PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
ANO LETIVO 2016 / 2017

2016/2017

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
ATIVIDADES DO 1º PERÍODO

Atividade

Receção aos
Alunos

Calendarização

15 setembro
2016

Objetivos

Metodologias

- Mostrar as infraestruturas do
agrupamento e as funcionalidades
dos vários serviços;
- Receção aos alunos e visita
- Integrar os alunos no novo
guiada à escola
ambiente escolar.
- Educar para a Saúde.
- Promover a aquisição de
conhecimentos e competências

(saber dizer não)
- Estimular a reflexão dos alunos

Teatro-debate

11 de novembro relativamente à problemática das
2016
dependências e à sua diversidade.
-Alertar para os riscos e

- Teatro Debate, no âmbito do
Programa Cuida-te - “IN
Dependências”

Responsáveis/
Dinamizadores

Destinatários

Recursos

Custo
Aproximado

Diretores de Turma Alunos dos 3
anos / 1º e 5º
Titulares Grupo/ anos de
Turma
escolaridade

Comissão de
Alunos
do
3º ciclo e
Proteção de
secundário
Crianças e Jovens
de Mêda

Docentes e Alunos
do 3º ciclo e
secundário

consequências inerentes aos
consumos de diversas
dependências.

Ceia de Natal

Pessoal
Pessoal docente e docente e não
não docente
docente

19 de dezembro - Promover o convívio entre
membros da comunidade escolar.
2016
Biblioteca Escolar

Dia Internacional da
- Divulgar os serviços
24 de outubro de
disponibilizados pela Biblioteca
Biblioteca Escolar
2016
Escolar.

Docentes
Equipa da BE

Alunos de todos
os ciclos

Cópias

Blogue da BE

Outubro 2016

- Dar a conhecer as atividades e os
recursos da biblioteca escolar
- Divulgar informação relativa ao
livro e às bibliotecas

Dia nacional da
cultura científica

24 de
Novembro de
2016

- Dar a conhecer os recursos da BE
- Estimular a curiosidade científica

13 a 16 de
dezembro de
2016

- Proporcionar o contacto com o
livro
- Sensibilizar alunos, pais e
encarregados de educação e
comunidade para a importância da
leitura

8ª Feirinha
do Livro

Equipa da BE

Comunidade
escolar

Equipa da BE

Alunos de todos
os ciclos

Cópias

Comunidade
escolar
Equipa da BE

LeitoresTOP
(divulgação dos 3
melhores leitores de
cada biblioteca, em
cada um dos períodos
letivos)

14 de dezembro - Promover os hábitos de leitura
2016

Equipa da BE

Alunos de todos
os ciclos

20 euros aprox.

Departamento do Pré-Escolar
Comemoração do
Dia Mundial da Outubro de 2016
Alimentação

Magusto

Festa de Natal

Novembro
de 2016

Dezembro
de 2016

-Promover hábitos alimentares
saudáveis

- Promover o convívio entre
todas as crianças

- Elaboração de trabalhos
relacionados com o dia da
alimentação

-Jogos tradicionais
- Assar castanhas

Educadoras
Assistentes Op.

Educadoras
Professores
A.O.
Câmara
Agr. de Escolas

Crianças do
Jardim de
Infância e suas
famílias

Castanhas
Crianças do J. de
Inf. e 1º ciclo
Material diverso

Crianças
- Conhecer costumes e tradições
da época natalícia

- Representação de canções,
danças e poemas

Educadoras
Assistentes Op.

Frutas

Famílias

Material
diversificado

Departamento do 1º Ciclo

Dia Mundial da
Alimentação

17 de outubro
9h – 12h

- Diálogo com os alunos
- Interpretação e sensibilização da sobre a utilização de regras a
seguir para uma alimentação
Roda dos Alimentos
saudável
- Recolha de imagens de vários
- Reconhecer que o modo como
alimentos e selecção dos mais
nos alimentamos, tem influência
saudáveis
na nossa saúde.
- Confeção de uma espetada de
frutos

S. Martinho

- Dar a conhecer o património
cultural e gastronómico;
Conhecer a tradição dos magustos;
10 de novembro - Desenvolver o cumprimento de
regras
9h-12h
- Promover as relações
interpessoais

Natal

- Reconhecer o sentido religioso e
ecuménico, humano e festivo da
16 de dezembro época;
- Conhecer a gastronomia
9h às 12
tradicional portuguesa;
- Viver sentimentos de união e paz
entre todos

Frutas
Professores
Auxiliares
Alunos
Enc.de Ed.

- Elaboração de cartuchos
- Recolha de canções
e
provérbios alusivos à época
- Aproveitamento pedagógico
da lenda de s. Martinho
- Escrita de textos e ilustrações
- Assar as castanhas

Professores
Alunos
Auxiliares
Enc.de Educ.

- Decoração (interior e exterior)
- Atividades no âmbito das áreas
de Expressão ( canções,
dramatizações) alusivas à época.

Professores
Alunos
Auxiliares
Enc.de Educ.

Alunos do 1º
Ciclo de
Ensino
Básico

Paus de espetada

A definir

Moliço,
Alunos do Centro
castanhas, sal,
Escolar
pinhas

- Alunos do
1º CEB e
famílias

Materiais
existentes na
sala de aula

Comunidade
escolar

Cartolinas,
material de
desgaste,
prémios, etc

Comunidade
escolar.

Material de
desgaste

Departamento de Línguas

Halloween

Festa de Natal
(em colaboração
com outros
Departamentos)

30 de outubro

Final de 1º
Período

- Promover o ensino e
- Decoração da escola e salas
aprendizagem da cultura e da língua de aulas com objectos e
Professoras de
inglesa.
trabalhos elaborados pelos Inglês do 1º, 2º
- Desenvolver competências de
alunos, dentro da temática.
ciclos e 7os anos
comunicação em língua estrangeira. - “Musicas
e
danças
monstruosas”
- Promover o ensino das
línguas estrangeiras e
portuguesa.

- Participação na Festa de
Natal do Agrupamento com:
coro de canções em francês,
inglês e português, poesias
e/ou teatro, etc...

Todas as docentes
do Departamento

+/- 20,00€

+/- 10,00€

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

VIDA SAUDÁVEL
(Comemoração do
Dia Mundial da
Alimentação)

Dia do Não
Fumador

- Distribuição à população
escolar, durante o primeiro
intervalo da manhã, de legumes
- Alunos do 1º
Fruta
descascados acompanhados com -Miguela Fernandes Ciclo do Ensino
legumes
-professora de
- Referir a fruta e os legumes como molho de iogurte;
Básico, com
Computador
Ciências Naturais do incidência nos 3º
constituintes de uma alimentação - Distribuição à população
Impressões em
9º Ano de
saudável.
escolar, durante o primeiro
e 4º anos
folhas A3
escolaridade
- Criar hábitos de consumo de fruta intervalo da manhã, de fruta
Impressões
em
e legumes entre as refeições
descascada;
folhas A4
- Alunos do 9º ano - Comunidade
principais.
- Elaboração e afixação de
de escolaridade
- Relacionar o consumo de fruta e cartazes informativos sobre
escolar
alimentação saudável e vida
18 de Outubro legumes com a alimentação.
saudável e a prevenção de doenças saudável;
- Reconhecer a importância da dieta - Atividades pedagógicomediterrânica na promoção da vida didáticas com alunos do 1º Ciclo
do Ensino Básico, cuja
saudável
designação é:
- lança fruta
- caça à fruta
- roda e responde
- dança dos alimentos
- Visualização de um filme nas
turmas do 9º ano de
escolaridade

17 de novembro

Departamento de Expressões

Comemoração do Dia
da Alimentação

De 12 a 20 de
outubro

- Alertar para a necessidade de
ingerir alimentos saudáveis;
- Recolha de alimentos
- Ensinar a elaborar uma sopa e uma - Confeção de salada de frutas
salada de frutas;
- Confeção de sopa
- Partilhar produtos biológicos com - Degustação.
os colegas da sala;
- Planear a confeção dos alimentos;
- Definir quantidades necessárias.

Atividade
destinada a
alunos de CEI,
mas aberta à
Professoras de Ed. participação dos
Especial
restantes alunos
de NEE, que
frequentam a
sala;

Frutas
Legumes
Fogão
Triturador
…

0€

Exercício
“A Terra Treme”

13 de outubro

Artes Plásticas

Natal

Torneio interturmas futsal

26 a 30 de
setembro
2016

Torneio interturmas futsal

3 a 14 de
outubro
2016

Corta-Mato
Escolar

10 de
Novembro
2016
(tarde)

Workshop
De
Danças Modernas

15 de novembro

- Sensibilizar/Formar/Dinamizar

Professores
dinamizadores
do
-Procedimentos que os cidadãos
Clube
da
Proteção
devem adotar em caso de sismo.
Civil / Gabinete de
Proteção Civil
Municipal

-Sensibilizar a Comunidade Escolar
para a importância das disciplinas;
-Promover o interesse pelas Artes
Professores de E.V.
Plásticas;
- Decoração de Natal (execução
e E.T.
-Promover o gosto por
de cartazes e postais de Boas
diversificadas técnicas
de
Festas)
expressão plástica e materiais;
- Motivar para o trabalho de
cooperação e de interajuda.
-Criação de hábitos desportivos;
- Divulgação da modalidade;

Todas as pessoas
que estudam,
lecionam e
trabalham no
Agrupamento

Comunidade
escolar

Materiais diversos

- Afixação de cartazes
- Torneio inter-turmas
com jogos de 30 minutos

Grupo deEducação 2.º Ciclo ( 5º
Física
e 6º Anos)

Bolas futsal,
apito
cronómetro,
coletes

- Promover a captação de alunos
para a formação do Grupo / Equipa - Afixação de cartazes
de Futsal, iniciados masculinos
- Torneio inter-turmas
- Promover a empatia das alunas
com jogos de 30 minutos
pelas atividades desportivas

7.º , 8.º, 9º,
Grupo de Educação 10º, 11º e
Física
12º Anos

Bolas futsal,
apito
cronómetro,
coletes

Grupo de Educação
Física

Diplomas
Cronómetros
Balizadores
Fitas

- Promover e manter a atividade
como seleção dos melhores
alunos e alunos nos respectivos
escalões;

-Afixação de cartazes

-Afixação de cartazes

Grupo de
Educação
Física

2.º Ciclo
3.º Ciclo
Secundário
Alunos inscritos

Sem
custos

Sem
custos

15,00€

Torneio Compal Air
Basquetebol 3x3

Elaboração
de trabalhos
alusivos ao Natal

16 de
dezembro
(tarde)

Última
semana do 1º
Período

- Promover o gosto pela
modalidade
- Desenvolver dinâmicas
específicas de competição
inerentes ao Basquetebol;
- Selecionar os melhores alunos
para a Fase – Distrital;

- Afixação de cartazes
- Jogos por escalões e sexo

-Desenvolver a expressão plástica e - Exposição de trabalhos
a criatividade;
na sala de educação
-Exercitar/aperfeiçoar a
especial
motricidade fina;
- Explorar as temáticas associadas.

Grupo de
Educação
Física

Prof. de Educação
Especial

2.º Ciclo
3.º Ciclo
Secundário

Alunos de
Necessidades
Educativas
Especiais dos
diferentes ciclos

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Semana das
Vocações

16-20 de
novembro

- Promover a diversidade de
profissões;
- Contribuir para a escolha
vocacional dos alunos;
- Contatar com profissionais de
diversas profissões;

Grupo de EMRC

2º e 3º ciclos
Secundário

Bolas
Apitos
Marcadores
Coletes

Cartolinas
Marcadores
Goma Eva
…

Sem
custos

50,00€

ATIVIDADES -2º PERÍODO

Atividade

Dia do Diploma

Champimovel

Feira emprego/
Formação

Calendarização

3 de janeiro
2017

Objetivos

- Atribuição de diplomas aos
alunos

Metodologias

- Cerimónia de entrega de
diplomas

Responsáve/
Dinamizadores
Ana Soeiro
Isabel Lebreiro
Fátima Saraiva
Alice Branquinho
Anabela Soeiro
Carla Pereira
CLDS- Mêda em
Movimento em
parceria com o
Agrupamento de
Escolas
CLDS- Mêda em
Movimento em
parceria com o
Agrupamento de
Escolas

Semana Cultural

2º Período

Destinatários

Alunos finalistas

Alunos do 3º
Ciclo e do Ensino
Secundário

Comunidade
Escolar

Biblioteca Escolar
Concurso Nacional de
Leitura

Janeiro de 2017 - Diversificar as estratégias de
promoção da leitura

- Sensibilizar os alunos para as
questões
da ética da informação
Formação sobre ética
Prevenir
situações de risco
da informação/
fevereiro de 2017 associadas ao uso da Internet
segurança na net
- Formar utilizadores
responsáveis da Internet
- Desenvolver atividades que
envolvam toda a comunidade
educativa
Concurso de Poesia
Março de
- Promover o gosto pela poesia
2017
Desenvolver a criatividade

Equipa da BE

Equipa da BE

Equipa da BE

Alunos do 3º
ciclo e Ensino
Secundário

Alunos de todos
os ciclos

Comunidade
Escolar

Recursos

Custo
Aproximado

Equipa da BE

Sessão formativa
Juventude, precaridade
e desemprego: que
avaliação na atual
sociedade portuguesa?
( a realizar no âmbito do
programa O CES vai à
escola)

- Promover a reflexão sobre
temas atuais relacionados com as
31 de março de preocupações dos jovens

Técnicos da
Alunos do Ensino
Biblioteca Municipal Secundário

2017

Palestrante do CES

- Promover o desenvolvimento
dos hábitos de leitura da
27 a 31 de março comunidade
- Promover a participação dos
de 2017
(Encontros de poesia;
pais e encarregados de educação
Bookcrossing;
nas atividades de leitura
Intercâmbio de
- Envolver a comunidade nas
leituras…)
atividades dinamizadas pelo
agrupamento

Semana da Leitura

Equipa da BE

Alunos de todos
os ciclos

Departamento do Pré-Escolar
Desfile de
Carnaval

Fevereiro
2017

-Manter as tradições populares

-Cortejo de Carnaval

Educadoras
Assistentes Op.
Crianças

População
em geral

Material de
desgaste
30,00€

Departamento do 1º Ciclo

Carnaval

Dia da Árvore

24 de fevereiro

21 de março
9h - 12h

- Dar a conhecer
o sentido
pagão e religioso da época
- Socialização das crianças
- Promover a ligação Escola Meio

- Cortejo a realizar no interior ou
exterior da escola.
- Elaboração de máscaras e
decoração da escola e/ou sala.

Professores
Alunos
Auxiliares
Enc. de Ed. e Pais

Comunidade
Educativa

- Sensibilizar para a importância
da preservação da Natureza;
- Identificar sinais do renascer da - Plantação de árvores.
Pessoaldocente e
Professores,
Natureza;
não docente
Alunos
- Reconhecer a floresta como
- Elaboração de trabalhos
Encarregados de
parte integrante da Natureza
alusivos aos temas.
Enc.de Educ. / Pais
Educação
- Alertar para os problemas
Autarquia
ambientais

Materiais
diversos

Materiais
existentes na
escola
Árvores

A definir

Páscoa

4 de abril
9h - 12h

- Reconhecer o sentido religioso e
ecuménico, humano e festivo da
época
- Sensibilizar para os costumes e
tradições da época

-Execução
de
trabalhos
alusivos a esta festa

Pessoaldocente e
não docente

Professores,
Alunos
Encarregados de
Educação

Materiais
existentes na
escola

Enc.de Educ. / Pais

Departamento de Línguas
La Chandeleur

2 de fevereiro

- Promover a cultura e a língua
francesa.

- Confeção/ venda de crepes
no espaço escolar

- Fomentar hábitos de leitura
- Identificação, leitura e
Concurso Nacional Janeiro de 2017 - Permitir o contacto com obras
literárias de referência.
produção de textos literários.
de Leitura (PNL)
Incentivar
a
participação
dos
(Colaborar com a BE)
alunos em atividades de natureza
cultural e de desenvolvimento
social e pessoal.

St Valentine
La Valentin

Comemoração do
«Dia da Poesia»
(21 de março),
“Jornadas das
Línguas”

12 de fevereiro

As docentes do
Departamento

Comunidade
escolar

Ovos,farinha,
leite, açúcar,
chocolate,compo +/- 20,00 €
tas,

Estabelecidos
Biblioteca da Escola Alunos do 3º Ciclo
pelo
Professores
e Secundário
regulamento do
ME
Alunos

- Elaboração de cartões/cartas
- Promover o ensino e a
que deverão ser entregues aos
aprendizagem das culturas inglesa professores de Línguas
Professores de
e francesa.
Estrangeiras.
Francês e Inglês
Alunos de todas
- A celebração do dia de São
-Distribuição das cartas pelas
as turmas.
Valentim.
turmas.
Alunos das diversas
- Produzir enunciados escritos
- Decoração do átrio em parceria
turmas.
nas línguas inglesa e francesa.
como Departamento de
- Sensibilizar para aspetos
Expressões.
estéticos das línguas inglesa e
francesa

- Incentivar o interesse e o
- Promover as culturas e as
conhecimento das culturas e
línguas, portuguesa e estrangeiras. línguas portuguesa e estrangeiras.
Professores de
Fomentar
o
gosto
pelo
texto
Seleção
de
poemas
e
citações
Português
e de
Semana Cultural
poético.
em língua portuguesa e línguas
Línguas Estrangeiras
- Promover o ensino das línguas estrangeiras.
portuguesa e estrangeiras
- Elaboração de marcadores de
página com poesias.

Comunidade
Escolar

Cartolinas,
Marcadores,
Cola, etc.
+/- 20,00 €

Cartolinas,
material de
desgaste diverso,
outros
+/- 10,00 €

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

“Bons raios te
meçam”

(Grupo 500)
- desenvolver aprendizagens para 1º Obter as coordenadas exatas da -Carlos Aguiar
a Matemática com aplicações à localização onde se vai efetuar a
-Paula Santos
Astronomia;
atividade;
-Célia Lopes
2º Determinar a Declinação do Sol e -Armando Ferreira
- Criar condições motivadoras de o raio angular do Sol para o dia da
aprendizagem, promovendo a realização da experiência;
Meio dia solar do curiosidade intelectual, o espírito 3º Determinar a distância da sua
crítico, a autonomia e a
Equinócio de
localização ao ponto no paralelo de
criatividade na disciplina;
Primavera
latitude igual à declinação do Sol no
(21 de Março) -Criar oportunidades de partilha e dia da aplicação da experiência,
4º Averiguar qual a hora do meio
confronto de ideias e saberes;
dia solar no dia da realização da
- Incentivar a articulação curricular atividade na sua localização;
e o intercâmbio, promovendo a 5º Escolher o objeto que vai servir
interdisciplinaridade;
de gnómon;
6º Escolher um local plano e
horizontal exposto ao Sol;
7º Preparar o espaço para a
atividade.

Palestra
dinamizada por um
professor
Semana Cultural
universitário de
Matematica

- Conhecer o lado lúdico da
matemática;
- Perceber a importância da
matemática no quotidiano

Alunos do 9ºAno e - cartolina ou
Custo das
do Ensino
cartolinas/
papel de cenário;
Secundário;
papel de
- computadores
cenário
com acesso à
internet;
- fio de prumo
e/ou nível;
- gnómon (vara,
lápis, poste, …);
- régua ou fita
métrica,
esquadro,
compasso;
- relógio.

-Anfiteatro do
Agrupamento de
Escolas de Meda
Docentes do grupo Ensino secundário
-Computador
500
com ligação à
internet
-Projetor
-Quadro Branco
e canetas

A definir

Workshop "JOGOS
MATEMÁTICOS"

Semana Cultural:
- Laboratórios
Abertos

1ª parte
- Criar e desenvolver
Breve apresentação, informação e
Sala de aula
aprendizagens para a Matemática; contextualização dos jogos
Cartolinas
matemáticos;
Tesouras
Alunos do 3ºCiclo
- Criar condições motivadoras de
2ª parte
Célia Lopes
Cola
(por inscrição - no
Custo das
Semana Cultural aprendizagem, promovendo a
Construção dos tabuleiros dos dois
Paula Santos
máximo 20 alunos) lápis de cor
cartolinas e
curiosidade intelectual, o espírito jogos Matemáticos (Rastros e
Armando Ferreira
Fotocópias
fotocópias
crítico, a autonomia e a
Avanço);
Projetor
criatividade na disciplina;
3ª parte
quadro branco e
Apresentação das regras dos jogos
canetas
mencionados e elaboração de um
pequeno torneio.

Semana Cultural

Sala de informática Semana Cultural

- Estimular o gosto pela atividade
científica.

- Atividades laboratoriais e
exposição de materiais
biológicos
- Jogos relacionados com os
diversas áreas temáticas.

-Jogos Lúdicos

Professores do
Departamento
Grupo 230, 510, 520

Carla Pereira

Comunidade
escolar

Materiais
diversos

1.º ciclo

Sala de
informática

Departamento de Expressões
Workshop
De
Danças Modernas

Mega- Sprinter,
Salto E
Quilómetro

Torneio
de Voleibol

A definir

3 Janeiro de
a 24
fevereiro de
2017

3 de abril
de 2017

- Desenvolver dinâmicas
específicas de competição
inerentes ao Desporto Escolar;
- Selecionar os melhores de cada
escalão/sexo.
- Promover o gosto pela
modalidade;
- Desenvolver dinâmicas
específicas de competição
inerentes ao Voleibol;

- As provas são feitas dentro de
cada turma, escalão e sexo. - São
apurados os dois melhores no
Sprint e o melhor no salto e
Quilómetro

- Afixação de cartazes Jogos por escalões e sexo

Grupo de
Educação
Física

Alunos inscritos

Grupo de
Educação
Física

2.º Ciclo
3.º Ciclo
Secundário

Apitos,
cronómetros
, balizadores

Sem
custos

3.º Ciclo
Secundário

Bolas Apitos
Marcadores

Sem
custos

Grupo de Educação
Física

Torneio de
Matraquilhos
Elaboração de
trabalhos alusivos
ao Carnaval e à
Páscoa

4 de abril de
2017

- Promover o gosto pela
modalidade;
- Desenvolver dinâmicas
específicas de competição
inerentes ao jogo de
Matraquilhos.

Ao longo do 2º
Período

-Desenvolver a expressão plástica
e a criatividade;
- Exposição de trabalhos na
- Exercitar/aperfeiçoar a
sala de educação especial
motricidade fina;
- Explorar as temáticas associadas.

Última semana do
2º Período ou início
Feira das Plantas do 3º Período (em
data a definir)

- Aplicar conceitos
matemáticos;
- Reconhecer moedas e notas;
- Comemorar o Dia da Árvore;
- Conhecer os cuidados a ter
com as plantas.

- Afixação de cartazes - Jogos
por escalões e sexo

- Venda de plantas
-Venda de produtos
produzidos na Horta
Pedagógica

Grupo de Educação
Física

Prof. de Educação
Especial

Prof. de Educação
Especial

2.º Ciclo
3.º Ciclo
Secundário

Apito,
mesa de
matraquilhos e
bolas

Alunos de NEE dos
diferentes ciclos

Cartolinas
Marcadores
Goma Eva

Sem
custos

50€

Alunos de
Necessidades
Educativas
Especiais

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Vamos Cantar as
Janeiras

IV Encontro
desportivo e cultural
Interescolas

6 de janeiro

04 fevereiro
(manhã)

- Promover o convívio e a
- Reunir um grupo de alunos, de
camaradagem entre os
professores, Pessoal
intervenientes;
administrativo e assistentes
- Proporcionar atividades e
operacionais, para análise e
promover competências sociais selecção de quadras que irão
Docentes
Entidades de cariz
transversais às várias disciplinas cantar ;
do Departamento económico, social
do currículo;
- Depois do grupo feito treinar as de Ciências Sociais e
e cultural da
- Proporcionar momentos lúdicos quadras com alguns instrumentos
Humanas
cidade de Meda
e recreativos;
folclóricos tais como a pandeireta,
- Estabelecer contactos diretos
o bombo, a flauta e a viola;
com entidades dinamizadoras no
- O grupo irá pelas ruas da
âmbito social, comercial e cultural; cidade de Mêda cantando de
- Sensibilizar a comunidade para porta em porta pela vizinhança e
eventos dinamizados pelo
desejando às pessoas um feliz ano
Agrupamento de Escolas de Meda. novo.
- Promover o espírito desportivo;
Incentivar à prática desportiva;
- Saber acolher os alunos de
outras escolas;
- Promover o convívio;

Grupo de EMRC das
escolas de Foz Côa, Alunos do 9º ano e
Meda, Lamego,
secundário
Moimenta da Beira (equipa masculina
e T. de Moncorvo e equipa feminina)
( articulaçãocom
Educação Física)

Instrumentos
Musicais
Fotocópias
20,00€

transporte

Projecto Missão País

Fim de semana
Ecológico Rilhadas
Semana EMRC

4 de fevereiro
(tarde) a 11 de
fevereiro

4 e 5 de março

- Semana de Apostolado e ação
social feita por jovens
universitários cristãos;
- Testemunhar a Fé em Jesus
Cristo;
- Serviço de caridade;
- Visita a escolas, lares e centros
de dia.
- Promover o convívio entre os
alunos;
- Contactar com a natureza;
- Considerar os valores ecológicos;

14 a 18 de março - Valorizar a disciplina de EMRC

- Sensibilizar a comunidade
educativa para o gosto da cultura;
Promover Incentivar os discentes
Participação nas
Semana Cultural a escrever;
jornadas culturais do
3 e 4 abril
- Valorizar a língua portuguesa;
Agrupamento
Promover os valores morais, éticos
e religiosos;
- Valorizar os trabalhos realizados
pelos alunos a literatura e a arte.

VII Olimpíadas do
Conhecimento
1ª Fase

- Promover competências sociais
transversais às várias disciplinas
do currículo;
-Desenvolver capacidadede
comunicação e raciocínio
- Obter conhecimentos de uma
-Jogo didático
forma lúdico- didáctica
-Grupos de 4 elementos
-Avaliar habilidades técnicas e
-Os professores elaboram um
Semana Cultural práticas dos alunos participantes conjunto de questões que
-Promover
a
posteriormente serão colocadas
interdisciplinaridade
e
aos alunos
transdisciplinaridade
-Realiza-se em duas fases.
-Desenvolver competências
pessoais e sociais
-Sensibilizar os aluno para o
estudo das diferentes ciências
académicas

Jovens
Universitários da Todas as turmas
Faculdade de
do 1º ao 12º anos
Engenharia do Porto

Sem custos

Grupo de EMR
(articulação com as
escolas de Foz Côa e Alunos do 8º e 9º
Lamego)
anos
Grupo de EMRC

60€

1º ao 9º ano

Grupo de EMRC
Biblioteca
Português

Comunidade
educativa

(possível articulação
com outras disciplinas)

Docentes
do Alunos de todos os
Departamento de ciclos de ensino
Ciências Sociais e
Humanas

Prémios
Fotocópias;

100,00€

ATIVIDADES DO 3ºPERÍODO

Atividade

Calendarização

De 25 a 28 de

Mês da prevenção dos
maus tratos na
Infância
Aula de zumba

Metodologias

- Participação da escola com
figurantes e atividades.

Feira Medieval

Feira da Saúde

Objetivos

abril

- Participação dos alunos do

Responsáveis/
Dinamizadores

Destinatários

Câmara Municipal

Toda a
comunidade

Câmara Municipal

Agrupamento em atividades nos
dias 26 e 27 de abril

-Decoração de uma Rotunda da
Sensibilizar
para
as
necessidades
cidade alusiva à prevenção dos
Exposição
maus tratos na infância (Laço
durante o mês de de prevenção dos maus tratos.
Azul) e Direitos da Criança,
abril
- Conhecer algumas estratégias de envolvendo as várias instituições
intervenção.
educativas do concelho:
 Escola
Básica
e
- Despertar a consciência de todos
Secundária de Mêda.
Comissão de
os cidadãos para o seu papel na - Construção de Dominó Gigante
Proteção
de Crianças
prevenção
dos
maus-tratos relativo aos Direitos da Criança – p
e Jovens
infantis e juvenis.
1º ciclo
de Mêda (CPCJ)

Palestra-debate

- Consciencializar Crianças e
Jovens para os seus Direitos e
Deveres.

28/abril

Aula de zumba_ pré-escolar e 1º
ciclo
Palestra-debate sobre ‘Violência
no Namoro’, destinada aos jovens
do ensino secundário.

Material
reciclado
Lista de material
necessário
Crianças do Préescolar e 1º
ciclo,
pessoal
Toda a
docente e não
comunidade docente, IPSS´s
Locais
Professor
Zumba

de

Alunos do Ensino
Secundário
APAV

1-5/maio (a
confirmar)

Custo
Aproximado

Recursos

Hino da Criança

Dia Mundial da Criança

Workshop Desporto

1 de junho

1 de junho

- Fomentar o espírito criativo das - Criação do ‘Hino da Criança’:
Comissão de
crianças, sensibilizando-as para os
 Poema escrito por turma Proteção de Crianças
seus direitos.
do 2º ciclo, na aula de
e Jovens
- Criar uma identidade musical
Português
de Mêda (CPCJ)
para a CPCJ e para a comunidade
 Música adaptada na aula
Docentes de
infantil de Meda.
de Educação Musical (2º
Português e Ed.
- Sensibilizar os pais para uma
ciclo)
Musical
parentalidade positiva
 Apresentação pública no
Turmas do 2º ciclo
Dia Mundial da Criança
- Proporcionar às crianças
- Colaborar na Festa da Criança
Crianças do Prémomentos de aprendizagem e
com:
Comissão de
escolar
convívio, realçando a importância
 Apresentação de um
Proteção de Crianças
e 1º ciclo
dos direitos e deveres das
espetáculo de fantoches
e Jovens
crianças.
 Divulgação do ‘Hino da
pessoal docente
- Festejar o Dia Mundial da
Criança’, pelos alunos do de Mêda (CPCJ)
e não docente
Criança, a nível concelhio, criando
4º ano.
parcerias e fomentado sinergias
Turmas do 4º
ano de EM

3ºPeríodo

CLDS- Mêda em
Movimento em
parceria com o
Agrupamento de
Escolas

Comunidade
Escolar

Professora
Bibliotecária

Docentes de
todos os ciclos

Biblioteca Escolar

Formação
“A Biblioteca escolar e a
web 2.0”

A definir

- Refletir sobre o conceito de web
2.0 e suas implicações na gestão e
nas práticas da biblioteca escolar.
- Melhorar as competências dos
docentes para o uso e exploração
da web 2.0.
- Planificar atividades com
aplicativos da web 2.0 integrandoos nas práticas da sala de aula em
articulação com a BE.
- Promover o livro e a leitura.

Dia Mundial do Livro e
dos direitos de autor

23 de abril de - Sensibilizar os alunos para o
respeito pelos direitos de autor.
2017

Equipa da BE

Alunos do 1º e
2º ciclos

Equipa da BE
- Envolver a comunidade nas
Feira do Livro
atividades dinamizadas pelo
(venda de livros, encontro
agrupamento.
com escritor ou ilustrador,
exposição, lançamento de 25 a 29 de maio - Promover o contacto com o livro
e o gosto pela leitura.
livro, desporto, dança,
de 2017 (?)
- Diversificar as estratégias de
música…)-atividade
promoção
da leitura.
realizada em colaboração
com Biblioteca Municipal

Técnicos da B.
Municipal

Alunos de todos
os ciclos
Comunidade

Docentes
Docentes
Alunos de todos os
ciclos

- Dar a conhecer o espaço da BE às

Visita dos alunos do
Jardim de Infância

Junho de 2017 crianças do JI que ingressarão no

Prof Bibliotecária
Educadoras

1º ciclo no próximo ano letivo

Crianças do
Jardim de
Infância

Departamento do Pré-Escolar
“Vem e traz a
tua Família

Dia
Mundial da Criança

Festa de Finalistas

Maio de 2017

Junho de
2017

Junho de 2017

- Dar a conhecer o que se faz no
- Atividades realizadas no
Jardim de Infância.
Jardim de infância
- Promover o intercâmbio com as direcionadas às famílias
famílias
-Proporcionar momentos de
diversão

- Atividades nas piscinas
Municipais e na Casa da Cultura

- Festejar o fim do percurso Préescolar

- Atividades conjuntas com o 1º
Ciclo

Educadores
Asistente Op.
Famílias

Famílias e crianças

Material de
desgaste

Educadores
Assistentes Op.
Crianças
Município
Agr. de Escolas

Crianças do
Pré- escolar e
do 1º Ciclo

Material
necessário para
arealização das
atividades

Educadores e
Prof. do 1º ciclo

Crianças
do Pré-escolar e
1º Ciclo

Material
Diverso

Departamento do 1º Ciclo

24 de abril
Dia da Liberdade

9h- 12h

- Leitura de textos acerca do
- Alertar e sensibilizar para a
tema;
importância da data
- Reprodução Áudio e
- Trabalhar os conceitos de
entoação de canções;
liberdade, democracia e cidadania - Visualização
de
filmes
ligados ao tema;
- Realização de trabalhos;
- Visita de uma personalidade à
escola para dialogar com os
alunos;

Alunos
pessoal docente e
não docente
pais/enc. de ed.
personalidade

Materiais
diversos

Dia Mundial
da Criança

Dia do Ambiente

1 de junho
2017

5 de junho

23 de junho
Festa de Finalistas

9h-12h

- Festejar a Infância
- Divulgar os Direitos da Criança
- Pintura de um painel:
Alunos
- Preparar a criança para
elaboração de trabalhos usando pessoal docente e
reconhecer e defender os seus
várias técnicas e materiais.
não docente
direitos e deveres como membro - Elaboração e distribuição dos
pais/enc.
de ed.
de uma sociedade
Direitos da criança
- Alertar e sensibilizar para a
importância da data
- Sensibilizar e responsabilizar
individual e coletivamente para a
importância da preservação da
Natureza

- Festejar o final de mais um
ano letivo

- Pintura de um painel;
- Elaboração de trabalhos
usando várias técnicas e
materiais;

Crianças

Materiais
diversos

Materiais
existentes na
escola,

Alunos
pessoal docente e
não docente
pais/enc. de ed.

Alunos
- Atividades Lúdicas;
Crianças
pessoal docente e
-Atividades no âmbito das áreas
do
Pré-escolar
não docente
das
expressões
(canções,
e 1º Ciclo
pais/enc. de ed
dramatizações,..).
-Visualização de filmes.
-Missa

Materiais
diversos

Departamento de Línguas
- Exposição de livros.
- Permitir o contacto com obras - Contacto real com um
literárias de referência
escritor.
- Fomentar a interdisciplinaridade
- Sensibilizar a comunidade local
para a importância do livro e da
leitura.

- Promover hábitos de leitura
Feira do Livro
(Colaborar com a BE)

3º Período

Departamento de
Línguas
Biblioteca da Escola,
Professores,
Alunos

Comunidade
escolar.

Biblioteca
Municipal
Editoras

A definir

Departamento de Expressões

Gravação/
apresentação de DVD

- Vivenciar o fenómeno
musical para além dos seus
aspetos técnicos e
conceptuais

Feira do Livro

- Seleção prévia de temas
musicais (1 ou 2 por turma);
- Solicitar autorização dos Enc.
Educação para as filmagens;
- Ensaio e gravação de DVD;
-Elaboração de propostas de capa
para caixa do DVD;
- Apresentação do DVD na Feira
do Livro

Profs de
Ed.Musical, Ed.
Visual e Ed.
Tecnológica

Turmas de
Expressões e
Ed. Musical

Máquina de
filmar,
computador e
6 DVDs

10 €

Criar o “Hino da
Criança”

Torneio de Futsal

- Criar um hino centrado na
- Valorizar a sua expressão musical criança, utilizando o poema
e a dos outros.
realizado na aula de Português;
Prof. de Ed. Musical
-Reconhecer
a
Música
como
-Adaptar
o
poema
a
uma
melodia
e de Português
1 de junho
forma de intervenção social
já conhecida;
CPCJ
-Cantar o Hino divulgando-o à
comunidade.
- Promover o gosto pela
modalidade;
- Afixação de cartazes
19 de abril a 31 - Desenvolver dinâmicas
específicas de competição
- Jogos em dois grupos de
Grupo de
de
inerentes
ao
Desporto
Escolar.
equipas
Educação
Física
maio de 2017
- Promover o gosto pela
competição enquadradas nas
regras de fair-play.

- Promover o gosto pela
modalidade
- Desenvolver dinâmicas
Torneio de Badminton
específicas de competição
e Ténis de Mesa
16 Junho de 2017
inerentes ao Desporto Escolar
- Promover o gosto pela
competição enquadradas nas
regras de fair-play

- Afixação de cartazes
- Jogos por escalões e sexo

- Conviver fora da escola;
- Partilhar experiências;
Lanche convívio

Artes Plásticas

Data a definir
no 3º Período

Feira do Livro

- Fomentar a inclusão no meio
circundante à escola;
- Aplicar regras de segurança
rodoviária;

- Confeção de alimentos na sala
de educação especial

-Sensibilizar a Comunidade Escolar
para a importância das disciplinas;
-Promover o interesse pelas Artes - Exposição dos trabalhos
Plásticas;
realizados pelos alunos do 2ºciclo,
-Promover
o
gosto
por ao longo do ano.
diversificadas
técnicas
de
expressão plástica e materiais;
- Motivar para o trabalho de
cooperação e de inter-ajuda.

Comunidade
Escolar

3.º Ciclo
Secundário

Bolas, apitos,
marcadores e
coletes

Raquetes, redes
de badminton,
Grupo de Educação 2º Ciclo, 3.º Ciclo e mesas de ténis
de mesa
Física
Secundário

Alunos de
Necessidades
Prof. de Educação
Educativas
Especial
Especiais do 2º, 3º
CEB e Secundário

Professore de
EV e ET

Comunidade
escolar

50€

Materiais
diversos

Feira do Livro
(Exposição)

Feira do Livro
Maio

- Difundir e valorizar os trabalhos - Exposição de Trabalhos em
artísticos realizados pelos alunos à parceria com a Feira do Livro.
disciplina Educação Visual.

Alunos de EV e
professor de
EV

Comunidade
escolar

Departamento de Ciências Sociais e Humanas
SDER Lamego

IV Encontro de alunos
de EMRC em Tarouca
VII Olimpíadas do
Conhecimento
2ª Fase ( Final)

28 de abril

A definir

-Promover o convívio entre os
alunos inscritos em EMRC;

( articulação com
Ed.Musical)

Docentes do
Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas

Alunos do 7º, 8º e
9º anos

Alunos de todos os
ciclos de ensino

Materiais
diversos

AO LONGO DO ANO LETIVO

Atividade

Calendarização

Objetivos

Metodologias

Responsáveis/
Dinamizadores
CLDS- Mêda em
Movimento em
parceria com o
Agrupamento de
Escolas

Concurso
Ideias
Empreendedoras

Destinatários
Ensino
Secundário

Biblioteca Escolar
Tratamento técnico dos
documentos existentes
e adquiridos
- Registo, classificação e Ao longo do ano
Letivo
catalogação - da BE da
escola sede e da BE do
Centro Escolar
Ao longo do ano
Crescer com os livros
Letivo
- Dinamização da BE do (segundo o
horário
Centro Escolar no
estabelecido e
âmbito da Oferta
planificação
Complementar –
própria)

- Organizar o fundo documental de
modo a facilitar a recuperação e a
pesquisa da informação

- Promover o desenvolvimento de
hábitos de leitura.
- Desenvolver competências nos
alunos no âmbito das várias
literacias.
- Fomentar a utilização autónoma
da biblioteca.

- Promover o desenvolvimento de
Colaboração com
docentes de Português Ao longo do ano hábitos de leitura.
- Desenvolver as literacias.
no âmbito da Oficina de
Letivo

Leitura e escrita OLE

Equipa da BE

Professora
Bibliotecária
Docentes do 1º ciclo

Alunos do 1º
ciclo

Professora
Bibliotecária
Docentes de
Português do 5º e 7º
ano

Alunos do 5º e
7º ano

Recursos

Custo
Aproximado

Colaboração com
docentes da Oferta
Complementar
(Educação para os
media)

Professora
Bibliotecária

- Promover a aquisição de hábitos
Ao longo do ano de pesquisa de informação em
diferentes fontes.
Letivo
- Utilizar a biblioteca escolar para
pesquisar e tratar informação

Difusão do fundo
documental,
nomeadamente novas Ao longo do ano
aquisições e leituras no
Letivo
âmbito do PNL e das
Metas Curriculares

Docentes da Oferta
Complementar
Equipa da BE

- Dar a conhecer o fundo
documental da biblioteca e
promover a sua utilização por
docentes e alunos.

Equipa da BE

Alunos dos
vários ciclos

Alunos dos
vários ciclos
Docentes

- Promover a aquisição de hábitos

Apoio aos utilizadores
na seleção e utilização
dos recursos

Implementação da
autoavaliação da
Biblioteca escolar

Ao longo do ano de pesquisa de informação em
diferentes fontes.
Letivo

Equipa da BE

- Utilizar a biblioteca escolar para
pesquisar e tratar informação

- Proceder a avaliação dos serviços
da BE
Ao longo do ano - Auscultar a comunidade escolar
relativamente ao trabalho
Letivo
desenvolvido pela Biblioteca
Escolar
- Tratar os dados recolhidos
através dos instrumentos de
avaliação da BE
Refletir sobre as práticas
desenvolvidas

Alunos dos
vários ciclos

Professora
Bibliotecária

Departamento do Pré-Escolar
“Palavras, Palavritas,
Coisas e Coisitas”

Jornal de Parede

- Convidar os Encarregados de
Educação
a colaborar neste
Ao longo do ano
projeto
Letivo

- Registo das experiências
efetuadas.
- Elaboração de contos.

Educadores A.O.

-Promover com as crianças o
interesse
pela divulgação de
Ao longo do ano
trabalhos e notícias
Letivo

- Realização de trabalhos e
Educadores
exposição dos mesmos no jornal A.O.
de parede

Crianças do Jardim Livros, material
de Infânci e suas necessário para
famílias
a exploração das
histórias
Crianças do JI e
suas famílias

Material
diverso

5,00€

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Parlamento dos
Jovens

- Incentivar o interesse dos
jovens pela participação cívica
e política;
- Sublinhar a importância da
sua contribuição para a
resolução de questões que
- 1ª fase: inscrição da escola,
afetam o seu presente e
debates e eleições para a sessão
o futuro individual e coletivo,
escolar;
fazendo ouvir as suas propostas
-2ª fase: realização das
Ao longo do ano junto dos órgãos do poder
sessões nos distritos ;
letivo
político;
- 3ª fase: sessão nacional na AR
- Dar a conhecer o significado do
mandato parlamentar e o
processo de decisão da
Assembleia da República,
enquanto órgão representativo de
todos os cidadãos portugueses;
- Incentivar as capacidades de
argumentação na defesa das
ideias, com respeito pelos valores
da tolerância e da formação da
vontade da maioria.

Professoras:
Ana Marcos
Luísa Saraiva

ANEXOS

Atividade
Visita de Estudo à
fábrica de lápis
VIARCO, Museu da
Chapelaria e Centro de
Artes em São João da
Madeira e ao Centro
Histórico de
Guimarães ( Castelo
etc…) e Centro
Cultural de Vila Flor

Calendarização

2º Período
ou
3º Período

Objetivos

- Desenvolver o espírito
crítico / análise das diversas
manifestações artísticas

Visita de Estudo
Pré-Escolar

( a definir)

Abril
2017

Visita de Estudo

A Definir

- Contactar com novos espaços

Metodologias

- Visita de Estudo à fábrica de
lápis VIARCO, Museu da
Chapelaria e Centro de Artes
em São João da Madeira e ao
Centro Histórico de Guimarães
( Castelo etc…) e Centro
Cultural de Vila Flor

A definir

Responsáveis/
Dinamizadores

Professor de EV

Educadores
A.O.

Destinatários

Turmas do
9º A e B

Crianças

1ºCiclo

( a definir)
- Desenvolver o espírito de
“À Descoberta de
Roma”
Visita Estudo de
EMRC

Carnaval

grupo e partilhar
interrogações, certezas e
esperanças com outros
alunos de EMRC e contactar
com outras culturas

Grupo de EMRC
( Interdisciplinaridade a
confirmar com outras
disciplinas)

Alunos 10º ,
11º e 12º
anos EMRC

Recursos
materiais

Custo
Aproximado

Autocarro
Alojamento
Refeições

A
definir

Agrupamento de
Escolas
Casa da Cultura
Piscinas
Câmara Municipal

SEMANA CULTURAL – 2017
Atividade

Semana Cultural:
Comemoração do
«Dia da Poesia»
(21 de março),
“Jornadas das
Línguas”

Calendarização

Semana Cultural

Objetivos
- Promover as culturas e as
línguas, portuguesa e
estrangeiras.
- Fomentar o gosto pelo texto
poético.
- Promover o ensino das línguas
portuguesa e estrangeiras

Metodologias

Responsáveis/
Dinamizadores

- Incentivar o interesse e
o conhecimento das
culturas e línguas
portuguesa e
Professores de
estrangeiras.
Português e de
- Seleção de poemas e
Línguas Estrangeiras
citações em língua
portuguesa e línguas
estrangeiras.
- Elaboração de
marcadores de página
com poesias.

Destinatários

Comunidade
Escolar

Recursos
materiais

Custo
Aproximado

Cartolinas,
material de
desgaste diverso, +/- 10,00 €
outros

- Jogos
Sala de Informática

Palestra dinamizada
por um professor
universitário de
matemática

Semana Cultural - Jogos Lúdicos

relacionados com
os diversas áreas
temáticas.

Carla Pereira

1º ciclo

Semana
Cultural

Anfiteatro do
Agrupamento de
Escolas de Meda
-Computador com
Docentes do grupo Ensino secundário
ligação à internet
500
-Projetor
-Quadro
Branco e
canetas

- Estimular o gosto pela
matemática;
- Estimular a curiosidade
Semana Cultural
científica.

Semana Cultural:
- Estimular o gosto pela atividade - Atividades laboratoriais
e exposição de materiais
- Laboratórios Abertos Semana Cultural científica.
biológicos

Professores do
Departamento
Grupo 230, 510, 520

Comunidade
escolar

Materiais
diversos

A definir

A definir

Torneio
de Voleibol

Torneio de
Matraquilhos

Participação nas
jornadas culturais do
agrupamento

3 de abril de
2017

4 de abril de
2017

Semana
Cultural

- Promover o gosto pela
modalidade;
- Desenvolver dinâmicas
específicas de competição
inerentes ao Voleibol;

- Promover o gosto pela
- Afixação de cartazes
modalidade
Jogos por escalões
- Desenvolver dinâmicas
e sexo
específicas de competição
inerentes ao jogo de Matraquilhos
- Sensibilizar a comunidade
educativa para o gosto da cultura;
- Promover Incentivar os discentes
a escrever;
- Valorizar a língua portuguesa;
- Promover os valores morais,
éticos e religiosos;
- Valorizar os trabalhos realizados
pelos alunos a literatura e a arte;
-Promover competências

VII Olimpíadas
do Conhecimento
1ª Fase

Champimovel

Semana
Cultural

Semana
Cultural

- Afixação de
cartazes -Jogos
por escalões e sexo

sociais transversais às várias
disciplinas do currículo;
-Privilegiar a ocupação dos
tempos livres de uma forma
estruturada e orientada;
-Desenvolver capacidade
de comunicação e
raciocínio
- Obter conhecimentos de
uma forma lúdico- didáctica
-Avaliar habilidades técnicas e
práticas dos alunos
participantes

Grupo de Educação
Física

3.º Ciclo
Secundário

Grupo de Educação
Física

2.º Ciclo
3.º Ciclo e
Secundário

Grupo de EMRC
Biblioteca
Português
(possível articulação
com outras
disciplinas)

Bolas
Apitos
Marcadores
Apito,
mesa de
matraquilhos e
bolas

0€

0€

Comunidade
Educativa

-Jogo didático
-Grupos de 4 elementos
Docentes do
-Os professores elaboram
um conjunto de questões Departamento de
Ciências Sociais e
que posteriormente
Humanas
serão colocadas aos
alunos

Alunos de
todos os ciclos
de ensino

-Realiza-se em duas fases.

CLDS- Mêda em
Movimento em
parceria com o
Agrupamento de
Escolas

Alunos do 3º
Ciclo e do
Ensino
Secundário

Prémios
Fotocópias

100,00€

