ATIVIDADES DE ESCOLA / DEPARTAMENTO

Áreas Prioritárias do
Projeto Educativo

Atividades

Intervenientes

Recursos/
Materiais

Departamento
Parcerias/Articulação
(projetos, departamento,
ciclo, anos)

Operacionalização do Projeto:

Alunos

Materiais

“Ciência Divertida”

Docentes

específicos para

Projeto no âmbito do Ensino

Famílias

realização de

Cienci@qui do Plano de

Experimental das Ciências.

Assistentes

experiências

Ação Estratégico do AEP

Operacionais

Materiais

Comunidade

reaproveitáveis

Docentes da

Materiais

CREMILDE

naturais

Melhoria dos

Materiais de

resultados escolares e

Registo

da qualidade das

Materiais de

aprendizagens

Pesquisa

Medida 2 -

Pré-escolar

Calendarização

Orçamento

Ao longo do

Sem custos

ano letivo

CREMILDE

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

2018/2019

Operacionalização do Projeto:

Alunos

do

JI

de

Livros

“SENHOR DRAGÃO DÁ

Santana, Oriola, Vera

Materiais

LICENÇA? … Em que história

Cruz, Monte do Trigo e

diversos de

estou?”

Portel (turmas A,B)

registo

Docentes

Materiais

Professora

reciclados

Bibliotecária

Suportes

Comunidade

escritos variados

Famílias

(revistas,

PNL
Biblioteca Escolar

Início em

133.20€

janeiro de 2019

jornais...)
Bibliotecas
(Escolar,
Municipal,
outras...)
Material
audiovisual
Computador

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

2018/2019

Materiais
produzidos
pelos alunos
Valorização da Escola

Educadores de

junto da comunidade e

Infância

Materiais para a

Famílias

exposição

Comunidade

(cartolinas,

dos encarregados de

- Preparação da Feira das
Escolas 2019

educação

marcadores,

AEP
Departamentos do AEP
Autarquias locais
Câmara Municipal de

10€
13/14 de junho

Portel

colas,
alfinetes…)
1º Período
Sem custos
- Elaboração da Planificação

Construção de uma
cultura de
agrupamento

Anual Conjunta

Educadores de

Ao longo do

- Avaliação de projetos

Infância do AEP

ano letivo

- Análise e discussão de
documentação
- Partilha de experiências e
materiais

Docentes do 1º Ciclo

- Reuniões de Articulação com

Educadores de

os docentes do 1º Ciclo

Infância

Departamento de 1º Ciclo

25 de outubro;
22 de
novembro;
Reunião de
avaliações 1ºP;
24 de janeiro;

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

2018/2019

21 de fevereiro;
Reunião de
avaliações 2ºP;
2 de maio;
reunião de
avaliações 3ºP.

Alunos
Docentes
Famílias
Projeto:
Promoção da educação

“Crescer Saudável”

para uma cidadania

Projeto a desenvolver por

consciente e ativa nas

todos os Educadores de

dimensões da saúde,

Infância, no âmbito da:

do ambiente, da arte e

Alimentação Saudável,

do património

Segurança e Atividade Física.
(Planificação em anexo)

Assistentes
Operacionais
Comunidade
Profissionais da área
da saúde
Monitor de Atividade
Física da CMP
Professor de Natação

Estabelecimento
s de Educação

PES

Pré-Escolar

CREMILDE

Autarquias /

Câmara Municipal de

CMP

Portel

Centro de Saúde

Juntas de Freguesia

Bibliotecas

Departamento 1ºCiclo

Ao longo do
ano letivo

Sem custos

Piscinas
Meio envolvente
Material
específico de
Alimentação e
Educação Física
Materiais de
pesquisa e
registo

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

2018/2019

ATIVIDADES DE ESCOLA / DEPARTAMENTO:

Áreas Prioritárias do
Projeto Educativo

Atividades

Participação na Semana da

Intervenientes

Recursos/
Materiais
Livros

Leitura

Todas as EB1/JI do
Agrupamento

- leituras em sala de aula

Alunos; Docentes;

Material de

feitas pelos familiares dos

Famílias, Assistentes

Escrita e Exp.

alunos

Operacionais

Plástica;

Computador

- leitura de livros pelos alunos

materiais

Melhoria dos

na biblioteca escolar em

diversos;

resultados

momentos específicos

escolares e da

- Construção de pequenos

qualidade das

livros com textos dos alunos

aprendizagens

-Peddy Paper da leitura

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Departamento
Parcerias/Articulação
(projetos, departamento,
ciclo, anos)

Calendarização

BE/PNL

março / abril

1º Ciclo

Orçamento

2019

2018/2019

Valorização da
Escola junto da
comunidade e dos
encarregados de
educação

Participação na “Feira das
Escolas”
-Construção e exposição com
materiais reciclados
- Troca de trabalhos por

Construção de uma
cultura de

13 e 14 de

Todas as EB1/JI do
Agrupamento

60€

Junho 2019

Alunos; Docentes;
Assistentes
Operacionais;
Autarquia

tampinhas de plástico
(vertente solidária)

agrupamento
1- Comemoração do dia
Mundial da Alimentação

Promoção da
educação para uma
cidadania

- elaboração de panfletos
mensais sobre alimentação
saudável
- Confeção de lanches
saudáveis
- experiências com sabores

Todas as EB1/JI do
Agrupamento
Alunos; Docentes;
Assistentes
Operacionais; Família;
Técnicos de Saúde

Computador;
Material de
Escrita e Exp.
Plástica;
Materiais
diversos; Meio
envolvente;
Máq.
Fotográfica;

PES

1.

15 a 19
out. 2018

20€

Departamento de
Expressões

2.

4/5 de
abril de
2019

Sem custos

consciente e ativa
nas dimensões da
saúde, do
ambiente, da arte e

2-Participação na Caminhada
Escolar

do património

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Todas as EB1/JI do
Agrupamento
Alunos; Docentes;
Assistentes
Operacionais; EE

2018/2019

3- Ação de
sensibilização sobre
Segurança Pessoal e
Rodoviária

4- Participação no
Corta-mato escolar,
no âmbito da XIX
feira do Montado

5- Participação no
concurso Nacional
Escolar no âmbito do
Festival de Cinema
“Castelo em
Imagens”

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Alunos, docentes e
Assistentes
Operacionais

Computador

PES

3.

2º Período

Sem custos

4.

30 de
novembro

Sem custos

5.

maio 2019

Escola Segura

Departamento de
Expressões

Todas as EB1/JI do
Agrupamento
Alunos; Docentes;
Assistentes
Operacionais;
Diverso material
de desgaste

Autarquia

60€

2018/2019

ATIVIDADES DE ESCOLA / DEPARTAMENTO:

Áreas Prioritárias do Projeto
Educativo

Atividades

Intervenientes

Recursos/ Materiais

Valorização da Escola
junto da comunidade e
dos encarregados de
educação

- Dia de S. Martinho

Alunos

- Feira Montado

Docentes dos cursos

- Dia Mundial Árvore

de

- Dia Mundial do Ambiente

Formação/profission

Construção de uma
cultura de Agrupamento

- Manutenção compostor

al

-Manutenção/requalificação

Auxiliares

de espaços da escola

Educativa

- Quermesse de produtos
Promoção da educação
para uma cidadania
consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do
ambiente, da arte e do
património

hortícolas biológicos

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Educação

e

Ação

- Castanhas
- Vinho da adega da E.B
2,3 Dom João de Portel
- Copos, Toalhas
- Ferramentas e
utensílios
- Vasos, Sementes
- Plantas florestais
- Terra vegetal
- Casca de pinheiro
- Couvetes de
sementeira
- Cartolinas, Fita Cola
- Marcadores
- Tesouras
- K-line
- Máquina Fotográfica

Matemática e Ciências Experimentais
Parcerias/Articulação
(projetos, departamento,
ciclo, anos)

Calendarização

Orçamento

9 nov
29 nov-2dez

150 euros

21 mar
05 jun

2018/2019

Valorização da Escola
junto da comunidade e
dos encarregados de
educação
Construção de uma
cultura de Agrupamento

MATBolos – “Vem conhecer
o lado doce da
Matemática”.

Comunidade
Educativa:
Alunos
(participantes)
Auxiliares de ação
educativa
Professores
(dinamizadores).

- Cópias do regulamento
- Guardanapos
- Certificados de
Participação
- Prémios

Promoção da educação
para uma cidadania
consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do
ambiente, da arte e do
património

Semana da Segurança da

Alunos

Salas de Informática

Internet

Docentes grupo 550

Exposições de trabalhos

Alunos

Final do ano
letivo

SeguraNet

11 a 15 de

Sem custos

fevereiro

Materiais escolhidos e

Ao longo do

elaborados no âmbito das

adquiridos pelos alunos

ano letivo

diferentes disciplinas

de acordo com o

Construção de uma

-20€ para prémios

Sem custos

trabalho executado.

cultura de agrupamento.

Campeonato (interno) de

Promoção da Educação

jogos matemáticos

Ao longo do
Alunos 2º e 3º ciclos

Material dos jogos

- 20€ para prémios

ano letivo

para uma cidadania
Ultima

consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do

Exposição da APM

ambiente, da arte e do

Comunidade
Educativa

Exposição APM

semana de

- 60€ (sócio)
/75€ (não sócio)

aula 2º
Período

património
Comunidade
Feira dos minerais

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Educativa

Mesas

Feira das

Sem custos

Escolas

2018/2019

ATIVIDADES DE ESCOLA / DEPARTAMENTO

Áreas Prioritárias do
Projeto Educativo

Atividades

Intervenientes

Exposição de
trabalhos/maquetes sobre as
principais formas do litoral
nacional e sua evolução pela

Recursos/
Materiais

Alunos de 7º ano
(2 turmas)

material

impressão,

Exposição de

Cartolinas,

importância do oceano como

escolares e da qualidade

fonte de recursos e

das aprendizagens

património natural

Calendarização

Orçamento

Alunos de 8º ano
(2 turmas)

Ler+ Mar

papelaria e

outros materiais

Melhoria dos resultados

Parcerias/Articulação
(projetos, departamento,
ciclo, anos)

CHS: Geografia

Cartolinas,

ação erosiva do mar

trabalhos/maquetes sobre a

EB 2,3 D. João de Portel

material

2º período
Biblioteca Escolar

Ler+ Mar

papelaria e
impressão,

20€

2º período
Biblioteca Escolar

20€

outros materiais
Projeto leituras d’oriente e
Cartolinas,

d’ocidente _ PNL e BE: “De

“A Ilha de Timor” - Realização

material

Portel a Loro Sae: o

e exposição de trabalhos com

papelaria e

(re)encontro com o

impressão,

Oriente”

a caracterização geográfica
(física e humana) de Timor
Leste

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Alunos do 9º A

2º período

20€

outros materiais
Biblioteca Escolar

2018/2019

Promoção da educação
para uma cidadania
consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do

Cartolinas,
Comemoração do dia da

Alunos do 7º Ano (2

Europa

turmas)

ambiente, da arte e do

material
papelaria e

Exposição de Trabalhos

3º período

5 euros

impressão

património

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

2018/2019

ATIVIDADES DE ESCOLA / DEPARTAMENTO

Áreas Prioritárias do
Projeto Educativo

Recursos/
Materiais

EB 2,3 D. João de Portel
Parcerias/Articulação
(projetos, departamento,
ciclo, anos)

Atividades

Intervenientes

Melhoria dos resultados

Exposições de trabalhos

Alunos do 5º,6º,7º, 8º

Material de

escolares e da qualidade

alusivas a efemérides

e 9ºanos

papelaria e

Ao longo do

impressão

ano letivo

50 euros

2º período

Sem custos

das aprendizagens

Elaboração de maquetes

8º anos

alusivas aos Descobrimentos:

Calendarização

CHS: História

Orçamento

Ler+ Mar
Biblioteca Escolar

O Dia-a-dia nas Caravelas

Promoção da educação
para uma cidadania

Sessão Escolar com um
deputado da Assembleia da
República

consciente e ativa nas

Alunos envolvidos no

“Parlamento dos Jovens

programa “Parlamento

2018/19”

dos Jovens 2018/19”

dimensões da saúde, do
ambiente, da arte e do
património

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

2018/2019

ATIVIDADES DE ESCOLA / DEPARTAMENTO
Áreas Prioritárias do
Projeto Educativo

Atividades

Promoção da

Participação nas
campanhas / projetos
aos quais a escola está
associada:
-semana
da
alimentação
-Dia
do
“Não
Fumador”
-Semana dos Afetos
-Higiene Oral- projeto
Sobe
-dia Mundial da Luta
Contra o Cancro
-Dia dos Namorados

educação para uma
cidadania consciente
e ativa nas dimensões
da saúde, do
ambiente, da arte e
do património

Intervenientes

Sessão de
sensibilização sobre
Segurança Rodoviária,
com a colaboração de
agentes da Escola
Segura.
Comemoração do Dia
dos
Direitos Humanos

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Recursos/
Materiais

5ºB

Material de

6º B

Impressão/

EB 2,3 D. João de Portel

Parcerias/Articulação
(projetos, departamento,
ciclo, anos)
PES/ Biblioteca

CHS: Cidadania – 2º ciclo

Calendarização

Orçamento

Ao longo do

10 euros

ano

Cartolinas

Turmas de 5º ano

Cartolinas

Escola Segura

3º período

(A/B/C)

5ºB

1º Período

10 Euros

6ºB

2018/2019

ATIVIDADES DE ESCOLA / DEPARTAMENTO

Áreas Prioritárias do
Projeto Educativo

Promoção da

Atividades

Participação nas campanhas /
projetos aos quais a escola
está associada:
-semana da alimentação
-Dia do “Não Fumador”
-Semana dos Afetos
-Higiene Oral- projeto Sobe
-dia Mundial da Luta Contra o
Cancro
-Dia dos Namorados

Intervenientes

Material
8ºA

Visionamento de filmes

e ativa nas dimensões

Debates em assembleia

da saúde, do
ambiente, da arte e

Exposição de Trabalhos ao
público escolar

do património

Produção de textos/cartazes

papelaria e

Parcerias/Articulação
(projetos, departamento,
ciclo, anos)
PES
Biblioteca Escolar

CHS: Cidadania – 3º ciclo

Calendarização

Orçamento

Ao longo do
ano

10 Euros

impressão

educação para uma
cidadania consciente

Recursos/
Materiais

EB 2,3 D. João de Portel

Ao longo do
ano letivo

Material
8ºA

10 Euros

papelaria e
impressão

A Educação para os Direitos
Humanos

Leitura e análise do livro
“Papalagui” e elaboração de
trabalhos práticos sobre a
obra - A Interculturalidade

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Cartolinas,
8ºA

material

Ao longo do
Biblioteca Escolar

ano

10 Euros

Projeto Ler+ Mar

papelaria e

2018/2019

(perspetivas de diferentes
povos e diferentes realidades
económicas e culturais).

impressão

ATIVIDADES DE ESCOLA / DEPARTAMENTO

Áreas Prioritárias do
Projeto Educativo

Atividades

Intervenientes

Exposição sobre ecologia e
valores (a importância de

Recursos/
Materiais

EB 2,3 D. João de Portel
Parcerias/Articulação
(projetos, departamento,
ciclo, anos)

Calendarização

Orçamento

3º Período

5€

Cartolinas,
Alunos EMRC 8ºano

cuidar da criação, o planeta)

material
papelaria e

5€

impressão
Exposição sobre Advento e
Promoção da

CHS: EMRC

Alunos EMRC 5ºano

Natal

Cartolinas,

1º Período

material

educação para uma

papelaria

cidadania consciente
e ativa nas

Campanha de solidariedade

dimensões da saúde,

social “Partilha do Pão”

Alunos EMRC 6ºano

Cartolinas,

2º Período

2€

material

do ambiente, da arte

papelaria

e do património
Exposição sobre a paz

Alunos EMRC 7º ano

Cartolinas,
material

3º Período
3€

papelaria

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

2018/2019

Mensagens do dia de S.

Alunos EMRC

Valentim.

Material

2º Período

papelaria
1€

Visita ao lar de idosos no

Alunos EMRC 9º ano

âmbito da dignidade da vida

1º ou 2º
Período

humana.
3€
Encontro de Alunos de EMRC

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Alunos EMRC 5º,

9 de maio-

6º,7º, 8º e 9ºanos

3º Período

2018/2019

ATIVIDADES DE ESCOLA / DEPARTAMENTO
Áreas Prioritárias do Projeto Educativo

Atividades

Valorização da Escola junto da
comunidade e dos encarregados de
educação
Corta-Mato Escolar
Construção de uma cultura de
agrupamento
Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património
Melhoria dos resultados escolares e da
qualidade das aprendizagens
Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património
Valorização da Escola junto da
comunidade e dos encarregados de
educação Construção de uma cultura de
agrupamento
Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património
Melhoria dos resultados escolares e da

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Halloween“Monstros
Marinhos”
Decoração da
Escola com
trabalhos do
Halloween.
Torneios
Interturmas:
Basquetebol
Corfebol

Realização de

Intervenientes

- Professores de
Educação Física
- Alunos do 3º e 4º
anos, 2º e 3º Ciclos,
Curso de Educação e
Formação e Curso
Profissionais de
Secundário.

Alunos e docente de
Educação Visual e
Educação Tecnológica
do 5º A, 6º A, 6ºB e
6ºC.

- Professores de
Educação Física.
- Alunos do 2º, 3º
Ciclos, CEF e SEC.
- Alunos envolvidos em
tarefas de arbitragem,
cronometragem, etc.

Professora e alunos de

Recursos/
Materiais
- Estacas em
ferro.
- Pinos
- Megafone
- Fita de obras
- Águas
- Lanches

Papel cavalinho
Lápis de grafite
Cartolina
Cola
Tesoura
Lápis de cor
Lápis de cera
Marcadores
- Bolas
- Boletins de
jogo
- Pavilhão

Parcerias/Articulação
(projetos,
departamento, ciclo,
anos)
Projeto de Educação
para a Saúde

EXPRESSÕES
Calendarização

30 Novembro

Orçamento
€

50 €

Desporto Escolar
- Câmara Municipal,
G.N.R. e B.V.PORTEL

Articulação com Inglês

1º Período
5€

Projeto de Educação
para a Saúde

Última Semana
de aulas do
1º Período.

50 €

Materiais de

2018/2019

qualidade das aprendizagens

cartazes com o
tema: Os Oceanos.
Exposição de
Trabalhos

Educação Visual do 8º
ano

Realização de um
filme de animação,
em Stop Motion,
com base na
temática:
Património Cultural
- Instrumentos
Musicais
Portugueses
Realização de
trabalhos de
pintura com o tema
“Viagem Aquática”.
Exposição de
trabalhos.

Professora e alunos de
Oficina de Artes do 8º
ano

Materiais de
pintura e
modelação.
Cartolinas.
Máquina
fotográfica.
Computador

Professora e alunos de
Educação Visual do 7º
ano

Papel e
aguarelas.
Pincéis.
Régua,
esquadro e
compasso.
K-line

Decorações de
Natal

Alunos e docentes de
Educação Visual e
Educação Tecnológica
do 5º e 6º anos

Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património
Melhoria dos resultados escolares e da
qualidade das aprendizagens

Cartolinas
Colas
Papel de Lustro
Papel
Metalizado
Papel canelado

“Dia dos
namorados”

Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas

Elaboração de
Cartões

Alunos e docentes de
Educação Visual e
Educação Tecnológica
do 5º e 6º ano.

Cartolinas
Colas
Papeis vários
Tesoura
Lápis de cor

Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património
Melhoria dos resultados escolares e da
qualidade das aprendizagens
Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património

Melhoria dos resultados escolares e da
qualidade das aprendizagens
Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património
Valorização da Escola junto da
comunidade e dos encarregados de
educação

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

desenho e
pintura.
Cartolinas.
Colas e
Tesouras.

“Ler+Mar”

1º Período

Sem custos

Articulação com FísicoQuímica

1º Período

Sem custos

“Ler+Mar”

1º Período

50€

1º Período

70€

2º Período

40 €

Articulação com Ciências
Naturais e Cidadania

Articulação com a
disciplina de Inglês

2018/2019

dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património

Valorização da Escola junto da
comunidade e dos encarregados de
educação
Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património
Melhoria dos resultados escolares e da
qualidade das aprendizagens
Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património
Melhoria dos resultados escolares e da
qualidade das aprendizagens
Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

marcadores

Corridas de
velocidade (Mega
Sprint) e Salto em
comprimento
(Mega Salto)

- Professores de
Educação Física.
- Alunos do 2º e 3º
Ciclos e CEF e SEC.

Exposição de
Chapéus de
Carnaval

Alunos e docentes de
Educação Visual e
Educação Tecnológica
do 5º e 6º anos

Cartolinas
Lápis de grafite
Tintas
Cola branca
Papeis vários

Articulação com Inglês

Professora e alunos de
Oficina de Artes do 7º
ano

Papel e
materiais de
pintura
K-line

Articulação com
Português e FísicoQuímica

Realização de
ilustrações com
base em textos com
o tema “Viagem
Imaginária no
Universo” Exposição dos
trabalhos.

- Pinos
- Fita métrica
- Fita de obras
-Cronómetro
- Ficha de
registos

Desporto Escolar
2.º Período

5€

2º Período

80€

2º Período

Sem custos

2018/2019

Valorização da Escola junto da
comunidade e dos encarregados de
educação

Torneio
Interturmas:
Andebol

- Boletins de
jogo
- Bolas
- Pavilhão

Projeto de Educação
para a Saúde

Última Semana
de Aulas do 2º
Período.

60 €

- Toda a comunidade
Escolar (Pré-escolar,
1º, 2º, 3º Ciclos, CEF e
SEC.)
- Encarregados de
Educação

- Carrinha de
apoio
- Águas
Ambulância

- Câmara Municipal
- G.N.R. – B.V.P.
Projeto de Educação
para a Saúde

5 Abril

30 €

Torneio de Ténis de
Mesa

- Toda a comunidade
Escolar

Maio

25 €

Construção de
jogos matemáticos.
Organização de um
campeonato de
jogos matemáticos.

Professora e alunos de
Oficina de Artes do 7º
ano

- Raquetes
- Redes
- Bolas
- Mesas de
ténis de mesa
Papel, cartão,
cola, tesoura, Xato e materiais
de pintura.

Última Semana
de Aulas do 3º
Período.

60€

Construção de uma cultura de
agrupamento
Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património
Valorização da Escola junto da
comunidade e dos encarregados de
educação

Caminhada

Construção de uma cultura de
agrupamento
Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património
Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património
Melhoria dos resultados escolares e da
qualidade das aprendizagens
Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

- Professores de
Educação Física.
- Alunos do 2º e 3º
Ciclos, CEF e SEC.
- Alunos envolvidos
em tarefas de
arbitragem,
cronometragem, etc.

Articulação com
Matemática e História

2018/2019

Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património

Exposição de
trabalhos
realizados ao longo
do ano letivo.

Valorização da Escola junto da
comunidade e dos encarregados de
educação

Torneios
Interturmas:
FUTSAL

Construção de uma cultura de
agrupamento
Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património
Valorização da Escola junto da
comunidade e dos encarregados de
educação

Apresentações
Musicais

Professora e alunos de
Educação Visual do 9º
ano

- Professores de
Educação Física.
- Alunos do 2º e 3º
Ciclo, CEF e SEC.
- Alunos envolvidos
em tarefas de
arbitragem,
cronometragem, etc.

- Boletins de
jogo.
- Bolas
- Pavilhão
- Prémios.

Alunos do 2.º ciclo e
docente de
Educação Musical

Aparelhagem
de som leitor de cd
ou pen;
colunas, etc

Melhoria dos resultados escolares e da
qualidade das aprendizagens
Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património
Valorização da Escola junto da
comunidade e dos encarregados de
educação
Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Exposição final de
trabalhos.

Papel e
materiais de
pintura.
Cartolinas

Docentes e alunos de
Educação Visual e
Educação Tecnológica
do 5º e 6º ano.

Trabalhos dos
alunos
elaborados ao
longo do ano
letivo.

Projeto de Educação
para a Saúde

Última Semana
de aulas do 3º
Período.

20€

Última Semana
de aulas do 3º
Período.

65 €

Festa de final do
ano letivo

Sem custos

3º Período

Sem custos

2018/2019

Grupos

Psicóloga

Terapêuticos:

Terapeuta da Fala

Exercit@mente

Alunos de 1º/2º/3º

Oficina do

ciclos

Conhecimento

Ação de

Material diverso

Ao longo do ano

20 euros

abril
Computador;

Terapeuta da Fala;

Outros recursos

Turmas do 1º ciclo do

multimédia;

AEP

Materiais

Sensibilização

1º/2º/3º ciclos do AEP

Turmas 1º ciclo do AEP

(semana de 23 a

5 euros

26 de abril).

diversos

“Conheço a minha
Melhoria dos resultados escolares e da
qualidade das aprendizagens

Voz”
- Sensibilização a

Ao longo do

alunos do 1ºciclo,

Aluna da turma do 9ºB

Internet

sobre a importância

Alunos da Turma do

Computador

da Voz e os

9ºB

Outros recursos

cuidados a ter com

Professora do

multimédia

a mesma

departamento SEAE

ano

Sem custos

Diretora da turma
Criação de um Blog
- Enriquecimento
da leitura e da
escrita de uma
aluna do 9ºB

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

2018/2019

Sensibilização aos

Psicóloga do AEP;

pais Estratégias e

Terapeuta da Fala do

atividades de

AEP;

estimulação no

Encarregados de

contexto familiar

educação de alunos do

Material diverso

1º e 2º ciclo do AEP

Abril

10 euros

Todo o ano

Sem custos

Junho

20 euros

1º e 2º ciclo do AEP

Docentes e técnicos do
Dinamização da
Valorização da Escola junto da
comunidade e
dos encarregados de educação

Computador

Departamento SEAE

página “Portel
Incluir Mais” da
Rede Social/
Facebook:
divulgação de
mensagens de
sensibilização,

Docentes e técnicos do

fotografias de

departamento SEAE

Material diverso

AEP

atividades,

Câmara Municipal de

divulgação de

Portel

formações, artigos,
legislação.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

2018/2019

Participação na
Festa Final de Ano Exposição de
trabalhos das
atividades
realizadas ao longo
do ano.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

2018/2019

Coloquio: Inclusão

Equipa Local de

Educativa / Decreto

Intervenção Precoce

- Lei nº 54 e 55º-

de Portel
Professora convidada

Auditório
Municipal
Fotocópias
Material áudio
visual

Promovida pela Equipa

Janeiro

10 euros

10 euros

Local Intervenção
Precoce de Portel /ADA
em parceria com o AEP
Câmara Municipal de
Portel

Construção de uma cultura de
agrupamento
Ação de
sensibilização

Docentes, técnicos e

Material diverso

Fevereiro/

assistentes

Computador

março

operacionais do AEP

“A PAR” - Partilha,
Análise e Reflexão
de práticas
universais

Promoção da educação para uma
cidadania consciente e ativa nas
dimensões da saúde, do ambiente, da
arte e do património

Ilustrações/Desenh

Professores do

Diverso material

SEAE

De 3 de

os

departamento SEAE

de desgaste

Instituto óptico da

dezembro a 14

Concurso de

Diretores de turma/

Computador

Vidigueira

de dezembro

desenhos

Professores titulares

Impressora

(elaboração de

Seleção de um

de turma

Crachás

trabalhos)

Desenho por ciclo.

Professores de EV

Elaboração de um

Alunos de todos os

Janeiro (seleção

crachá com os

níveis de ensino

e exposição

5 euros

desenhos

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

2018/2019

selecionados em
concurso. Exposição
dos trabalhos
(no âmbito do Dia
Internacional da
Pessoa com
Deficiência).

Elaboração de um

Turma do 6ºA;

Computador

Promotor do concurso:

Professora de

Máquina

Instituto Nacional para a

Educação Especial;

fotográfica

Reabilitação

Professora de

Máquina de

Português do 6ºA,

filmar

Terapeuta da Fala

Folhas

livro do PNL, com

cartonadas e

símbolos

plastificadas,

de

comunicação

para

Alerta”

15 de maio

sem custos

e

de

vídeo

efeito

“Concurso

10 euros

argolas

aumentativa
edição

março/abril

de

Escola

Educadora da ELI

Materiais

Equipa Local de

Pais/encarregados de

recicláveis,

Intervenção Precoce de

educação

Livor de

Portel

Crianças e educadoras

Histórias

de todos os jardins de
Infância do AEP

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

2018/2019

Participação dos

Educadora da ELI

Materiais

Equipa Local de

Ao longo do ano

psicóloga da ELI

diversos

Intervenção Precoce de

letivo

pais e filhos na

Crianças e educadores

atividade a ” Árvore

de todos os jardim-de-

dos Afetos”, no

sem custos

Portel

infâncias do AEP

âmbito do
(Dia Internacional
da Família)
- Exposição dos
trabalhos
realizados pelas
famílias, no Centro

Professora Educação

Computador

Associação Portuguesa

Especial

Registos

da Síndrome de

Docentes do 6º A

multimédia

Angelman

15 fevereiro

10 euros

Maio

Sem custos

Todo o ano, nos

Sem custos

Alunos da turma do
6ºA

Escolar de Portel

Leitura de contos
da

coleção

Catitas

"Os

e

as

Emoções “ -

Professores do

Materiais da

Departamento SEAE

Fenacerci

Comunidade educativa

Cercidiana
Fenacerci

Projeto “Os Catitas
e as Emoções”

Apresentação no

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Terapeuta da Fala

Brinquedos de

Turma do 4º B

estimulação

Turma do 4º B

intervalos: às

2018/2019

átrio do Bloco A /

Professora de

multissensorial

segundas-feiras

Eb23 de Portel de

Educação Especial

Computador

de tarde, terças-

um vídeo de

Professora Titular da

Filme

feiras e quintas-

sensibilização para

turma

a Inclusão de

Assistente Operacional

alunos com

responsável pelo

síndrome de

acompanhamento da

Angelman,

aluna

feiras de manhã

elaborado pelos
alunos do 6ºA
Ao longo do ano
Campanha

de

Psicóloga do AEP,

Quadro de

angariação

de

GAAF e os docentes do

Elogios;

AEP

Livro de elogios

fundos através da
venda

de

20 euros

Autocolantes

pirilampos e outros
objetos

(canecas,

pins,
(Campanha

etc.)
do

Ao longo do ano

Pirilampo Mágico)

Promover
inclusão

a
nos

Psicóloga

Material

Alunos de 6º, 7º e CEF

disponibilizado
pela empresa

Sem custos
Alunos de 6º, 7º e CEF

semana de 13 a
17 de maio

intervalos:

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

2018/2019

- Apresentação de

Fisioterapeuta;

Computador;

um filme com as

Turmas do 1º ciclo do

Outros recursos

rotinas

Centro Escolar de

multimédia;

Portel

Materiais

de

uma

aluna do 4ºB na
turma;
-

Brincadeiras

Sem custos
Turmas do 1º ciclo do
Centro Escolar de Portel

diversos
a

(balanças,

pares (Projeto Com

colchões)

Amigos sou Capaz)

“Elogiar e Valorizar
é que Está a Dar”
Utilização de
diversos recursos
para fomentar o
elogio e a
valorização de
competências
transversais
(conhecimentos e
valores)

Atividades para
desenvolver
competências

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

2018/2019

sociais.
(Programa “Acerca
de TI”)
Ação de
Sensibilização “E a
minha coluna é
saudável?”
- Sessão de
sensibilização a
alunos do 1ºciclo,
sobre a importância
da Postura Correta
nos vários
contextos, os
cuidados a ter com
as mochilas, e
exercícios
saudáveis a realizar
ao longo do dia
para a promoção
da saúde da coluna

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

2018/2019

Promoção da
educação
para uma
cidadania
consciente e
ativa nas
dimensões da
saúde, do
ambiente, da
arte e do
património

" Crescer
Saudável"

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

EE

Sec Prof

X

CEF

X

Intervenientes

Parcerias/Artic
ulação
(projetos, dep,
ciclos e anos

Recursos/
Materiais

Avaliação

Calendarização

X
X

X
Equipa PES
Docentes
Assistentes
Operacionais
Nutricionista

X

X

X

Centro de
Saúde
CMP
Farmácia local

Alimentos
Saudáveis
Mesas
Cartazes
Painéis

Participação

1º período

Participação
na visita

Ao longo do ano
letivo

Participação
Adoção de
hábitos
saudáveis

Ao longo do ano
letivo

Participação
Adoção de
hábitos
saudáveis

Ao longo do ano
letivo

X
DEP. MCE
( CN,FQ)

Visita ao
MARÉ

Projeto
“ A minha
Lancheira”

3º
ciclo

“ Semana da
alimentação
”
Peça de
Teatro sobre
Alimentação
Saudável
Mostra de
proteínas
alternativas
às proteínas
animais
Concurso
Alimentação
Saudável

2º
ciclo

Atividades

1º
ciclo

Temáticas

Educação Alimentar e Atividade Física

Áreas
Prioritárias
Do Projeto
Educativo

Preescolar

Plano de Atividades – PES

X

X

X

X

X

Docentes
Assistentes
Operacionais

Equipa PES
UCC Portel
Docentes

Docentes

MARÉ
CMP

UCC

-autocarro
CMP
-Máquina
fotográfica
-Lanches
-Lancheiras
-Material de
desgaste

2018/2019

Promoção da
educação
para uma
cidadania
consciente e
ativa nas
dimensões da
saúde, do
ambiente, da
arte e do
património

X

EE

X

Sec Prof

X

CEF

X

3º
ciclo

2º
ciclo

X

Substância
psicoactivas
Programa

X

X

Equipa PES
Docentes
Comunidade
Escolar
UCC Portel
Desporto
Escolar
CMP Portel

Intervenientes

Equipa PES
Direção AE
Unidade móvel
Auditório
Municipal
Docentes

X

“Cuida-te”

UCC
DGE
CMP
Dep. De
Expressões

Parcerias/Artic
ulação
(projetos, dep,
ciclos e anos
DGE
CMP
Dep. MCE

-Pavilhão
-Autocarro
CMP
Equipament
o de
desporto
-Máquina
fotográfica

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Sec Prof

CEF

3º
ciclo

Atividades

2º
ciclo

Temáticas

EE

Intervenientes

Participação
Adoção de
hábitos
saudáveis

Recursos/
Materiais

Avaliação

Computador
-Máquina
fotográfica

Participação
dos alunos
na atividade
Adoção de
hábitos
saudáveis

(medida 1)

1º
ciclo

Áreas
Prioritárias
Do Projeto
Educativo

Atividades

X

1º
ciclo

Temáticas

Preescolar

Áreas
Prioritárias
Do Projeto
Educativo

X

Preescolar

Atividade
Física
(alunos)
- Corta-mato
-Caminhada
- Jogos
colectivos
- jogos
tradicionais

Parcerias/Artic
ulação
(projetos, dep,
ciclos e anos

Recursos/
Materiais

Avaliação

Ao longo do ano
letivo

Calendarização

1º Período

Calendarização

2018/2019

Comemoraç
ão do dia
dos
Namorados
“Mensagens
Amorosas”

X

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

X

X

Professores de
Ciência

X

X

X

X

X

Equipa PES
Docentes

EE

X

X

Sec Prof

X

Dep. De
Expressões
Dis.de
Cidadania

Diretores de
Turma
UCC

X

CEF

Atividades

X

3º
ciclo

Temáticas

X

1º
ciclo

Áreas
Prioritárias
Do Projeto
Educativo

Docentes
UCC Portel

Caixa de
Dúvidas
sobre
Sexualidade

“ Dia dos
namorados”

Equipa PES
Alunos 2º e 3º
ciclos
Professor de EV

X

2º
ciclo

Educação
Sexual em
meio
escolar
(projeto
educação
sexual)

X

Preescolar

Construção
de uma
cultura de
agrupamento

Semana dos
Afetos

Afetos e Educação para a Sexualidade

Promoção da
educação
para uma
cidadania
consciente e
ativa nas
dimensões da
saúde, do
ambiente, da
arte e do
património

Intervenientes

Disc. Ciências
Naturais

Disc..Português
Disc. Cidadania

Parcerias/Artic
ulação
(projetos, dep,
ciclos e anos

Computador
Máquina
fotográfica

Computador
Fichas de
trabalho
Planificação

Cartão
Papel
Tintas e
pinceis.

Computador
-Máquina
fotográfica
-Material de
desgaste

Recursos/
Materiais

Participação
dos alunos
na atividade

Grelhas de
observação
Questões
Atividades
Adoção de
hábitos
saudáveis
Fotos
Quantidade
de alunos
participante
s

2º Período

Ao longo do ano
letivo

3º Período

Participação
dos alunos

Fevereiro

Avaliação

Calendarização

2018/2019

Promoção da
educação
para uma
cidadania
consciente e
ativa nas
dimensões da
saúde, do
ambiente, da
arte e do
património

X

X

X

Projeto
SOBE
X

X

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

X

X

X

EE

Sec Prof

CEF

X

Bullying e
Ciberbullying

Bullying e
Ciberbullying

X

3º
ciclo

Atividades

X

2º
ciclo

(Saúde Oral
na
Biblioteca
Escolar)
Workshop
sobre
Suporte
Básico de
Vida

1º
ciclo

Temática
s

Higiene oral

Preescolar

Áreas
Prioritárias
Do Projeto
Educativo

Saúde Oral
Primeiros socorros/ Suporte Básico de Vida

Construção
de uma
cultura de
agrupamento

UCC Portel
Docentes

Saúde mental e prevenção da
violência

Promoção da
educação
para uma
cidadania
consciente e
ativa nas
dimensões da
saúde, do
ambiente, da
arte e do
património

UCC
Dep. Pré-Escolar
Dep. 1º Ciclo

Docentes
Professora
Bibliotecária
Assistentes
Operacionais

DGE
BE
PES

Docentes
Alunos
Assistentes
Operacionais

Disc. Ciências
Naturais
Bombeiros
Voluntários de
Portel.

Intervenientes

Professor Rui
Gonçalo
Espadeiro

Escola Segura

Parcerias/Artic
ulação
(projetos, dep,
ciclos e anos

-Kit de
higiene oral

Modelo
Anatómico
Bombeiros

Recursos/
Materiais

Centro de
Competências
TICUniversidade de
Évora

Computador
-Máquina
fotográfica
-Sala de
reuniões

Dep. 1º Ciclo
Escola Segura

Computador
-Máquina
fotográfica
-Sala de

Adesão dos
alunos na
adoção de
hábitos de
higiene oral

Ao longo do ano
letivo

Adesão dos
alunos na
adoção de
hábitos de
higiene oral

Ao longo do ano
letivo

Fotos
2º Período

Avaliação

Calendarização

Participação
dos alunos

2º Período
09.01.2019

na atividade

Participação

2º Período

dos alunos

2018/2019

Construção
de uma
cultura de
agrupamento
Valorização
da Escola
junto da
Comunidade
e dos
Encarregados
de Educação

Prevenção da
violência
escolar no
namoro /
violência
doméstica

Violência
Escolar
Projeto
”Educar para
o Direito”

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

A definir
X
X

X

X

X

reuniões

na atividade

- Sala de
reuniões

Participação

Computador

na atividade

Auditório
CMP
Computador

Participação
dos alunos
na atividade

dos alunos

Ao longo do ano
letivo

X

X

Drª Paula
Varandas
(advogada)
Equipa PES
Docentes

Fórum Justiça
Independente
CMP

16.11.2018

2018/2019

Plano de Atividades – Biblioteca Escolar

Projeto / Atividade

“BE - Vamos Partilh@r”
(Divulgação/marketing BE
através da página, das
redes sociais, rádio escolar,
jornal escolar)

Concurso Nacional de
Leitura

“Ler+ para crescer”
Atividades de promoção do
livro, da leitura e de apoio
ao currículo nas BE das
escolas EB1/JI e na EB2,3

Objetivos

Dinamizar a página online das BE’s do AEP
Partilhar com a comunidade educativa as ações e
atividades desenvolvidas nas BE’s
Possibilitar ao aluno a perceção da utilização das
TIC como forma de partilha e divulgação de
informação
Promover o livro e estimular a leitura

Intervenientes

Professora
bibliotecária

Computador

Equipa da BE
(docentes e
animadoras da
BE)

Internet

Alunos do 3º ciclo

Fundo
documental
da BE

Docentes de
Português

Implementar os projetos nacionais em que o AEP
participa (aLer+, PNL)
Integrar a leitura de obras permitindo a sua
exploração em várias vertentes

Equipa da BE

Orçamen
to

Ao longo do ano
letivo

Sem
custos

P.1
P.2

B1
B2

Calendário de
acordo com o
concurso (2º e
3º período)

10€

D1
D2

Material de
desgaste
Fundo
documental
da BE e a
adquirir

P.1
P.2
P.3
P.4

100€
A1

Ao longo do ano
letivo

A2

Docentes
Professora
bibliotecária

Material de
desgaste

B1
B2

Computador
Animadoras e
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Calendarização

C1
Crianças da EPE
Alunos do 1º ciclo

Utilizar as tecnologias digitais e internet como
ferramentas de acesso, produção e comunicação e
como recurso de aprendizagem

Prioridades/Domínios/ Áreas de
intervenção
Projeto Educativo
Plano de
Do AEP/PAA
Melhoria da
BE
P. 2
D1
D2

Participar em projetos nacionais com outras
escolas

Acompanhar e orientar as dinâmicas de leitura nas
EB1/JI, partilhando sugestões na área das literacias

Recursos/
materiais

C2

2018/2019

“Fora da estante”
- Empréstimo:
interbibliotecas
(BE’s/BMP),
domiciliário/sala de aula
- Divulgação de livros /
autores e de listas
bibliográficas de recursos
(PNL, temáticos, educação
literária,…)
Bibliotecas em Rede

Implementar os projetos nacionais em que o AEP
participa
Implementar o Referencial “Aprender com a BE”

Equipa da BE

Internet

Incentivar o empréstimo domiciliário (*)

Alunos do AEP

Implementar os projetos nacionais em que o AEP
participa (aLer+, Ideias com Mérito, PNL)

Docentes

Fundo
documental
da BE

Professora
Bibliotecária

Material de
desgaste

Equipa da BE

Computador

Promover a itinerância de livros (PNL) e outro
material (Jogos, DVD, CD…) para circular pelas BE’s
do AEP

e

A1

Ao longo do ano
letivo

10€

Ao longo do ano
letivo

Sem
custos

B1

Ao longo do ano
letivo

Sem
custos

A1

Ao longo do ano
letivo

10€

B1
D1
D2

Estimular o gosto e prazer pela leitura e escrita
Consolidar o trabalho em parceria
colaboração entre as BE’s e a BM

P.1

Internet
de

"Colaboradores da
biblioteca"

Promover atividades de colaboração no espaço da
BE, em articulação com o Departamento dos
Serviços Especializados de Apoios Educativos.

“Aprende + com a
Biblioteca Escolar”

Apoiar os docentes e os alunos na concretização de
projetos/atividades desenvolvidos no âmbito da
flexibilização curricular (*)
Criar dinâmicas de articulação e parceria
Encarar a BE como elemento facilitador e
promotor das aprendizagens

Direção do AEP
Biblio. Municipal
CMP
Professora
bibliotecária
Aluna do 3º ciclo
Professora
bibliotecária
Equipa da BE
Alunos do AEP
Docentes
Professora
bibliotecária

---

C1
D2

Computador
Fundo
documental
da BE
Fundo
documental
da BE
Material de
desgaste
Internet

P.1
P.4

A2
B2
D1

Computador
Promover, de forma transversal, atividades
centradas na leitura e no eixo das literacias, do
ambiente e da cidadania bem como na promoção
de estilos de vida saudáveis

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

2018/2019

“As fábulas na Biblioteca”

Elevar os níveis de leitura e de várias literacias
(digital, da informação, dos média …)
Implementar o Referencial “Aprender com a BE”
(RBE)
Utiliza as tecnologias e ferramentas digitais para
comunicar
Elevar os níveis de leitura e de várias literacias
(digital, da informação, dos média …)
Apoiar os docentes na concretização de atividades
desenvolvidas no âmbito da flexibilização
curricular

“Aula com todas as letras”

Integração
dos
recursos
operacionalização do currículo

da

BE

na

Alunos de 5º ano
Docente de
Português
Professora
bibliotecária

Fundo
documental
da BE

P.1
P.4

A1

1º período

5€

Ao longo do ano
letivo

10€

Ao longo do ano
letivo

Sem
custos

A2

Material de
desgaste

B2

Computador

Alunos de todos
os ciclos

Colaborar e auxiliar os alunos na aquisição de
hábitos de trabalho e organização da sua
aprendizagem

Docentes

Contribuir para
aprendizagens

Professora
bibliotecária

Fundo
documental
da BE

P.1

A1
A2

Computador
Equipa da BE
Projetor

Ler+ Digital

a

melhoria

contínua

das

Internet

Promover a leitura de obras de iniciação à
educação literária em diferentes suportes (*)

Alunos de todos
os ciclos

Computador

Apoiar os docentes na concretização de projetos
digitais para participar em concursos nacionais

Docentes/educad
ores do AEP

Internet

Incentivar a utilização dos e-readers/tablets para a
leitura através de atividades de exploração dos
recursos digitais (ebooks, audiobooks, bibliotecas
de livros digitais).

Equipa da BE

Tablets

Professora
bibliotecária

Ebooks

Projetor

P.1

B1
B2

Articular com o projeto “Ler+ para crescer”
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Portel Digit@l T@lking Projeto Ideias com Mérito

- Sessões de
formação dos alunos
para explorar
ferramentas digitais
e/ou aplicações de
storytelling/quiz
- Atividades de “roleplaying”
-Dramatização de
pequenas histórias
- Exploração do “My
English Corner” na
Biblioteca do Centro
Escolar
- Leitura de pequenas
histórias, lengalengas
e gravação em
áudio/vídeo

“DRAGÃO DÁ LICENÇA? ...
Em que história estou?”

Promover o trabalho colaborativo com os
docentes, integrando as diferentes ferramentas
digitais na planificação e desenvolvimento de
atividades conjuntas do apoio ao currículo
Trabalhar a leitura e as literacias que lhe estão
associadas em diferentes suportes e ambientes de
aprendizagem
Apoiar os docentes
projetos/atividades

na

concretização

de

Criar dinâmicas de articulação e parceria com os
projetos desenvolvidos no AEP

Alunos
intervenientes do
projeto
(alunos de 5º, 7º
e 8º anos e de 3º
e 4º anos)

Fundo
documental a
Material de
desgaste

Docentes de OFC
(Inglês e
Espanhol) – 7º e
8º ano
Docentes de
Inglês de 1º ciclo
e de 5º ano

Internet

P. 1
P. 2

C1

Ao longo do ano
letivo

60€

Ao longo do ano
letivo

50€

B1
B2

Computador
A1
A2
Tablets
D1

Professora
bibliotecária

Criar uma cultura integrada de promoção do livro e
da leitura em todos os Jardins de Infância do
Agrupamento
Dinamizar práticas pedagógicas e atividades que
envolvem o livro, a leitura acompanhada, a
partilha
de
experiências
e
metodologias/estratégias.
Alargar e diversificar as ações promotoras de
leitura em contexto escolar, na família e em outros
contextos sociais.

Jardins de
infância do AEP
Crianças e
educadores
Professora
bibliotecária

Fundo
documental
da BE
Material de
desgaste

P. 1
P. 2
P. 3
P. 4

A1
B1
C1
C2

Computador
Internet

Estabelecer relações com a comunidade local e
com outras escolas
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“Eu ♥ biblioteca escolar”
(MIBE2017)
-Visita guiada ao espaço
- Sessões de leitura
(A leitura dá asas para…)

Promover a formação dos utilizadores para
desenvolver a autonomia de utilização da BE

Crianças EPE
Alunos do 1º e 5º
ano

Fundo
documental
da BE

Diretores de
turma
Educadores/Profe
ssores da turma

Material de
desgaste

P. 4

A1

1º período
(outubro)

30€

Ao longo do ano
letivo

30€

20 de
Novembro

10€

B1

Integrar os novos alunos na dinâmica das BE’s
C1
D1
Computador
Internet

Professora
bibliotecária
Projeto Ler+Mar
“Em Portel há M.A.R.:
Mobilizar, Agir,
Redescobrir”.

Desenvolver,
de
forma
transversal,
atividades/ações que cruzem a leitura com as
diversas áreas curriculares, incentivando a
criatividade e a articulação entre escolas de um
mesmo agrupamento
Promover a literacia dos oceanos junto de alunos,
professores e da comunidade local contribuindo
para uma sociedade mais informada e sensibilizada
para os recursos e potencialidades do mar.

Crianças do JI de
MTrigo e alunos
do 1º ciclo (EB1
de MTrigo, 4ºA e
4ºB do Centro
Escolar), alunos
do 6º, 7º e 8º
anos
Docentes
Educadores

Fundo
documental
da BE

P. 1
P. 2
P. 3
P. 4

Material de
desgaste

A1
A2
B1
B2

Computador
Internet

C1

e
D2

Professora
bibliotecária
“Pijama às Letras”

Integrar a leitura de obras permitindo a sua
exploração em várias vertentes
Contribuir para a implementação de projetos
nacionais em que o AEP participa (Dia Nacional do
Pijama)
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Crianças da EPE e
alunos do 1º ciclo
inscritos
Docentes e
Educadores
Professora
bibliotecária

Livro e
materiais
oferecidos
pelo “Mundos
de vida”
Material de
desgaste

P.2
P.3

C1
C2
B1

2018/2019

“SOBE – Saúde Oral e
Biblioteca Escolar”

Desenvolver a leitura em várias áreas curriculares
Colaborar ativamente com o projeto PES na
construção de estratégias que melhorem os
hábitos de vida saudável

Crianças da EPE e
alunos do 1º ciclo
Docentes e
Educadores
Professora
bibliotecária

Concurso Nacional
Literacia 3Di
(desafio para o
conhecimento)

Leituras d’Oriente e
d’Ocidente (LOO)
De Portel a Lorosae: o
(re)encontro com o Oriente

Promover a Literacia nas dimensões da Leitura,
Matemática, Ciência e Inglês

Equipa PES
Alunos inscritos
(5º, 6º, 7º e 8º
anos)

Kit do projeto
com materiais
de apoio

P. 4

Computadore
s
Internet

P. 1

A1
A2

Participar em projetos nacionais com outras
escolas

Professora
Bibliotecária

D1

Promover a articulação com o Departamento de
Línguas e com o Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais
Motivar para a integração da leitura, de forma
transversal, em diferentes áreas curriculares e para
a utilização de ferramentas digitais de apoio à
promoção da leitura e escrita

Alunos 9ºA

Professora
Bibliotecária

Sem
custos

Ao longo do ano
letivo

20€

B1
Material de
desgaste

B1

Desenvolver um projeto de leitura com uma
temática comum e de incidência na área digital

3 fases:
–Escola (19 a
23 de nov. para
o 5º e 6º ano e
de 26 a 30 de
nov. para o 7º e
8º ano)
- Distrital (11 a
23 marçoÉvora)
- Final nacional
(17 de maioLisboa

C1

Professores
disciplina
envolvidas

Fomentar o contacto das camadas mais jovens
com a história, a cultura, os costumes e tradições
de Timor Lorosae

10€

Computador
Internet

Contribuir para elevar os níveis de literacia dos
alunos e para o seu desenvolvimento educativo,
pessoal e social, ajudando-os a consolidar as
aprendizagens e a desenvolver competências.

Professores de
História,
Geografia, TIC,
Português,
Espanhol

2º período
A1

C1

Fundo
documental
da BE
Material de
desgaste

P. 1
P. 2
P. 3
P. 4

A1
A2
B1
B2

Computador/
Tablets

C1

Projetor

C2

Parceiros
Internet
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“A festa da leitura do AEP”

Participar na Semana da Leitura (PNL)

Alunos do AEP

- Feira do livro itinerante

Motivar para a leitura e escrita como formas de
expressão

Docentes

-Sessões
animação
de
leitura e de leituras
partilhadas
(docentes,
alunos,
assistentes
operacionais , pais e EE)
- 3º Concurso de Leitura do
Concelho
de
Portel
“LerPortel”

Equipa da BE
Criar momentos de partilha e interação entre
alunos, docentes, pais/encarregados de educação
e toda a comunidade educativa
Integrar e cooperar em iniciativas culturais
organizadas pelos diferentes parceiros da
comunidade
educativa
(CMP,
Biblioteca
Municipal…)

Professora
bibliotecária

Fundo
documental
da BE

P.1
P.2
P.3

B1

Março/Abril

30€

Ao longo do ano
letivo

Sem
custos

B2

Material de
desgaste
Computador

C1

Projetor

D1

C2

BMP/CMP
Internet
Outros parceiros

Organizar eventos para elevar os níveis de leitura
Gestão da BE:

Implementar o plano de melhoria e o processo de
avaliação da BE

Professora
bibliotecária

Analisar e reorganizar o catálogo da BE (detetar
erros, registos duplicados,…)

Assistentes
operacionais da
BE

- Avaliação da BE (MABE)
- Aquisição de fundo
documental / atualização
do catálogo online (*)
- Atualização de
documentos de
gestão/organização

Computador
Internet

Garantir a integração e adequação dos objetivos e
atividades da BE aos objetivos educativos e
curriculares do AEP

P.2

D1
D2

Docente PTE

Fazer o levantamento estatístico da utilização da
BE

- Avaliação do catálogo
online da BE do AEP

Atualizar a Base de Dados das Bibliotecas do AEP

- Formação na área das
BE/RBE/PNL

Coordenar os projetos “Ideias com Mérito” e LOO
2018.19

- Plano de Melhoria

Manter o equipamento informático funcional para
facilitar e tornar produtiva a sua utilização

- Base de Dados RBE 2018
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Participar nas ações de formação no âmbito das
Bibliotecas Escolares e outras relacionadas com a
área

(*) Face às obras estruturais da escola sede e mudança de espaço físico da BE, existem algumas atividades deste PA condicionadas devido a falta de espaço (deslocação da BE para um
monobloco) e disponibilidade de apenas 15% do seu fundo documental (armazenamento do restante).
Avaliação:
Os instrumentos de avaliação e recolha de dados constam do Modelo de autoavaliação das Bibliotecas Escolares (MABE) e incluem grelhas de observação e questionários
(aplicados por amostragem) para os diferentes domínios de ação da biblioteca, a saber:
Domínio de Intervenção da Biblioteca Escolar

Áreas prioritárias do Projeto Educativo do AEP

Domínio A- Currículo, literacias e aprendizagem
A.1 Apoio ao currículo e intervenção na ação pedagógica.
A.2 Formação para as literacias da informação e dos média.

P1. Melhoria dos resultados escolares e da qualidade das aprendizagens

Domínio B - Leitura e Literacias
B.1 Desenvolvimento de iniciativas de promoção da leitura.
B.2 Atividades de treino e aprofundamento da competência leitora.

P3. Construção de uma cultura de agrupamento

P2. Valorização da Escola junto da comunidade e dos encarregados de educação

P4. Promoção da educação para uma cidadania consciente e ativa nas dimensões da
saúde, do ambiente, da arte e do património

Domínio C – Projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade
C.1 Participação em projetos e iniciativas de parceria interna e externa.
C.2 Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e
famílias.
Domínio D – Gestão da biblioteca escolar
D.1 Recursos humanos, materiais e financeiros necessários à gestão,
integração e valorização da biblioteca.
D. 2 Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção.
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