogos
Matemáticos

- Desenvolver os aspetos lúdicos da Matemática;
- Dar a conhecer a Matemática de forma “divertida”.

Professores do
grupo 500

Alunos do 3º ciclo

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

Última semana
de Dezembro

Elementos decorativos ou
alusivos à quadra natalícia

- Integrar as atividades escolares nas
comemorações Natalícias, preservando usos e
costumes tradicionais.

Professores de
E.V. e E.T.

Alunos do 2º e 3º
ciclos.

Ao longo do 1º período
Objetivos do Projeto Educativo

Data Prevista

- Fomentar um ambiente educativo
sem qualquer discriminação, no
respeito pelas diferenças culturais,
físicas ou de outra natureza.
- Contribuir para uma vivência

Novembro a
Fevereiro

Atividade
Questionários elaborados
pelos alunos;
Cartazes da CNIGC;
Panfletos da CNIGC;
Palestra

Objetivos Específicos
- Contribuir para o respeito pela diferença entre as
pessoas e pelas diferentes orientações sexuais;
- Contribuir para a promoção da igualdade entre os
sexos;
- Contribuir para a eliminação de comportamentos

Dinamizadores
Equipa PES

Destinatários
Alunos do 4.º
ano e alunos de
uma turma do
5.º, 6.º, 7.º, 8.º e
9.ºanos
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informada, autónoma e responsável
dos jovens, no âmbito da saúde e da
sexualidade.
- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Promover o mérito e a excelência.

baseados na discriminação sexual ou na violência
em função do sexo ou da orientação sexual.

1º e 2º Período

Programa “Estudo, logo
consigo”: infusão curricular
de competências de estudo

- Desenvolver competências de estudo;
- Promover competências de autorregulação das
aprendizagens.

S.P.O.
Diretores de turma

Alunos do 10º
ano

- Divulgação de boas
práticas no site do
Agrupamento.

C1 - VISITAS DE ESTUDO - 1º PERIODO
Outubro 2017
Objetivos do Projeto Educativo

Data Prevista

- Contribuir para a formação integral
do aluno, desenvolvendo o espírito
de cidadania, valorizando a
dimensão artística, promovendo a
educação para o ambiente e
património;

26 de outubro

Atividade

Objetivos Específicos

Visita às linhas defensivas
das Talhadas - Moradal

- Realçar a importância da arqueologia no estudo do
passado e na preservação do património local,
regional e nacional;
- Realçar o contributo da história local para a
nacional;
- Sensibilizar os alunos para a preservação e
divulgação do património local;
- Tornar os alunos sujeitos ativos na pesquisa e
divulgação do património local;
- Aprofundar conhecimentos lecionados.

Visita à Anta do Cão do
Ribeiro

Dinamizadores

Destinatários

Professoras de
História Elsa
Neves, Filomena
Tavares e Isabel
Garcia

Alunos do 10.º B
10.º TTAR, 11.ºB

Dinamizadores

Destinatários

B2 - ATIVIDADES A DESENVOLVER - 2º PERIODO
Janeiro 2018
Objetivos do Projeto Educativo

Data Prevista

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo
o
espírito
de
cidadania, valorizando a dimensão
artística e património.

10 de janeiro

Atividade
Cantar as Janeiras pelas
ruas da localidade

Objetivos Específicos
- Recolher quadras da tradição oral;
- Proporcionar às crianças
e/ou familiares um convívio agradável;
- Desenvolver o conhecimento e apreço pelos
valores culturais específicos da região.

Professores e
Educadores
da EB de Sobreira
Formosa e JI de
Sobreira Formosa

Comunidade
educativa
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- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a educação
para o património.

10 de janeiro

Canto das Janeiras a
instituições de Proença-aNova
(Direção da escola, Câmara
Municipal; Junta de
Freguesia; Lar da Santa
Casa…)

- Preservar/reviver tradições populares;
- Incentivar a Escola / Meio;
- Fomentar a Interdisciplinaridade;
- Promover o gosto pelas atividades de grupo e
pelo convívio.

Professores de
Educação Musical;
Departamento de
Expressões

Alunos do 3º
Ciclo;
Clube de Música;
Comunidade
escolar e local

- Promover o sucesso escolar dos
alunos com NEE;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, incentivando a prática
desportiva e a educação para a
saúde e reforçando a consciência
ambiental.

10 de Janeiro

Comemorações de datas
festivas:

- Parcerias com os agentes da comunidade, de
modo a potenciar o processo de transição para a
vida pós-escolar;
- Manutenção do projeto Escola Bioaromas; Desenvolver conteúdos curriculares de cariz
funcional;
- Promover a aquisição de aprendizagens e
conhecimentos ao nível do desenvolvimento
pessoal e social dos alunos;
- Promover o conhecimento das tradições usuais de
cada região na data assinalada;
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no
acompanhamento do processo de aprendizagem do
seu educando;
- Manter o bom relacionamento com a comunidade
local;
- Confecionar receitas típicas de acordo com a data
festiva;
- Envolver os alunos nos hábitos usuais dessa
época festiva.
- Alargar conhecimentos acerca da cultura
hispânica;
- Diversificar conhecimentos no âmbito das língua e
cultura espanhola.

Professores e
alunos da sala de
apoio aos CEI

Professores e
alunos da sala de
apoio aos CEI.
Alunos de
Espanhol e
Comunidade
educativa

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, a educação para o
ambiente e património.

11 e 12 de
janeiro

Exposição/Feira de
Minerais e Fósseis

- Identificação dos principais minerais formadores
de rochas e sua importância;
- Conhecer o conceito de fóssil.
- Compreender a importância dos fósseis para a
reconstituição da história da Terra.

Grupo 520 e
Professora
Bibliotecária

Comunidade
escolar

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Contribuir para a formação integral,

26 de janeiro

Tertúlia sobre a Floresta

- Compreender a valorização da floresta nos
aspetos ambientais, económicos e sociais;
- Formar cidadãos conscientes para a problemática
do ambiente em geral e do ambiente florestal em

Professoras do
grupo 520

8º B e C
Curso
Profissional
TTAR

Dia de Reis – 6 janeiro
Degustação de Bolo Rei
“Roscón de Reyes”

Prof. de Espanhol
Clube de Música
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desenvolvendo o espírito de
cidadania.

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património

particular, nas questões ligadas à defesa da floresta
contra os incêndios;
- Sensibilizar os alunos para as consequências das
catástrofes naturais, sobretudo na nossa regiãoincêndios;
- Conhecer diferentes formas de recuperar as áreas
ardidas;
- Compreender a importância da utilização das
espécies autóctones no reflorestamento dos
ecossistemas destruídos pelo fogo;
- Analisar a forma como o ordenamento do território
pode contribuir para a gestão sustentável dos
ecossistemas florestais.
31 de janeiro a
7 de fevereiro

Comemoração do dia
Internacional em Memória
das Vítimas do Holocausto
- Debate reflexivo nas aulas
de História (9ºano) sobre o
tema e produção escrita de
palavras-chave/frases para
criação da “Árvore da Vida”.

- Recordar as vítimas do Holocausto nazi.
- Evitar o esquecimento das atrocidades cometidas
na Segunda Guerra Mundial.
- Sensibilizar a comunidade escolar para os valores
europeus de paz, justiça e igualdade.
- Promover valores de solidariedade e nãodiscriminação.

Clube Europeu e
Biblioteca escolar

Comunidade
Escolar

- Exposição bibliográfica e
filmográfica em memória das
Vítimas do Holocausto.

Fevereiro 2018
Objetivos do Projeto Educativo

Data Prevista

Atividade

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Destinatários

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

1 e 2 de
fevereiro

Comemoração de
La Chandeleur

- Divulgar tradições da cultura francesa;
- Envolver os alunos no estudo do Francês.

Docentes de
francês

Alunos de
francês

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania.

4 a 11 de
fevereiro

Missão País:
Jogos; conversa com alunos
sobre vários temas como
Valores, O respeito e o
futuro, Segurança na
Internet, entre outros

- Convívio com os jovens estudantes do
agrupamento;
- Evangelizar Portugal através do testemunho da fé,
do serviço e da caridade;
- Fomentar as relações interpessoais;
- Contribuir para o desenvolvimento pessoal e social
dos alunos.

Missão País
(alunos do
Instituto Superior
Técnico de
Lisboa);
Município de
Proença-a-Nova

Comunidade
educativa

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de

9 de fevereiro

Desfiles carnavalescos
pelas ruas de Sobreira

- Conhecer os valores tradicionais da região;
- Aprender a divertir-se sem pôr em perigo a sua

Docentes dos
grupos 100 e 110

Comunidade
Educativa
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cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a a educação
para a saúde e o património.

Formosa e Proença-a-Nova

segurança e a dos outros;
- Aproximar a escola da comunidade;
- Desenvolver a criatividade e o sentido estético.

- Melhorar os resultados escolares;
- Manter a taxa de abandono escolar
em níveis residuais ou inexistentes;
- Reforçar os processos de
comunicação externos.

21 de fevereiro

“Mostra das Profissões”,
destinada a alunos do 9º ano
e ensino secundário

- Contribuir, em conjunto com as atividades
desenvolvidas no âmbito das áreas curriculares,
dos complementos educativos e das outras
componentes educativas não escolares, para a
identificação dos interesses e aptidões dos alunos
de acordo com o seu desenvolvimento global nível
etário;
- Promover atividades específicas de informação
escolar e profissional, susceptíveis de ajudar os
alunos a situarem-se perante as oportunidades
disponíveis, tanto no domínio dos estudos e
formações como no das atividades profissionais,
favorecendo a indispensável articulação entre a
escola e o mundo do trabalho.

SPO
Parcerias:
- Coordenação
dos DT
- IEFP
- Entidades
formativas e
educativas.
- Instituto
Politécnico de
Castelo Branco

Alunos do ensino
9º ano e ensino
secundário

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens

21 de fevereiro

Fase local do Concurso
Nacional de Leitura do PNL

- Fomentar o gosto pela leitura;
- Desenvolver a capacidade de análise textual, o
sentido crítico e a criatividade;
- Alargar o conhecimento de vocabulário;
- Promover o conhecimento e a compreensão de
temáticas diversas, de textos e de autores nacionais
ou internacionais.

Docentes de
português do
ensino básico e
secundário

Alunos dos 2.º e
3.º ciclos e
secundário

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, promovendo a educação
para a saúde.

28 de fevereiro

Sessão se sensibilização
orientada pela Dr.ª Hermínia
Barbosa

- Reconhecer que a saúde implica uma relação
connosco, com os outros e com o meio envolvente;
- Reconhecer que os estilos de vida condicionam a
saúde individual;
- Reconhecer que a sexualidade humana envolve
sentimentos de respeito por si próprio e pelos
outros.

Diretores de turma
do 5º ano
CPCJ
PES

Alunos do 5º ano

Atividade

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Destinatários

Atividade do Plano Nacional
de leitura:
Semana da leitura

- Promover a leitura, assumindo-a como fator de
desenvolvimento individual e de progresso coletivo;
- Valorizar práticas pedagógicas e outras atividades
que estimulem o prazer de ler entre crianças, jovens
e adultos;
- Sensibilizar os alunos para a importância da

Grupo 100, 110,
210, 220 e 300;
Biblioteca Escolar
Associação de
pais

Março 2018
Objetivos do Projeto Educativo

Data Prevista

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

5 a 9 de março

Comunidade
educativa
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leitura;
- Promover o gosto pela leitura como fonte de
cultura, de lazer e de prazer;
- Sensibilizar os pais e encarregados de educação
para a importância do livro e da leitura no
desenvolvimento da criança.
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, incentivando a prática
desportiva e a educação para a
saúde e reforçando a consciência
ambiental.

8 Março

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania.

15 de março

Comemorações de datas
festivas:
- Dia da Mulher

Ação de sensibilização
“Prevenção Rodoviária” Programa Escola Segura GNR

- Parcerias com os agentes da comunidade, de
modo a potenciar o processo de transição para a
vida pós – escolar;
- Manutenção do projeto Escola Bioaromas; Desenvolver conteúdos curriculares de cariz
funcional;
- Promover a aquisição de conhecimentos e
aprendizagens ao nível do desenvolvimento pessoal
e social dos alunos;
- Envolver os alunos nos hábitos usuais dessa
época festiva;
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no
acompanhamento do processo de aprendizagem do
seu educando;
- Promover nos alunos o despertar de sentimentos:
amor, amizade…

Professores e
alunos da sala de
apoio aos CEI

Alunos da sala
de apoio aos CEI
e seus D.T./
mães

- Promover comportamentos de segurança junto da
população escolar;
- Sensibilizar os alunos para as questões da
segurança rodoviária.

GNR (Programa
Escola Segura)
Grupo 100

Alunos do 1º e 2º
ano de Sobreira
Formosa

GNR (Programa
Escola Segura)
Grupo 110

Alunos do 1º ano

Professores e
alunos da sala de
apoio aos CEI

Alunos da sala
de apoio aos CEI
e seus pais

16 de março

- Promover o sucesso escolar dos
alunos com NEE;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, incentivando a prática
desportiva e a educação para a
saúde e reforçando a consciência
ambiental.

17 Março

Comemorações de datas
festivas:
Dia do pai 19 de março:
execução da prenda:
“Nomes doces aromáticos”

- Parcerias com os agentes da comunidade, de
modo a potenciar o processo de transição para a
vida pós-escolar;
Manutenção do projeto Escola Bioaromas;
- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz
funcional;
- Promover a aquisição de conhecimentos e
aprendizagens ao nível do desenvolvimento pessoal
e social dos alunos;
- Envolver os alunos nos hábitos usuais dessa
época festiva;
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no
acompanhamento do processo de aprendizagem do
seu educando;
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- Promover nos alunos o despertar de sentimentos:
amor, amizade…
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património

20 de março

8º Encontro Diocesano de
EMRC em Portalegre

- Fomentar laços de amizade e solidariedade;
- Contribuir para a formação integral dos alunos

Professor de
EMRC

Alunos do 9º ano

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, a educação para a saúde e
para o ambiente.

21 de março

Comemoração do Dia
Mundial da árvore

- Reconhecer a importância da Geodiversidade;
- Reconhecer a importância da floresta;
- Promover o desenvolvimento sustentável.

Equipa Eco
Escola;
Alunos do 5º ao
12º ano

Comunidade
escolar

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, a educação para a saúde e
para o ambiente.

22 de março

Comemoração do dia da
água

- Sensibilizar para o bem escasso que é a água;
- Equacionar a sustentabilidade dos recursos
hídricos.

Equipa Eco
Escola;
Alunos do 5º ao
12º ano

Comunidade
escolar

- Promover o sucesso escolar dos
alunos com NEE;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, incentivando a prática
desportiva e a educação para a
saúde e reforçando a consciência
ambiental.

23 de março

Comemorações de datas
festivas:

- Parcerias com os agentes da comunidade, de
modo a potenciar o processo de transição para a
vida pós-escolar;
- Manutenção do projeto Escola Bioaromas. Desenvolver conteúdos curriculares de cariz
funcional;
- Promover a aquisição de conhecimentos e
aprendizagens ao nível do desenvolvimento pessoal
e social dos alunos;
- Promover o conhecimento das tradições usuais de
cada região na data assinalada;
- Envolver os alunos nos hábitos usuais dessas
épocas festivas;
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no
acompanhamento do processo de aprendizagem do
seu educando;
- Promover nos alunos o despertar de sentimentos:
amor, solidariedade, paz, partilha e alegria.

Professores e
alunos da sala de
apoio aos CEI

Alunos da sala
de apoio aos
CEI, pais e
comunidade
escolar (sala de
professores)

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de

23 de março

- Fomentar o gosto pela atividade física, com a
participação na tradicional estafeta (atletismo) entre

Município de
Proença-a-Nova;

Alunos dos 4º
anos, 2.º, 3.º

Páscoa: confeção de
bombons aromáticos

XIIIª Estafeta Escolar
Sobreira/Proença
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cidadania, promovendo a prática
desportiva e a educação para a
saúde.

Sobreira Formosa e a Escola Pedro da Fonseca de
Proença-a-Nova.

Apoio;
Escola BS Pedro
da Fonseca
Grupo de
Educação Física

ciclos e ensino
secundário

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania.

23 de março

XV Colheita de Sangue –
Escola Básica e Secundária
Pedro da Fonseca

- Incentivar e cultivar a solidariedade de alunos,
professores, funcionários, pais, encarregados de
educação e população em geral para a nobre ação
de dar sangue.

Professores:
Domingos
Espírito Santo e
Eduardo Miguel

Comunidade

- Manter o bom relacionamento entre
a comunidade.

26 de março

Tea Party

- Divulgar tradições britânicas;
- Promover o convívio entre os docentes

Departamento de
Línguas: grupos
220 e 330

Comunidade
Educativa

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Promover o mérito e a excelência.

Data a definir
em março

Canguru Sem Fronteiras
2018

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática;
- Desenvolver o cálculo mental e o raciocínio;
- Desenvolver destrezas numéricas e de cálculo;
- Desenvolver a capacidade de compreender e
resolver - situações problemáticas.

Professores dos
grupos 230 e 500,
em colaboração
com a SPM
(Sociedade
Portuguesa de
Matemática)

Alunos do 5º ao
12º ano

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo
o
espírito
de
cidadania e valorizando a dimensão
artística.

Março

Projeto “Histórias da
Ajudaris
Tema: Natureza

- Despertar e fortalecer os hábitos de leitura e da
escrita;
- Estimular a prática da cidadania e da
solidariedade;
- Aproximar os contextos Escola-Família e
Comunidade.

Docentes das
turmas P4, P5 e
P6

Alunos das
turmas P4, P5 e
P6

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Promover o mérito e a excelência.

Final do 2º
período

2º Campeonato escolar do
Jogo do 24

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática;
- Desenvolver o cálculo mental.

Professores do
grupo 500

Alunos do 3º
ciclo

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Última semana
do segundo
período

“Egg Hunt”

- Promover a sensibilização para uma festividade
britânica;
Contribuir para o desenvolvimento pessoal e social
dos alunos.

Grupos 220 e 330

Alunos do 2º
ciclo
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Ao longo do 2º período
Objetivos do Projeto Educativo

Data Prevista

Atividade

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Destinatários

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania

2.º Período

Assembleia de delegados
de turma com a direção

- Auscultar opiniões;
- Permitir uma participação alargada na tomada de
decisões;
- Identificar áreas de atuação;
-Implicar os alunos em processos de melhoria da
escola.

Direção

Delegados de
turma

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Desenvolver um dispositivo de
formação no Agrupamento.

2º Período

Formação “Lá em casa
eles são reis”

- Disseminar informação sobre o desenvolvimento
infantil e para a sua promoção.

S.P.O.
Professores
titulares de turma

Pais e
encarregados de
educação dos
alunos do 1º e 3º
anos

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizado a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

2º Período

Formação de pares líderes.

- Desenvolver competências de liderança e atitudes
proativas dos formandos.

S.P.O.

Alunos do 6º ano

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Promover o mérito e a excelência.

2º Período

Programa “Treino mental
da performance”: programa
de preparação para a
realização otimizada dos
exames.

- Desenvolver estratégias que permitam lidar
eficazmente com a ansiedade e realizar o exame de
forme otimizada.

S.P.O.

Alunos do 11º
ano
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C2 - VISITAS DE ESTUDO - 2º PERIODO
Janeiro 2018
Objetivos do Projeto Educativo

Data Prevista

Atividade

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Destinatários

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a educação
para o ambiente e património;
- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

19 de janeiro

Visita de Estudo a Lisboa:
- Assistir à representação da
peça “Auto da Barca do
Inferno”, de Gil Vicente.
- Visita ao Lisboa Story
Centre

- Promover o gosto pela leitura, a capacidade de
análise e o sentido crítico;
- Consolidar a leitura e a compreensão de textos
programáticos: texto dramático vicentino;
- Promover o alargamento de conhecimentos;
culturais/artísticos e a articulação interdisciplinar;
- Promover a articulação de saberes teóricos
adquiridos no âmbito dos conteúdos lecionados e a
sua aplicação prática;
- Despertar no aluno o interesse pela descoberta e
pelo conhecimento;
- Promover a motivação dos alunos pelos conteúdos
programáticos;
- Desenvolver a capacidade de análise e o sentido
crítico;
- Fomentar as relações interpessoais;
- Promover a interdisciplinaridade.

Professores dos
grupos 300, 400 e
520

Alunos do 9º ano

- Contribuir para a formação integral
do aluno, desenvolvendo o espírito
de cidadania, valorizando a
dimensão artística, promovendo a
educação para o ambiente e
património.

26 de janeiro

Visita de estudo ao museu
Isilda Martins

- Sensibilizar os alunos para a preservação e
divulgação do património local.

Coordenadora do
1º ciclo
Professoras das
turmas P5 e P6

Alunos das
turmas P5 e P6

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

29 e 30 de
janeiro

Visita de Estudo à Serra da
Estrela

- Possibilitar a realização de novas experiências no
campo lúdico – desportivo que por motivos materiais
e estruturais não podem ser realizadas na escola;
- Conhecer na prática e em teoria, no campo,
atividades realizadas na neve (trenó, esqui e
snowboard) e trekking em Montanha.

Prof. Natanael
Costa

Alunos do 11ºA,
11ºB e 11º
TPGSI

Plano Integrado e
inovador de
combate ao
insucesso escolar
(CIM BB e
Câmara Municipal
de Proença-aNova)
– Atividade 3.10
“Conhecer mais”
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- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania.

30 de janeiro

Visita de estudo Lisboa
Fundação Champalimaud:
Atividade prática sobre
predisposição genética
associada ao cancro.

Grupos 300 e 520

Fundação José Saramago:
- Visita guiada à fundação;
- Percurso literário «Lisboa,
onde o mar se acaba e a
terra espera"

- Conhecer as características estruturais e
funcionais do DNA e suas mutações;
-Compreender a diferenciação celular e reconhecer
a possibilidade dos processos de diferenciação
celular poderem ser afetados por agentes
ambientais como, por exemplo, vírus, substâncias
químicas e radiações;
- Aplicar o método experimental numa situação real
“predisposição genética associada ao cancro”;
- Contribuir e satisfazer a curiosidade técnica e
científica dos alunos;
- Despertar no aluno o interesse pela descoberta
pelo conhecimento científico.
- Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos
manifestados nos textos;
- Valorizar uma obra enquanto objeto simbólico no
plano imaginário e coletivo;
- Mobilizar conhecimentos adquiridos sobre as
obras estudadas, e constantes nos programas do
ensino do português;
- Consolidar conhecimentos literários adquiridos,
nomeadamente em relação ao texto narrativo.

Atividade

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Destinatários

Centro Cultural de Belém

Plano Integrado e
inovador de
combate ao
insucesso escolar
(CIM BB e
CM de Proença-aNova)
– Atividade 3.10
“Conhecer mais”

Alunos do 12º
ano inscritos na
disciplina de
Biologia

Alunos de 12º
ano de Línguas e
Humanidades
Alunos do 12º
ano

Fevereiro 2018
Objetivos do Projeto Educativo

Data Prevista

- Contribuir para a formação integral
do aluno, desenvolvendo o espírito
de cidadania, valorizando a
dimensão artística, promovendo a
educação para o ambiente e
património.

1 de fevereiro

Visita guiada ao Palácio da
Ajuda e Sessão plenária
na Assembleia da
República

- Desenvolver a capacidade de observação,
análise e comunicação dos alunos.
- Sensibilizar para a preservação do património
histórico-cultural.
- Aprofundar conhecimentos lecionados.
- Sensibilizar os alunos para algumas
características que identificam a monarquia e a
república;
- Valorizar a vertente parlamentar nos regimes
democráticos;
- Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela
participação cívica e política;
- Dar a conhecer a Assembleia da República e as
regras do debate parlamentar;

Professoras de
História Elsa
Neves e Filomena
Tavares
Plano Integrado e
inovador de
combate ao
insucesso escolar
(CIM BB e
CM de Proença-aNova)
– Atividade 3.10
“Conhecer mais”

Alunos do 10.º B,
11.º B e 12.ºA
(alunos de
humanidades)

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das

22 de fevereiro

Visita de estudo: à Central
Termoelétrica do Ribatejo

- Compreender o que é a corrente alternada e
corrente continua;

Professores dos
grupos 510 e 520

Alunos do 10º
ano /Ciências e

33

aprendizagens;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania.

e ao Campus Tecnológico
e Nuclear

- Compreender o processo de produção e
transporte de energia elétrica;
- Compreender os isótopos;
- Conhecer o método de datação por radiocarbono;
-Reconhecer a importância da radioatividade no
mundo vivo e na oncogénese;
- Consciencializar para a importância dos contextos
sociais e tecnológicos na construção do
conhecimento científico.

tecnologias
Plano Integrado e
inovador de
combate ao
insucesso escolar
(CIM BB e
CM de Proença-aNova)
– Atividade 3.10
“Conhecer mais”

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Reforçar os processos de
comunicação externa.

2 ou 3 março

Visita à BTL - Bolsa de
Turismo de Lisboa

- Preparar os alunos para a exigência do mercado
de trabalho;
- Dar a conhecer aos alunos a realidade e a
exigência do mercado turístico atual;
- Permitir o aumento de conhecimentos entre
alunos e empresas do mercado turístico atual.

Professor da
disciplina de TTG
(Turismo e
Técnicas de
Gestão) e de TAA
(Técnicas de
Acolhimento e
Animação)

Alunos do Curso
de Turismo
Ambiental e
Rural

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

15 e 16 de
março

Visita de Estudo a
Pampilhosa da Serra

- Dar a conhecer aos alunos a diferente oferta
turística da região;
- Promover o conhecimento dos alunos do seu
concelho e das potencialidades turísticas do
mesmo;
- Sensibilizar os alunos para a preservação do
património rural e qual a sua importância para o
turismo na região.

Professor da
disciplina de TTG
(Turismo e
Técnicas de
Gestão) e de TAA
(Técnicas de
Acolhimento e
Animação).

Alunos do Curso
de Turismo
Ambiental e
Rural

- Melhorar os resultados escolares;
- Manter a taxa de abandono escolar
em níveis residuais ou inexistentes;
- Reforçar os processos de
comunicação externos.

16 de março

- Contribuir, em conjunto com as atividades
desenvolvidas no âmbito das áreas curriculares,
dos complementos educativos e das outras
componentes educativas não escolares, para a
identificação dos interesses e aptidões dos alunos
de acordo com o seu desenvolvimento global nível
etário;
- Promover atividades específicas de informação
escolar e profissional, susceptíveis de ajudar os
alunos a situarem-se perante as oportunidades
disponíveis, tanto no domínio dos estudos e
formações como no das atividades profissionais,
favorecendo a indispensável articulação entre a
escola e o mundo do trabalho;
- Desenvolver ações de aconselhamento
psicossocial e vocacional dos alunos, apoiando o

SPO

Alunos do ensino
12º ano

Participação nas Jornadas
Técnicas de Turismo numa
organização conjuntas das
Escolas Tecnológicas e
Profissionais da Sertã e
Pampilhosa da Serra.
Visita de Estudo à
Futurália (FIL e Lisboa)
- Programa de orientação
vocacional “Futuro Bué”,

DT
Técnicas do
C.L.D.S.
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- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania.

21 de março

Visita de estudo Condeixa
e Coimbra
- Industria Farmacêutica
Farmolabor – Grupo
Medinfar e Jardim Botânico

processo de escolha e o planeamento de carreiras;
- Encaminhar alunos para ofertas educativas mais
ajustada ao seu perfil.
- Compreender as etapas principais de um
processo de produção;
- Observar uma unidade industrial em laboração e
um processo de aplicação de reações químicas na
indústria;
- Observar a grande diversidade dos seres vivos do
Reino Planae;
- Reconhecer o importante papel da Sistemática e
da Taxonomia.

Grupos 510 e 520

Alunos do 11º A

Dinamizadores

Destinatários

B3 - ATIVIDADES A DESENVOLVER - 3º PERIODO
Abril 2018
Objetivos do Projeto Educativo

Data Prevista

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património

11 de abril
14:00

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania.

12 de abril

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania.

Atividade

Objetivos Específicos

Palestras:
Educar para a sexualidade
e para os afetos

- Reconhecer que a sexualidade humana envolve
sentimentos de respeito por si próprio e pelos
outros;
- Compreender que o comportamento saudável com
os outros leva à descoberta de si mesmo e de
muitos aspetos como: partilha, confiança, alegria,
amizade…;
- Educar e estimular a adoção de comportamentos
assertivos.

Equipa PES
Dra. Patrícia
Bernardo

Ação de sensibilização
“Prevenção Rodoviária” Programa Escola Segura GNR

- Promover comportamentos de segurança junto da
população escolar;
- Sensibilizar os alunos para as questões da
segurança rodoviária.

GNR (Programa
Escola Segura)
Grupo 110

Alunos do 2º ano
Proença-a-Nova

16 de abril

Ação de sensibilização
“Internet” Programa Escola Segura GNR

- Promover comportamentos de segurança junto da
população escolar;
- Sensibilizar os alunos para as questões da
segurança na Internet.

GNR (Programa
Escola Segura)
Grupo 110

Alunos do 3º ano
Proença-a-Nova

19 de abril

Ação de sensibilização
“Internet” Programa Escola Segura GNR

- Promover comportamentos de segurança junto da
população escolar;
- Sensibilizar os alunos para as questões da
segurança na Internet.

GNR (Programa
Escola Segura)
Grupo 110

Alunos do 4º ano

18 de abril
14:00

Alunos do 8º ano

Alunos do 7º ano
e do 9º ano
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- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

24 de abril
(1ª fase)

6.ª Edição das Olimpíadas
da Língua Portuguesa

- Contribuir para o desenvolvimento de uma atitude
crítica de toda a comunidade educativa, face ao uso
do Português padrão;
- Aumentar o interesse dos alunos pelo
conhecimento da norma-padrão do Português
Europeu;
- Promover a educação linguística no ensino básico
e no ensino secundário;
- Fomentar a conservação de um património cultural
veiculado através da língua;
- Incentivar o espirito de rigor e de excelência.

Grupo 300

Alunos do 3º
ciclo e
secundário

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania.

27 de abril

Formação de um “Laço
Azul Humano”, com as
crianças do Pré do
Agrupamento de Escolas e
creche “O Cortiço”, no
Parque Urbano

- Consciencializar a comunidade para a importância
da prevenção dos maus tratos na infância;
- O fortalecimento das famílias, no sentido de uma
parentalidade positiva;
- Envolver toda a comunidade na prevenção dos
maus tratos na infância.

CPCJ;
Agrupamento de
Escolas;
Câmara
Municipal;
CLDS3G

Comunidade

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, a educação para a saúde e
para o ambiente e património.

Abril

Missão Up - Unidos pelo
Planeta

- Promover o envolvimento das crianças e a sua
responsabilização para a tomada de atitudes e
mudança de comportamentos em prol de uma
melhoria da eficiência no consumo de energia na
escola e em casa.

Professores do
grupo 110

Alunos do 1º
ciclo

Maio 2018
Objetivos do Projeto Educativo

Data Prevista

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

2 de maio
14:00 horas
Auditório da
Biblioteca
Municipal

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

2 a 9 de maio

Atividade

Objetivos Específicos

Dinamizadores

- Palestra:
Doenças Sexualmente
Transmissíveis/Métodos
Contracetivos

- Reconhecer que a sexualidade humana envolve
sentimentos de respeito por si próprio e pelos
outros;
- Educar e estimular a adoção de comportamentos
assertivos.

Dra. Joana
Azevedo Leme
(Centro de Saúde
de Proença-aNova)
Equipa PES
Em articulação
com o CLDS

Alunos do
Ensino
Secundário

Exposição “Maio, mês do
coração”

- A importância do Sistema Cardiovascular no
equilíbrio do organismo humano;
- Educar e estimular a adoção de comportamentos
assertivos.

Professora de
Ciências Naturais
do 9º ano
Equipa do PES

Comunidade
Escolar

(Biblioteca escolar)

Destinatários
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- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a educação
para o ambiente e património.

3 de maio

Recriação da Lenda Santo
Lenho

- Sensibilização para a preservação e divulgação
do património local;
- Contribuir para a dimensão cultural da cultura
local;
- Envolver a comunidade educativa na promoção
dos valores locais;

Câmara Municipal
de Proença-aNova

Alunos do
Ensino
Secundário de
Humanidades

- Despertar no aluno o interesse pela descoberta e
pelo conhecimento.
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania.

4 de maio

Ação de sensibilização
“Internet” Programa Escola Segura GNR

- Promover comportamentos de segurança junto da
população escolar;
- Sensibilizar os alunos para as questões da
segurança na Internet.

GNR (Programa
Escola Segura)
Grupo 110

Alunos do 3º e 4º
ano – Sobreira
Formosa

- Desenvolver um dispositivo de
formação no Agrupamento;
- Promover a valorização da escola
enquanto principal veículo e motor
da Educação nos seus diferentes
domínios

9 de maio
17h00

XII Encontros de Educação
Especial
“Problemas de
Comportamento/Perturbações
do Comportamento, (Re)agir
na indisciplina”

- Realização de ações de formação para pessoal
docente e não docente no Agrupamento;
- Criar respostas multifacetadas, integradas e
articuladas evitando o mais possível respostas
únicas, rotuladas, marginalizadas ou
institucionalizadas;
- Encontrar estratégias que levem à mudança de
atitudes individuais e coletivas que permita a
aceitação e responsabilização comunitária por
todos os seus membros independentemente das
suas características pessoais;
- Parcerias com os agentes da comunidade, de
modo a potenciar o processo de transição para a
vida pós escolar;
- Manutenção do projeto Escola Bioaromas;
Desenvolver conteúdos curriculares de cariz
funcional;
- Planificar e Organizar todo o processo da amostra
dos produtos;
- Promover a socialização.

Grupo de 910
Associação de
Pais e E.E:
Especialistas
convidados
Professores e
alunos da sala de
apoio aos CEI

Comunidade em
geral
Professores e
alunos da sala
de apoio aos
CEI.
Professores
EE
Auxiliares de
ação educativa

- Realçar os aspetos que na sua diversidade
constituem a unidade europeia;

Clube Europeu

Comunidade
escolar

Mostra de Produtos
BioAromas
- decoração do espaço

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património

9 de maio

Dia da Europa
- Olimpíadas da Europa
- Decoração da sala de
convívio dos alunos com as
bandeiras da Europa e
audição de música europeia
ao longo do dia
- Ementa europeia

- Incutir na comunidade escolar valores
democráticos e de cidadania europeia;
- Assinalar e comemorar dias com significados
universais apelando à participação ativa dos
alunos;
- Envolver a comunidade educativa na promoção
dos valores europeus.
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- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania.

10 de maio

Ação de sensibilização
“Prevenção Rodoviária” Programa Escola Segura GNR

- Promover comportamentos de segurança junto da
população escolar;
- Sensibilizar os alunos para as questões da
segurança rodoviária.

GNR (Programa
Escola Segura)
Grupo 100

14 de maio

11 de maio

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania.

3º período

Alunos Jardim de
Infância de
Proença-a-Nova
Alunos Jardim de
Infância de
Sobreira
Formosa

Fase Intermunicipal do
Concurso Nacional de
Leitura
Oleiros
Tertúlia com tema a definir

Biblioteca Escolar

- Estimular o convívio entre os intervenientes da
Escola.

Grupo de Ed.
Musical;
Departamento de
Expressões

Comunidade
escolar

Junho 2018
Objetivos do Projeto Educativo

Data Prevista

Atividade

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Destinatários

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

6 de junho

Dia do Agrupamento

- A definir após a elaboração do programa

Elementos da
comunidade
escolar

Alunos;
Pessoal docente
e não docente;
Pais/EE;
Comunidade

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania e valorizando a dimensão
artística.

21 de junho

Folclore no Lar

- Promover o espírito de solidariedade e o convívio
intergeracional.

Professora da
turma P4
Coordenadora do
1º ciclo

Alunos da turma
P4
Idosos do lar do
Montinho

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para o
ambiente e património.

22 de junho

Convívio escolar

- Estimular o convívio entre os intervenientes da
Escola;
- Despertar no aluno o interesse pela descoberta e
pelo conhecimento.

Docentes dos
grupos 100 e 110

Alunos do pré
escolar e 1º
ciclo.

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística.

Junho
Final do ano
letivo

Exposição final de
trabalhos realizados pelos
alunos

- Dar a conhecer à escola e aos encarregados de
educação os trabalhos elaborados pelos alunos ao
longo do ano letivo.

Professores de
E.V. e E.T.

Alunos do 2º e 3º
ciclos
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- Promover o sucesso escolar dos
alunos com NEE;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, incentivando a prática
desportiva e a educação para a
saúde e reforçando a consciência
ambiental.

Junho

Stand nas festas do
Município
(Projeto Escola BioAromas)

- Parcerias com os agentes da comunidade, de
modo a potenciar o processo de transição para a
vida pós escolar;
Manutenção do projeto Escola BioAromas;
- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz
funcional;
- Promover a aquisição de competências ao nível do
desenvolvimento pessoal e social dos alunos;
- Promover a escola e dar a conhecer o projeto
BioAromas;
- Fomentar um ambiente educativo sem qualquer
discriminação, no respeito pelas diferenças
culturais, físicas ou de outra natureza;
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no
acompanhamento do processo de aprendizagem do
seu educando;
- Promover e dignificar a imagem do Agrupamento
na comunidade local e regional;
- Manter o bom relacionamento com a comunidade
local;
- Planificar e Organizar todo o processo da amostra
dos produtos;
- Angariar fundos para desenvolver a noção do
dinheiro e incentivo para estabelecer relações
pessoais e partilha.

Professores e
alunos da sala de
apoio aos CEI;
Câmara Municipal

Comunidade
Educativa e
população em
geral

C3 - VISITAS DE ESTUDO - 3º PERIODO
Abril 2018
Objetivos do Projeto Educativo

Data Prevista

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a educação
para o ambiente e património.

12 de abril

Atividade
Visita de estudo:
- Paço Ducal de Vila
Viçosa;
- Coudelaria de Alter do
Chão

Objetivos Específicos
- Promover o gosto pelo conhecimento histórico e
pela valorização do património Cultural;
- Conhecer um monumento histórico do século XVI;
- Planificar e redigir o relato da visita;
- Redigir uma notícia;
- Conhecer a forma como os animais se adaptam a
diferentes habituais;
- Observar exemplos de adaptações
comportamentais dos animais e diferentes
ambientes;

Dinamizadores

Destinatários

Grupos 200, 210,
220, 230 e 530

Alunos do 5º ano
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- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens

26, 27 e 28 de
abril

Visita de estudo /
intercâmbio
- Madrid / IES Domenico
Scarlatti de Aranjuez
- Projeto eTwinning:
“Conociéndonos com
ciencia”

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, a educação para o ambiente
e património.

27 de abril

- Desenvolver o espirito de curiosidade e o gosto por
aprender;
- Aprofundar conhecimentos adquiridos nas aulas de
educação Tecnológica.
- Promover a língua espanhola em contexto real;
- Contactar com um sistema de ensino diferente do
português;
- Conhecer a realidade histórica espanhola e os seus
espaços mais emblemáticos;
- Contactar com práticas pedagógicas inovadoras.

Professoras de
espanhol
Professora de FQ
do IES Domenico
Scarlatti de
Aranjuez;

Alunos do 9.ºA

Plano Integrado e
inovador de
combate ao
insucesso escolar
(CIM BB e
Câmara Municipal
de Proença-aNova)
– Atividade 3.9 –
Eu e o mundo - A
Ibéria que nos
une

Visita de Estudo a Lisboa
(Ida ao teatro e visita ao
Lisbon Story center)

- Promover a articulação de saberes teóricos
adquiridos no âmbito dos conteúdos lecionados e a
sua aplicação prática;
- Despertar no aluno o interesse pela descoberta e
pelo conhecimento;
- Promover a motivação dos alunos pelos conteúdos
programáticos;
- Desenvolver a capacidade de análise e o sentido
crítico;
- Fomentar as relações interpessoais;
- Promover a interdisciplinaridade;
- Consciencializar para a importância dos contextos
sociais e tecnológicos na construção do
conhecimento científico.

Professores dos
grupos 300 e 520

Alunos do 7º ano

Atividade

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Destinatários

Maio 2018
Objetivos do Projeto Educativo

Data Prevista

- Contribuir para a formação integral
do aluno, desenvolvendo o espírito

2 maio

Visita de estudo ao
museu Isilda Martins

- Sensibilizar os alunos para a preservação e
divulgação do património local.

Grupo 110

Alunos do 1º
ciclo de Sobreia

40

de cidadania, valorizando a
dimensão artística, promovendo a
educação para o ambiente e
património.

Formosa

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

16 de maio

Visita de estudo ao
Castelo de Almourol

- Promover a oportunidade de contactar com novas
situações e experimentar novas experiências.

Grupo 100

Alunos do PréEscolar

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a educação
para o ambiente e património.

16 de maio

Visita de estudo:
- Tapada de Mafra
- Palácio Convento de
Mafra

- Promover o gosto pelo conhecimento histórico e
pela valorização do património Cultural;
- Conhecer um monumento Barroco do século XVIII;
- Observar o espaço natural da Tapada de Mafra
para elaboração de texto descritivo;
- Conhecer as caraterísticas da biblioteca do Palácio
Nacional/Convento de Mafra;
- Desenvolver o espirito de curiosidade e o gosto por
aprender;
- Aprofundar conhecimentos adquiridos nas aulas de
educação Tecnológica.

Grupos 200, 210,
220, 230 e 530

Alunos do 6º ano

- Promover o sucesso escolar dos
alunos com NEE;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, incentivando a prática
desportiva e a educação para a
saúde e reforçando a consciência
ambiental.

18 e 19 maio

Visita de Estudo
integrando a Participação
no "Fascination of Plants
Day” organizado pela
European Plant Science
Organisation (EPSO).

- Parcerias com os agentes da comunidade, de
modo a potenciar o processo de transição para a
vida pós - escolar;
- Manutenção do projeto Escola Bioaromas;
- Participar no "Fascination of Plants Day”
organizado pela European Plant Science
Organisation (EPSO);
- Despertar as pessoas para a importância das
plantas, tanto na área alimentar como na produção
de bens como o papel, os fármacos e a energia.
Desenvolver conteúdos curriculares de cariz
funcional;
- Promover a socialização;
- Desenvolver conteúdos curriculares de cariz
funcional;
- Promover a aquisição de aprendizagens e
conhecimentos ao nível do desenvolvimento pessoal
e social dos alunos;
- Proporcionar momentos de convívio e de lazer;
- Fomentar a participação dos Pais /E.E. no
acompanhamento do processo de aprendizagem do
seu educando;
- Promover e dignificar a imagem do Agrupamento
na comunidade local e regional;
- Manter o bom relacionamento com a comunidade

Professores e
alunos da sala de
apoio aos CEI

Professores e
alunos da sala
de apoio aos CEI

Exploração de Ervas
Aromáticas: Gorreana – S.
Miguel, Açores

Parceiros
BioAromas
Pais e E.E.
Técnicos.
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local/regional;
- Proporcionar atividades que levem os alunos a
vivenciar novas experiências e meios de transporte:
andar de barco;
- Sensibilizar para a conservação da natureza e a
proteção do meio ambiente;
- Promover o gosto e a realização de atividades
ligadas à Produção de plantas aromáticas e
medicinais;
- Observação de plantas aromáticas e medicinais
Adquirir noções de como melhorar os terrenos sem
recorrer a adubos químicos;
- Desenvolver uma consciência ecológica;
- Propiciar situações de aprendizagem conducentes
à valorização e à preservação da Natureza;
- Proporcionar o contato com outras realidades.
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

25 de maio

Visita ao Museu do Pão e
Museu do Brinquedo Seia

30 de maio

- Sensibilizar os alunos para a implementação de
hábitos alimentares saudáveis e questões
ambientais;
- Despertar no aluno o interesse pela descoberta e
pelo conhecimento.

Grupo 110
Plano Integrado e
inovador de
combate ao
insucesso escolar
(CIM BB e
Câmara Municipal
de Proença-aNova)
– Atividade 3.10
“Conhecer mais”

Alunos da EB de
Sobreira
Formosa
Alunos do 1º
ciclo da EB de
Proença-a-Nova

D – ATIVIDADES/VISITAS DE ESTUDO A DESENVOLVER
Sem data definida
Objetivos do Projeto Educativo

Data Prevista

Atividade

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Destinatários

- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.
- Contribuir para a formação integral,

Data a definir

Visita de estudo à ETAR
(Corgas)

- Conhecer alguns processos de tratamento da água;
- Manifestar uma atitude responsável face à
preservação da água.

Professores do
grupo 230

Alunos do 5º ano

Data a definir

Visita de estudo aos

- Sensibilizar os alunos para a implementação de

Grupo 110

Alunos do 1º
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desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

moinhos de Montes da
Senhora e Galisteu

hábitos alimentares saudáveis e questões
ambientais;
- Despertar no aluno o interesse pela descoberta e
pelo conhecimento.

ciclo

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Promover o mérito e a excelência.

Data a definir

Olimpíadas de Física
Escalão A

- Desenvolver o conhecimento científico dos alunos.

Professores do
grupo 510.

Alunos do 9º ano

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Promover o mérito e a excelência.

Data a definir

Olimpíadas de Física
Escalão B

- Desenvolver o conhecimento científico dos alunos.

Professores do
grupo 510.

Alunos do 11º
ano A

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Reforçar os processos de
comunicação externa.

2º/3º Período

Almoço de Etiqueta e
Protocolo

- Identificar as regras de etiqueta e protocolo;
- Mobilizar os alunos para a importância da
presença, do saber estar e do saber ser;
- Aplicar o protocolo usando a comunicação de
acordo com a presença de determinados públicos.

Professor da
disciplina de TAA
(Técnicas de
Acolhimento e
Animação)

Alunos do Curso
de Turismo
Ambiental e
Rural

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Reforçar os processos de
comunicação externa.

2º/3º Período

Ciclo de palestras em
turismo

- Preparar os alunos para a exigência do mercado
de trabalho;
- Dar a conhecer aos alunos a realidade e a
exigência do mercado turístico atual;
- Permitir o aumento de conhecimentos entre alunos
e empresas do mercado turístico atual.

Alunos do Curso
de Turismo
Ambiental e
Rural

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania, valorizando a dimensão
artística, promovendo a prática
desportiva, a educação para a saúde
e para o ambiente e património.

2º/3º Período

Intercâmbio entre Cursos
Profissionais de Turismo
– Projeto Partilha com
energia EDP

- Preparar os alunos para a receção de grupos e a
respetiva interação;
- Cativar os alunos com a finalidade de exercerem a
função de guia turístico;
- Incentivar a troca de experiências e costumes entre
diferentes escolas de sítios diferentes do país.

Professor da
disciplina de TTG
(Turismo e
Técnicas de
Gestão) e de TAA
(Técnicas de
Acolhimento e
Animação).
Professor da
disciplina de TAA
(Técnicas de
Acolhimento e
Animação).

- Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens;
- Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de
cidadania.

Data a definir no
3º Período

Visita a Pombal – Visita
ao Museu da Arte
Portuguesa;
- Visita pelo património
cultural e natural

- Incentivar os alunos para a prática de atividades de
animação no património cultural e natural;
- Cativar os alunos para o incentivo a prática de
atividades em contexto fora de sala de aula.

Professor da
disciplina de TTG
(Turismo e
Técnicas de
Gestão) e de TAA
(Técnicas de

Alunos do Curso
de Turismo
Ambiental e
Rural

Alunos do Curso
de Turismo
Ambiental e
Rural
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Acolhimento e
Animação).
Nota: o presente documento encontra-se em estado aberto, em virtude das múltiplas possibilidades de integração de mais atividades. Mormente de articulação curricular com
grupos/departamentos.

E – ANEXOS
PLANO DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA ESCOLAR (AGRUPAMENTO)
ANO LETIVO 2017/18
Finalidades/Objetivos do Projeto
Educativo

Data Prevista

Manter a taxa de abandono escolar em
níveis residuais ou inexistentes.
Promover o mérito e a excelência.
Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de cidadania,
valorizando a dimensão artística,
incentivando a prática desportiva e a
educação para a saúde e reforçando a

Objetivos do Quadro Estratégico 2014/2020 do
Programa da RBE/Objetivos Específicos

Dinamizadores

Destinatários

Domínio A – Currículo,
literacias e aprendizagens.

Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.
Promover o sucesso escolar dos
alunos com NEE.

Domínio/Subdomínio/
Atividade

Ao longo do ano
letivo.

A1. Apoio ao currículo e
formação para as literacias
da informação e dos média

Promover o trabalho colaborativo com os docentes;
Participação em projetos e em atividades pedagógicas,
contribuindo para a melhoria dos resultados dos alunos
e para a resolução de problemas de aprendizagens;

Articulação da BE com as
estruturas pedagógicas e os
docentes;

Incentivar os docentes para a rendibilização dos
recursos da BE no domínio curricular;

Apoio ao desenvolvimento
de alunos acompanhados
pela Educação Especial e
com horário na BE;

Promover a igualdade de oportunidades no acesso ao
conhecimento e ao exercício de cidadania;
Participar em formas de desenvolvimento articulado do
currículo;
Induzir hábitos de leitura autónoma e recreativa;

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa da
Biblioteca
Escolar

Docentes dos
diferentes
departamentos.

Alunos apoiados
pela Educação
Especial com
horário na BE;
Turmas da
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consciência ambiental.

Outubro/Novem
bro

Estimular a interação dos alunos com fontes de
informação diversificadas;
Fomentar a utilização efetiva do fundo documental nas
atividades letivas;
Estimular o gosto pela leitura, pelas artes e pelas
ciências.

Promoção de valores e
atitudes de cidadania nos
alunos.

Divulgar as regras de utilização dos diferentes serviços
da BE;

Comunidade
escolar

Promover nos utilizadores valores de respeito mútuo,
solidariedade e partilha no contexto de uso da BE.

Comunidade
escolar

Promoção de atividades de
reflexão sobre efemérides de
caráter cívico.

Divulgar e promover efemérides que contribuam para a
formação de valores de cidadania nos alunos (Dia e
Mês da Biblioteca Escolar, Dia Mundial do Livro e dos
Direitos de Autor, Dia Internacional dos Direitos da
Criança, Dia da Poesia, Dia da Árvore, Dia da Floresta,
Dia de S. Valentim, Feriados nacionais, Centenário da I
Guerra Mundial, …);

A2. Uso das tecnologias
digitais e da Internet como
ferramentas de acesso,
produção e comunicação
de informação e como
recurso de aprendizagem

Contribuir para o enriquecimento do currículo e das
práticas docentes;

Outubro/Novem
bro;

Organização de atividades
de formação de utilizadores
e Bibliopaper;

Divulgar o espaço, os serviços e os recursos das BE do
Agrupamento;
Promover uma utilização informada e autónoma das
BE do Agrupamento;

Alunos do 1.º
ciclo/1º e 2º anos
e do 5.º ano.

Ao longo do ano
letivo

Promoção para a utilização
de espaços digitais de
produção e comunicação da
informação.

Promover o blogue da BE;
Divulgar ambientes digitais da Web 2.0. e aplicações
para uso educativo.

Comunidade
escolar

Criação da disciplina
"Biblioteca Escolar" na
plataforma digital moodle e
utilização da mesma para
publicação de recursos de
aprendizagem selecionados

Disponibilizar conteúdos formativos e aplicações
informáticas de apoio à pesquisa, comunicação e
trabalho escolar dos alunos;

Ao longo do ano
letivo

Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.
Promover o mérito e a excelência.
Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de cidadania,
valorizando a dimensão artística,
incentivando a prática desportiva e a
educação para a saúde e reforçando a
consciência ambiental.

Educação PréEscolar e dos
Ensinos Básico e
Secundário;

Colaboração com os
docentes na concretização
de atividades curriculares.

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa da BE

Comunidade
escolar
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pela BE.
Domínio B - Leitura e
Literacia:
B.1 Criação e promoção da
competência leitora e dos
hábitos de leitura

Proporcionar o contacto estreito e regular com o livro e
a prática da leitura;
Contribuir para a melhoria qualitativa da aprendizagem
e para o domínio das capacidades leitoras;
Sublinhar a centralidade da leitura no universo escolar;

Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.
Promover o mérito e a excelência.
Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de cidadania,
valorizando a dimensão artística,
incentivando a prática desportiva e a
educação para a saúde e reforçando a
consciência ambiental.

14 de setembro

Receção aos alunos e
encarregados de educação
do 5º ano

Promover hábitos de leitura na comunidade escolar;
Criar e consolidar hábitos de requisição domiciliária de
livros;

Prof.ª
Bibliotecária

Alunos do 5º ano
e Enc. de
Educação

Ao longo do ano
letivo

Atualização regular da
colecção e utilização da
Internet e de outras fontes
de informação na prospeção,
Identificação e organização
de materiais de interesse;

Incentivar o trabalho em torno do livro, da leitura e das
diferentes expressões associadas à leitura, quer
impressa quer digital;
Promover o gosto e o prazer de ler;

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa da
Biblioteca
Escolar

Comunidade
escolar

Disponibilização de livros e
outros recursos para as
atividades letivas, de lazer e
outros espaços de trabalho e
aprendizagem;

Motivar para a leitura de textos literários, ajudando
alunos de diferentes anos de escolaridade na tomada
de consciência dos “temas, experiências e valores”
representados nos textos;
Apoiar a visão positiva do Programa, das Metas
Curriculares e das orientações do Plano Nacional de
Leitura;

Equipa da
Biblioteca
Escolar

Comunidade
escolar

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa da
Biblioteca
Escolar

Comunidade
escolar

Integração das atividades
planificadas pela e com a BE
no cumprimento e execução
do Plano Integrado e
Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar, iniciativa
da Câmara Municipal de
Proença-a-Nova;
Assinatura de novos
periódicos;

Fomentar hábitos de leitura pessoal e valorização
crítica da informação mediática, também em língua
inglesa;

B.2 Atividades e projetos
de treino e melhoria das
capacidades associadas à
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leitura
Outubro

IASL /Mês da Biblioteca
Escolar (Hora de Ler, …);

Incentivar a leitura, o espírito crítico, a criatividade e a
cooperação;

Prof.ª
Bibliotecária

5-9 de Março

Plano Nacional de Leitura:
Semana da Leitura 2018;
- Concurso Nacional de
Leitura 2018;

Incentivar e promover a leitura, através de atividades
diversas (com programa próprio a especificar);
Integrar as iniciativas de promoção da leitura do PNL a
nível nacional (CNL, …);

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa da
Biblioteca
Escolar/outros
docentes

- outros (Histórias de
Perlimpimpim, …);

Promover a leitura orientada na sala de aula das obras
recomendadas pelo PNL nas escolas do Agrupamento;
Divulgar as obras para leitura autónoma;
Promover a criação de hábitos de leitura nos diferentes
utilizadores das BE do Agrupamento.

5 de março a 26
de abril

Comemoração de
efemérides associadas à
Leitura (Dia Mundial da
Poesia; Dia da Árvore e da
Floresta; Dia Mundial da
Água, Dia Mundial do
Teatro, Dia Internacional do
Livro Infantil, Dia Mundial do
Livro e dos Direitos de Autor,
…);

Motivar a comunidade escolar para a leitura;
Sensibilizar para a importância do livro infantil;
Desenvolver o gosto pelas histórias e ilustrações;
Motivar a comunidade escolar para a leitura, a
utilização do livro e os direitos de autor;
Celebrar a leitura pela memória de grandes escritores;
Divulgar o fundo documental da BE.

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa da
Biblioteca
Escolar/outros
docentes

Ao longo do ano
letivo:

Encontros com
escritores/ilustradores/conta
dores de histórias/grupos
teatrais (conforme
disponibilidade e aceitação
de convite):

Promover a leitura, a escrita, a ilustração, a imaginação
e as capacidades criadora e interpretativa;

Prof.ª
Bibliotecária/
outros
docentes/Bibliot
eca
Municipal/editora

3º período
(datas a definir)

- Companhia AtrapalhArte
(espectáculos para o 1º
ciclo, ensino secundário, …)

Janeiro a Junho
(fases
local/concelhia,
intermunicipal,
…);
ao longo do ano
letivo

7 de março

- Atividade Solidária de
Leitura com Manuel Godoy
Pineiro/Estremoz Editora

(em data a
definir – 3º

- Animação da leitura com
um mediador da

Alunos em geral
e/ou a quem as
atividades se
dirigem

Alunos em geral
e/ou a quem as
atividades se
dirigem

s e grupos
editoriais

Alunos do
Agrupamento (a
definir):

Alunos do 1º
ciclo, ensino
secundário, …
Alunos da ed.
pré-escolar

Prof.ª
Bibliotecária/

Alunos do 1º
ciclo
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período)

leitura/contador de histórias

2º/3º períodos

- (outros …; sessão de
leitura com a editora Alma
Azul )

Equipa da
Biblioteca
Escolar/Docente
s do 1º Ciclo e
da Educ. PréEscolar

Alunos (a definir)

Feira do Livro (integrada na
Semana da Leitura 2018) e
Feira(s) de Autor(es)

Favorecer a aquisição de livros pela população escolar;
Permitir a divulgação de novas edições no espaço das
escolas;
Celebrar o livro e a leitura;

Comunidade em
geral

Fevereiro de
2018

Projeto Biblioteca Criativa:
sinalética do dia de S.
Valentim

Promover iniciativas de divulgação artístico-cultural, em
parceria com os docentes de Educação Tecnológica e
Português/Inglês/alunos do 2º ciclo, com os alunos do
Curso Profissional TTAR e com a comunidade escolar,
em sintonia com o desenvolvimento de literacias
variadas.

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa e
Colaboradores
da Biblioteca
Escolar (Profs.
Maria da Luz
Alves e Jorge
Ventura)/outros
docentes/0

Comunidade em
geral

A partir do 2º
período (a
aguardar
condições
logísticas)

Implementação do projeto
interno de leitura Reading is
Cool, com a disciplina de
Inglês do 3º ciclo do ensino.

Propiciar a leitura autónoma e em sala de aula de
pequenos contos e de periódicos em língua inglesa,
com utilização de e-readers e de outras ferramentas
digitais disponibilizadas online);

Prof.ª
Bibliotecária/
Prof.ª Manuela
Nunes

Turmas do 8º e
9º anos de
escolaridade
(Inglês)

Utilização de novos
periódicos, assinados pela
BE, em trabalho articulado
de sala de aula.

Potenciar o desenvolvimento literácico na área musical;

Prof.ª
Bibliotecária/
Prof.Mário
Cardoso

Turmas do 8º
ano (Ed. Musical)
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Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Domínio C – Projetos e
Parcerias
C.1 Desenvolvimento de
atividades e serviços
colaborativos com outras
escolas/bibliotecas

Promover a cooperação e o intercâmbio com outras
escolas/Bibliotecas e com a Biblioteca Municipal;

Ao longo do ano
lectivo

Fomento de atividades
variadas de leitura e de
escrita (Semana da Leitura;
outros);

Favorecer iniciativas em grupo ou individuais;
Promover a participação dos elementos da comunidade
escolar em eventos culturais;

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa da
Biblioteca
Escolar/outros
docentes/

Alunos em geral

Ao longo do ano
letivo

Apoio à utilização autónoma
e voluntária das BE como
espaço de lazer e fruição
(Pensamento da Semana/
…);

Promover hábitos de pesquisa em diferentes suportes
no espaço da BE;
Estimular a frequência das BE e a utilização dos seus
diferentes recursos;

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa da
Biblioteca
Escolar/outros
docentes/

Alunos em geral

Ao longo do ano
letivo

Apoio às atividades de
enriquecimento curricular
(1.º CEB);

Promover a utilização dos espaços das BE do 1.º Ciclo
na dinamização de atividades de enriquecimento
curricular;

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa da
Biblioteca
Escolar/outros
docentes

Alunos do 1º
CEB

Ao longo do ano
letivo

Envolvimento em projetos do
agrupamento ou
desenvolvidos em parceria
local: colaboração com o
jornal escolar; outros.

Contribuir para a dimensão cultural do jornal escolar;
Favorecer a difusão de informação relativa à BE;

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa da
Biblioteca
Escolar/outros
docentes

Comunidade
escolar

Ao longo do ano
letivo

Projeto/Parceria/Colaboraçã
o/Cooperação com a
Biblioteca Municipal, com a
Bibliomóvel e com outras
Bibliotecas Escolares (Grupo
BesFloresta);

Promover a articulação da BE com as estruturas de
supervisão e com as entidades locais;
Beneficiar das iniciativas promovidas por estas
entidades.

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa da
Biblioteca
Escolar

Ao longo do ano
letivo

“Histórias, estórias e outras
coisas mais …”, com a
Bibliomóvel e o projeto
BioAromas.

Promover parcerias, projetos e acordos de cooperação
com diferentes entidades.

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa da
Biblioteca

Promover o mérito e a excelência.
Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de cidadania,
valorizando a dimensão artística,
incentivando a prática desportiva e a
educação para a saúde e reforçando a
consciência ambiental.

Equipa da BE;
Professores do
Projeto
BioAromas e
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Escolar/Bibliomó
vel/Projeto
BioAromas.

Alunos do
Agrupamento;
Bibliotecário
Municipal Nuno
Marçal;

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa da
Biblioteca
Escolar/
Empresa
Aventurina –
Minerais e
Fósseis e Grupo
520

Turmas dos 2º/3º
ciclos e ens.
Secundário
(CNA, CN e BG)
e Comunidade
em geral

A definir

Comunidade em
geral

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa da
Biblioteca
Escolar/Docente
s do DCSH
(grupos
200,400)

Departamento
Curricular CHS
com alunos do 9º
e 12º anos/
Comunidade em
geral

SPO/Prof.ª
Bibliotecária/Co
ordenadora da
Educação préescolar/
Associação de
Pais e

Pais/Encarregad
os de Educação
do JI de Sobreira
Formosa

C.2 Participação em
projetos e parcerias com
entidades exteriores à
escola
Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

11 e 12 de
janeiro

Exposição/Feira de Minerais
e Fósseis

Maio ? …

Atividade mineralógica a
definir

3º período

Evocação do Primeiro
Centenário da I Guerra
Mundial: a definir

Relacionar a História de Portugal com a História
Europeia e Mundial;
Desenvolver o raciocínio ético a partir da análise da
ação de agentes do passado histórico;
Desenvolver o gosto pela investigação e pela
preservação da memória enquanto património
imaterial;
Cooperar na realização/organização de atividades de
grupo.

C.3 Envolvimento e
mobilização dos pais,
encarregados de educação
e família

Estabelecer
parcerias
com
as
comunidades,
envolvendo as famílias e outros interlocutores;

Promover o mérito e a excelência.
Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de cidadania,
valorizando a dimensão artística,
incentivando a prática desportiva e a
educação para a saúde e reforçando a
consciência ambiental.

21 de Dezembro

Ação de Formação “Sou
Pequenino mas já gosto de
ler – Parte 2”;

Estimular o gosto pelo conhecimento científico natural
(Ciências da Terra, em especial a
Geologia, a Mineralogia e a Paleontologia), mediante o
contacto com minerais e fósseis;
Articular conteúdos da exposição com conteúdos
curriculares das Ciências Naturais e da Biologia e
Geologia, mediante mini-palestras ministradas por
geólogo da empresa Aventurina, de Coimbra.

Promover a importância da leitura e da escrita no
desenvolvimento saudável da personalidade infantil
juvenil junto de pais/encarregados de educação;
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Encarregados
de Educação do
AEPAN
5 a 9 de março

Semana da Leitura 2018

Estimular a participação dos pais/encarregados de
educação em atividades a desenvolver;

Docentes do 1º
Ciclo e da Ed.
Pré-Escolar/
Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa da
Biblioteca
Escolar

Pais/Encarregad
os de Educação
do AEPAN

Prof.ª
Bibliotecária/Dir

Melhorar os resultados escolares,
promovendo a qualidade das
aprendizagens.

Domínio D - Gestão da BE
D.1 Recursos
Humanos,materiais e
financeiros adequados às
necessidades de gestão,
funcionamento e
dinamização da biblioteca
escolar

Articular com outras estruturas da escola;
Desempenhar um papel ativo nos processos de gestão
liderança e inovação nas escolas;

Direção do
Agrupamento

Ao longo do ano
letivo

Articulação da BE com o
agrupamento. Acesso aos
serviços da BE.
Avaliação do serviço
prestado pela BE;

Implementar práticas de autoavaliação do serviço da
BE;
Recolher dados que permitam melhorar o serviço
prestado pela BE aos utilizadores;
Divulgar à comunidade dados objetivos de análise e
avaliação do serviço prestado pela BE.

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa
da
Biblioteca
Escolar

Ao longo do ano
letivo

Condições humanas e
materiais para a prestação
dos serviços:
Empréstimo domiciliário para
os alunos do 1.º
Ciclo e empréstimo
interbibliotecas;

Facilitar o acesso ao fundo documental das BE do 1.º
ciclo;
Permitir a circulação das obras;
Estimular o gosto pelos livros e pela leitura;

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa
da
Biblioteca
Escolar/
Biblioteca
Municipal

Alunos do 1º
Ciclo e da Ed.
Pré-Escolar

Ao longo do ano
escolar

Manutenção do equipamento
informático;

Garantir o funcionamento dos computadores das BE;

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa
da
Biblioteca
Escolar/Direção
do

Agrupamento

Promover o mérito e a excelência.
Contribuir para a formação integral,
desenvolvendo o espírito de cidadania,
valorizando a dimensão artística,
incentivando a prática desportiva e a
educação para a saúde e reforçando a
consciência ambiental.

Agrupamento
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Ao longo do ano
escolar

Conservação
preventiva/restauro de
exemplares-livro danificados
e resolução de problemas
afins;

Garantir a preservação da coleção em condições
satisfatórias e de segurança;

Agrupamento/
colaboradores
dos
Departamentos
Curriculares

Ao longo do ano
letivo

Gestão da coleção;
política documental da BE;

Recolher indicações dos departamentos curriculares
relativas ao planeamento de futuras aquisições;
Recolher indicações dos alunos para futuras
aquisições;
Atualizar a Política de Desenvolvimento da Coleção;

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa
da
Biblioteca
Escolar

Ao longo do ano
letivo

Difusão da informação
relativa à coleção da BE.

Facilitar a pesquisa em linha e o acesso aos
documentos;

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa
da
Biblioteca
Escolar

Ao longo do ano
letivo

D.2 Integração e
valorização da biblioteca
na escola

Divulgar e promover a leitura dos documentos
recentemente adquiridos pelas BE;
Garantir a visibilidade das BE e dos seus serviços nos
vários espaços e meios de circulação de informação do
Agrupamento.

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa
da
Biblioteca
Escolar

Ao longo do ano
letivo

D.3 Desenvolvimento,
organização, difusão e uso
da coleção

Adequar as bibliotecas aos interesses intelectuais e às
necessidades da comunidade escolar;
Assegurar a igualdade no acesso a equipamentos,
serviços e recursos de informação;

Prof.ª
Bibliotecária/
Equipa
da
Biblioteca
Escolar

Agrupamento

Agrupamento

Agrupamento

Agrupamento

Nota: o presente documento encontra-se em estado aberto, em virtude das múltiplas possibilidades de integração de mais atividades, mormente de articulação curricular com
grupos/departamentos e iniciativas que possam surgir.

52

