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Introdução
O Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas de Arcozelo pretende ser um documento que englobe e agregue todas as
atividades e projetos a realizar durante o ano letivo. Trata-se de um documento aberto e flexível, podendo incluir novas propostas de atividades
e projetos que depois de devidamente enquadrados e aprovados pelos órgãos competentes, integrem e reforcem a execução do Projeto
Educativo do Agrupamento de Escolas de Arcozelo.
O Plano de Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas de Arcozelo representa o conjunto de atividades a desenvolver nos diversos
órgãos da estrutura educativa, e responder aos objetivos fixados no Projeto Educativo
As atividades propostas foram elaboradas de modo a retirar parte do processo de ensino/aprendizagem de dentro da sala de aula
transportando-o para o exterior, envolvendo desse modo novos atores no processo e novas metodologias.
Com a abertura ao exterior o Agrupamento de Escolas de Arcozelo visa também envolver no processo de execução de projetos e
atividades atores e instituições que quer pela sua valia, quer pelos seus conhecimentos, possam ser parceiros credíveis para o enriquecimento
de conhecimentos dos alunos e na preparação para a vida ativa.
O Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas de Arcozelo procura através das atividades propostas desenvolver a partilha e
a articulação vertical e horizontal entre as diversas estruturas e ciclos de ensino do agrupamento e a dinamização e envolvimento de toda a
Comunidade Escolar.
A avaliação do Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas de Arcozelo é feita na final do ano através de relatório de avaliação,
sendo que haverá sempre um relatório por atividade desenvolvida.
A elaboração do Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas de Arcozelo teve em conta o contributo das diversas estruturas da
escola, e em conformidade com o disposto no projeto educativo.
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Dada

Dinamizadores

Destinatários

Exposição de trabalhos realizados ao longo do ano em EV e ET,
na Biblioteca Municipal de Ponte de Lima

Subdepartamento de EV e ET

Comunidade Escolar e público em
geral
EXP

Pré-escolar

Toda a comunidade educativa

PRÉ

0

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

0

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

0

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

0

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

0

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

50

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

0

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

0

18-09-2015 9 - Promover a educação para a cidadania;

Blogues (CEL, CER,CEA/Aj1)
Ambiente Exploração do tema em grande grupo; Histórias
alusivas; experiências variadas; atividades de expressão plástica.
Saúde-Projeto PES Exploração em grupo das diferentes
temáticas; Prática de exercício físico; Dia Mundial da
Alimentação; Projetos.
A Pessoa Diferente Exploração de história alusiva; Apresentação
de imagens / sinaléticas.
Parcerias com a Biblioteca Municipal / Biblioteca do
agrupamento
Plano Nacional de Leitura Exploração sistemática de livros ao
longo do ano; Projeto Leitura em “Vai e Vem”;
Atividades coadjuvadas de Música e dança/ Educação Física/
Natação (Aj1, Aj2,Aj3, CER, J.I. Brandara, J.I. Calheiros, J.I.
Cepões).
A.A.A.F. Atividades de Animação e de Apoio à Família Receção
das crianças; almoço; atividades de lazer.
Ação01! - Festival de Vídeo Escolar (organizado pela Câmara
Municipal de Viana do Castelo e a AO NORTE - Associação de
Produção e Animação Audiovisual, no âmbito dos XVI Encontros
de Cinema de Viana). (Lj1,Lj2,Lj3).

Pré-escolar

Toda a comunidade educativa

PRÉ

0

18-09-2015 9 - Promover a educação para a cidadania;

Projeto “Ciência na Escola” Fundação Ilídio Pinho;(Aj1/Lj3).

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

0

18-09-2015 9 - Promover a educação para a cidadania;

Concurso Podcast “Conta-nos uma história”; (Lj3)

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

0

18-09-2015 9 - Promover a educação para a cidadania;

Projeto Produção Vegetal ;(J.I. Calheiros).

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

0

18-09-2015 9 - Promover a educação para a cidadania;

Projeto Ciência Divertida ;(Lj2 e Brandara).

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

0

18-09-2015 9 - Promover a educação para a cidadania;

Projeto Produção Animal;(CER).
Projetos de Solidariedade: Dia Nacional do Pijama ; Campanhas
de recolhas.

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

0

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

0

21-09-2015

3 - Assegurar o domínio progressivo e efetivo da Língua
Portuguesa e da Matemática;

Estudar na BE; Aprender com a BE - ao longo do ano letivo

Professora Bibliotecária/Professores

Alunos e professores

Biblioteca Escolar

10

21-09-2015

1 - Promover o sucesso escolar dos alunos;

Estudar na BE; Aprender com a BE - ao longo do ano letivo

Professora Bibliotecária/Professores

Alunos

Biblioteca Escolar

10

07-09-2015

12 - Aprofundar a utilização de Tecnologias de
Informação e Comunicação e outras
18-09-2015 tecnologias ao serviço da educação;
18-09-2015

9 - Promover a educação para a cidadania;

7 - Promover hábitos e práticas de vida
18-09-2015 saudável;
18-09-2015 6 - Promover uma Escola mais inclusiva;
3 - Assegurar o domínio progressivo e efetivo
18-09-2015 da Língua Portuguesa e da Matemática;
3 - Assegurar o domínio progressivo e efetivo
18-09-2015 da Língua Portuguesa e da Matemática;
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade
18-09-2015 obrigatória);
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade
18-09-2015 obrigatória);

18-09-2015 9 - Promover a educação para a cidadania;

Departamento

Custo
Euros

Atividade

Objetivos
1 - Promover o sucesso escolar dos alunos;4 - Fomentar o
interesse pelas Ciências, pelas Artes, pelas Línguas e pelo
Desporto; 6 - Promover uma Escola mais inclusiva; 7 - Promover
hábitos e práticas de vida saudável; 9 - Promover a educação
para a cidadania; 11 - Desenvolver o sentido de pertença à
Escola e ativar os mecanismos de projeção da sua imagem;

50
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21-09-2015

1 - Promover o sucesso escolar dos alunos; 2 - Combater o
Abandono Escolar (escolaridade obrigatória); 3 - Assegurar o
domínio progressivo e efetivo da Língua Portuguesa e da
Matemática; 4 - Fomentar o interesse pelas Ciências, pelas
Artes, pelas Línguas e pelo Desporto;
1 - Promover o sucesso escolar dos alunos; 3 - Assegurar o
domínio progressivo e efetivo da Língua Portuguesa e da
Matemática;
10 - Aprofundar a articulação entre as diferentes estruturas do
Agrupamento;

21-09-2015

9 - Promover a educação para a cidadania;

21-09-2015

6 - Promover uma Escola mais inclusiva;
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade obrigatória); 6 Promover uma Escola mais inclusiva; 9 - Promover a educação
para a cidadania; 10 - Aprofundar a articulação entre as
diferentes estruturas do Agrupamento; 11 - Desenvolver o
sentido de pertença à Escola e ativar os mecanismos de
projeção da sua imagem;
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade obrigatória); 6 Promover uma Escola mais inclusiva; 9 - Promover a educação
para a cidadania; 10 - Aprofundar a articulação entre as
diferentes estruturas do Agrupamento; 11 - Desenvolver o
sentido de pertença à Escola e ativar os mecanismos de
projeção da sua imagem;
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade obrigatória); 6 Promover uma Escola mais inclusiva; 9 - Promover a educação
para a cidadania; 10 - Aprofundar a articulação entre as
diferentes estruturas do Agrupamento; 11 - Desenvolver o
sentido de pertença à Escola e ativar os mecanismos de
projeção da sua imagem;
6 - Promover uma Escola mais inclusiva; 9 - Promover a
educação para a cidadania; 10 - Aprofundar a articulação entre
as diferentes estruturas do Agrupamento; 11 - Desenvolver o
sentido de pertença à Escola e ativar os mecanismos de
projeção da sua imagem;
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade obrigatória); 6 Promover uma Escola mais inclusiva; 9 - Promover a educação
para a cidadania; 10 - Aprofundar a articulação entre as
diferentes estruturas do Agrupamento; 11 - Desenvolver o
sentido de pertença à Escola e ativar os mecanismos de
projeção da sua imagem;
6 - Promover uma Escola mais inclusiva; 11 - Desenvolver o
sentido de pertença à Escola e ativar os mecanismos de
projeção da sua imagem; 12 - Aprofundar a utilização de
Tecnologias de Informação e Comunicação e outras tecnologias
ao serviço da educação;
10 - Aprofundar a articulação entre as diferentes estruturas do
Agrupamento; 11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
e ativar os mecanismos de projeção da sua imagem;

Hipoterapia (ao longo do ano)

Educação Especial

Alunos CEI

EXP

0

Visita de Estudo ( Porto, no final do ano)

Educação Especial

Alunos CEI

EXP

200

Comemorar datas e acontecimentos significativos (ao longo do
ano)

Educação Especial

Alunos CEI

EXP

80

Participar no jornal do agrupamento (ao longo do ano)

Equipa do jornal

Toda a comunidade educativa

Todos os
departamentos

0

Atividades no âmbito do protocolo de colaboração com
empresas e instituições (ao longo do ano)

Educação Especial

Alunos com PIT

EXP

0

Exposição de trabalhos realizados pelos alunos CEI (ao longo do
ano)

Educação Especial

Toda a comunidade educativa

EXP

0

Manutenção do blogue "A nossa Janela" e da página (ao longo do
ano)
Educação Especial

Toda a comunidade educativa

EXP

0

Articulação entre os docentes da Educação Especial e os
docentes que lecionam alunos CEI(ao longo do ano)

Educação Especial

Docentes com alunos CEI

EXP

0

1 - Promover o sucesso escolar dos alunos;
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade obrigatória); 6 Promover uma Escola mais inclusiva
1 - Promover o sucesso escolar dos alunos; 6 - Promover uma
Escola mais inclusiva; 2 - Combater o Abandono Escolar

Hipoterapia (ao longo do ano)

Educação Especial

Alunos CEI

EXP

0

Hipoterapia (ao longo do ano)

Educação Especial

Alunos CEI

EXP

0

Hidroterapia (ao longo do ano)

Educação Especial

Alunos UAEM

EXP

0

21-09-2015
21-09-2015

21-09-2015

21-09-2015

21-09-2015

21-09-2015

21-09-2015
21-09-2015
21-09-2015
21-09-2015
21-09-2015

Dinamização do blogue Palavra de BE, do sítio e do Facebook - ao
longo do ano letivo
Professora Bibliotecária

Comunidade Escolar

Biblioteca Escolar

10

Professora Bibliotecária/Professores
colaboradores

Comunidade Escolar

Biblioteca Escolar

20

Feliz Aniversário – Entrega de postais no dia de aniversário
Comemoração de efemérides. Trabalhos para o Jornal Escolar
sobre temáticas da disciplina e datas comemorativas; Momentos
Históricos - Marcos da Civilização Ocidental

EMRC

Pessoal docente e não docente

CSH

20

Docentes AD 200 e 400

Toda a comunidade educativa

CSH

0

Autor do Mês - ao longo do ano letivo
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(escolaridade obrigatória);

21-09-2015

1 - Promover o sucesso escolar dos alunos; 6 - Promover uma
Escola mais inclusiva; 2 - Combater o Abandono Escolar
(escolaridade obrigatória);

22-09-2015

9 - Promover a educação para a cidadania;

22-09-2015

12 - Aprofundar a utilização de Tecnologias de Informação e
Comunicação e outras tecnologias ao serviço da educação;

22-09-2015

12 - Aprofundar a utilização de Tecnologias de Informação e
Comunicação e outras tecnologias ao serviço da educação;

Musicoterapia (ao longo do ano)
Promover uma formação para encarregados de educação sobre
Internet Segura, dinamizada pela Escola Segura da PSP. (2.º
período)
Projeto Nepso promovido pela Fundação Vox Populi (Ao longo
do ano letivo)
Projeto Missão Up/Unidos por um planeta (Ao longo do ano
letivo)

22-09-2015

12 - Aprofundar a utilização de Tecnologias de Informação e
Comunicação e outras tecnologias ao serviço da educação;

Projeto DECOJovem (Ao longo do ano letivo)

25-09-2015

12 - Aprofundar a utilização de Tecnologias de Informação e
Comunicação e outras tecnologias ao serviço da educação;
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola e ativar os
mecanismos de projeção da sua imagem;
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola e ativar os
mecanismos de projeção da sua imagem;

25-09-2015

12 - Aprofundar a utilização de Tecnologias de Informação e
Comunicação e outras tecnologias ao serviço da educação;

23-09-2015
24-09-2015

1ºC

100

1ºC

100

1ºC

75

Alunos - 1ºc

1ºC

80

1ºC

25

SuperT inglês (Ao longo do ano letivo)

Professores
Professores, alunos e Assistentes
operacionais
Comunidade escolar, encarregados de
educação e professores

Alunos - 1ºc
Alunos e comunidade escolar do
CEL

1ºC

25

1ºC

100

Alunos - 1ºc

1ºC

15

Professores
Professores, alunos e Assistentes
operacionais
Comunidade escolar, encarregados de
educação e professores
Professores, alunos e Assistentes
operacionais

Alunos - 1ºc
Alunos das turmas L1.3B, L3A,
L4A e L4B

1ºC

25

1ºC

50

1ºC

50

1ºC

100

Professores

Alunos - 1ºc
Alunos e comunidade escolar do
CEL
Alunos turmas A2A, A2B, A4A,
A4B e L2A

1ºC

100

Comunidade escolar, encarregados de
educação e professores

Alunos - 1ºc

1ºC

20

Professores
Município, técnicos da Área Protegida das
Lagoas e professores

Algumas turmas do CEL

1ºC

10

Alunos - 1ºc, JI de Brandra e 5D

1ºC

250

Comunidade Escolar

Alunos do C.E. de Arcozelo

1ºC

150

Galp Energia e professores

Uma das turmas do C.E.Lagoas

1ºC

0

Projeto da Fundação Ilídio Pinho (Ao longo do ano letivo)
Horas do Conto dinamizadas pela Biblioteca Municipal para
promover a leitura. (Ao longo do ano letivo)

28-09-2015

12 - Aprofundar a utilização de Tecnologias de Informação e
Comunicação e outras tecnologias ao serviço da educação;

Concurso Concelhio de Leitura

29-09-2015

11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola e ativar os
mecanismos de projeção da sua imagem;

Programa Eco-Escolas (Ao longo do ano letivo)

29-09-2015

9 - Promover a educação para a cidadania;

29-09-2015

12 - Aprofundar a utilização de Tecnologias de Informação e
Comunicação e outras tecnologias ao serviço da educação;

30-09-2015

12 - Aprofundar a utilização de Tecnologias de Informação e
Comunicação e outras tecnologias ao serviço da educação;

9 - Promover a educação para a cidadania;

35

Alunos - 1ºc

Desafios Segura Net (Ao longo do ano letivo)

01-10-2015

1ºC

Pais/ Encarregados de educação –
C.E.R. e C.E.L.
Alunos e comunidade escolar do
CEL
Alunos e comunidade escolar do
CEL e CER
Alunos e comunidade escolar do
CEL

Professores

12 - Aprofundar a utilização de Tecnologias de Informação e
Comunicação e outras tecnologias ao serviço da educação;

01-10-2015

0

Canguru Matemático (Ao longo do ano letivo)

28-09-2015

01-10-2015

EXP

PNL: “Vamos à Biblioteca” (Ao longo do ano letivo)

28-09-2015

11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola e ativar os
mecanismos de projeção da sua imagem;
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola e ativar os
mecanismos de projeção da sua imagem;

Alunos UAEM

PSP e professores
Professores, alunos e Assistentes
operacionais
Professores, alunos e Assistentes
operacionais
Professores, alunos e Assistentes
operacionais
Comunidade escolar, encarregados de
educação e professores

12 - Aprofundar a utilização de Tecnologias de Informação e
Comunicação e outras tecnologias ao serviço da educação;
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola e ativar os
mecanismos de projeção da sua imagem;

25-09-2015

Educação Especial

SuperTMatiK (Ao longo do ano letivo)

Projeto Passe (Ao longo do ano letivo)
Conta-nos uma história - os encarregados de educação
deslocam-se à escola e dinamizam uma história para a turma
onde o seu educando está inserido. (Ao longo do ano letivo)
Participar no concurso Podcast “Conta-nos uma história” (1.º e
2.º Períodos)
Abraço ao Rio Lima
Realização do Corta-Mato escolar do 1.º ciclo (1.º Período)
No âmbito dos Projetos NEPSO, Programa Eco-Escolas e Missão
UP ,visita de estudo à Refinaria de Matosinhos da Galp Energia
(os custo ficarão a cargo da Galp Energia no âmbito do Prémio
Missão UP - data a definir ao longo do ano l
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01-10-2015

1 - Promover o sucesso escolar dos alunos; 3 - Assegurar o
domínio progressivo e efetivo da Língua Portuguesa e da
Matemática;
1 - Promover o sucesso escolar dos alunos; 4 - Fomentar o
interesse pelas Ciências, pelas Artes, pelas Línguas e pelo
Desporto; 3 - Assegurar o domínio progressivo e efetivo da
Língua Portuguesa e da Matemática; 10 - Aprofundar a
articulação entre as diferentes estruturas do Agrupamento;
1 - Promover o sucesso escolar dos alunos; 7 - Promover
hábitos e práticas de vida saudável; 9 - Promover a educação
para a cidadania; 10 - Aprofundar a articulação entre as
diferentes estruturas do Agrupamento; 11 - Desenvolver o
sentido de pertença à Escola e ativar os mecanismos de
projeção da sua imagem;

02-10-2015

9 - Promover a educação para a cidadania;

02-10-2015

11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola e ativar os
mecanismos de projeção da sua imagem;

05-10-2015

1 - Promover o sucesso escolar dos alunos;

05-10-2015

11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola e ativar os
mecanismos de projeção da sua imagem;

06-10-2015

9 - Promover a educação para a cidadania;

06-10-2015

9 - Promover a educação para a cidadania;

06-10-2015

11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola e ativar os
mecanismos de projeção da sua imagem;

01-10-2015

01-10-2015

07-10-2015

07-10-2015

9 - Promover a educação para a cidadania;
1 - Promover o sucesso escolar dos alunos; 5 - Promover a
participação ativa e construtiva 10 - Aprofundar a articulação
entre as diferentes estruturas do Agrupamento;dos Pais e
Encarregados de Educação na11 - Desenvolver o sentido de
pertença à Escola e ativar os mecanismos de projeção da sua
imagem; 12 - Aprofundar a utilização de Tecnologias de
Informação e Comunicação e outras tecnologias ao serviço da
educação; 13 - Promover a formação do pessoal docente e não
docente.

08-10-2015

9 - Promover a educação para a cidadania;

12-10-2015

15-10-2015

9 - Promover a educação para a cidadania;
1 - Promover o sucesso escolar dos alunos; 3 - Assegurar o
domínio progressivo e efetivo da Língua Portuguesa e da
Matemática; 7 - Promover hábitos e práticas de vida saudável;
9 - Promover a educação para a cidadania; 11 - Desenvolver o
sentido de pertença à Escola e ativar os mecanismos de
projeção da sua imagem;

16-10-2015

9 - Promover a educação para a cidadania;

Leitor do Mês - ao longo do ano letivo

Professora Bibliotecária

Toda a comunidade educativa

Biblioteca Escolar

10

5 Minutos de Leitura (outubro-junho)

Professora Bibliotecária/Professores

Alunos da escola sede

Biblioteca Escolar

50

Concurso Nacional de Leitura; Concurso Concelhio de Leitura;
Projetos e Concursos - ao longo doa ano letivo
Visita de estudo à Sede do Município para entrevistar o Vereador
do Ambiente (data a definir ao longo do 1.º Período)
Visitas/participação projetos da Biblioteca Municipal (Ao longo
do ano letivo)
Visita de estudo à Barragem do Lindoso (data a definir ao longo
do 1.º Período)

Professora
Bibliotecária/Professores/Educadores

Todos os alunos

Biblioteca Escolar

25

Professores
Município, técnicos da B.M., Arquivo,
Museu dos Terceiros e professores

Uma das turmas do C.E.Lagoas

1ºC

50

Alunos - 1ºc

1ºC

65

Professores
Município, técnicos da B.M., Arquivo,
Museu dos Terceiros e professores

Uma das turmas do C.E.Lagoas

1ºC

150

Alunos - 1ºc

1ºC

65

Professores

Uma das turmas do C.E.Lagoas

1ºC

100

Professores
Município, técnicos da B.M., Arquivo,
Museu dos Terceiros e professores

Uma das turmas do C.E.Lagoas

1ºC

50

Alunos - 1ºc

1ºC

65

Professores

Uma das turmas do C.E.Lagoas

1ºC

50

Professora Bibliotecária, Psicóloga escolar,
BMPL

Alunos, Professores, Pais/EE

Biblioteca Escolar

50

Professores

Uma das turmas do C.E.Lagoas

1ºC

50

Professores

Uma das turmas do C.E.Lagoas

1ºC

50

Histórias da BE! (outubro-junho)

Professora Bibliotecária/Professores e
Educadores

JI e primeiro ciclo (turmas
inscritas)

Biblioteca Escolar

50

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação.

Professores

Comunidade escolar

MCE

30

Participação Projetos Arquivo Municipal (Ao longo do ano letivo)
Visita de estudo à Resulima (data a definir ao longo do 1.º
Período)
No âmbito dos Projetos NEPSO, Programa Eco-Escolas e Missão
UP o C.E.Lagoas realizará uma visita de estudo à E.T.A.R. da
Correlhã (data a definir ao longo do 1.º Período)
Projetos Museu dos Terceiros (Ao longo do ano letivo)
Visita de estudo à ENERCON de Lanheses (data a definir ao longo
do 1.º Período)

Formação A- Ações de curta duração; B - Sessões abertas sobre
temáticas de Psicologia (articulação com o SPO) - durante o ano
letivo
Visita de estudo ao Mercado de Ponte de Lima (data a definir ao
longo do 1.º Período)
Visita de estudo à Portucel Viana - Empresa Produtora de Papeis
Industriais (data a definir ao longo do 1.º Período)
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16-10-2015 1 - Promover o sucesso escolar dos alunos;
5 - Promover a participação ativa e construtiva
21-10-2015 dos Pais e Encarregados de Educação na
26-10-2015

30-10-2015

31-10-2015

4 - Fomentar o interesse pelas Ciências, pelas Artes, pelas
Línguas e pelo Desporto;
1 - Promover o sucesso escolar dos alunos; 5 - Promover a
participação ativa e construtiva dos Pais e Encarregados de
Educação; 11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
1 - Promover o sucesso escolar dos alunos; 5 - Promover a
participação ativa e construtiva dos Pais e Encarregados de
Educação na6 - Promover uma Escola mais inclusiva; 11 Desenvolver o sentido de pertença à Escola e ativar os
mecanismos de projeção da sua imagem;

31-10-2015 9 - Promover a educação para a cidadania;

02-11-2015

11-11-2015

11-11-2015

11-11-2015

1 - Promover o sucesso escolar dos alunos; 4 - Fomentar o
interesse pelas Ciências, pelas Artes, pelas Línguas e pelo
Desporto; 6 - Promover uma Escola mais inclusiva; 7 - Promover
hábitos e práticas de vida saudável; 9 - Promover a educação
para a cidadania; 11 - Desenvolver o sentido de pertença à
Escola e ativar os mecanismos de projeção da sua imagem;

2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade
obrigatória); 6 - Promover uma Escola mais
inclusiva; 7 - Promover hábitos e práticas de
vida saudável;
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade
obrigatória); 6 - Promover uma Escola mais
inclusiva; 7 - Promover hábitos e práticas de
vida saudável;
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
e ativar os mecanismos de projeção da sua
imagem;
12 - Aprofundar a utilização de Tecnologias de
Informação e Comunicação e outras
tecnologias ao serviço da educação;

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação - Implementação
de atividades que promovam hábitos alimentares saudáveis.
Estas atividades serão realizadas em todos os ciclos de ensino,
incluindo Pré-escolar. Escola sede: jogo da roda dos alimentos
elaborado pe
Palestra - "Despertar Consciências a PHDA Existe! Perturbação
de Hiperatividade e Défice de Atenção"

Docentes de Ciências Naturais e Equipa
PES.

Comunidade Educativa

MCE

Pré-escolar

Toda a comunidade educativa

PRÉ

Docentes de Inglês
Professora Bibliotecária/Coordenadoras
dos DT/Professor Pedro Alves (EM) e Clube
de Música

Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos

30

Alunos com melhor desempenho;
alunos de 12º ano (2104-2015)

LING
Biblioteca
Escolar, MCE e
EXP.

Professora Bibliotecária

Alunos, Professores, Pais/EE

Biblioteca Escolar

50

Dt´s

Alunos - 2ºc

MCE/Dt´s

Elaboração e Exposição de Mensagens Visuais alusivas ao “Dia do
Não Fumador”.
Subdepartamento de EV 3º Ciclo

Comunidade Escolar

EXP

100

Realização de jogos tradicionais

Grupo de Educação Física

Toda a comunidade escolar

EXP

200

Corta Mato Escolar _ Corrida por escalões/sexo para apuramento
regional.
Grupo de Educação Física

Toda a comunidade escolar

EXP

100

Comemoração dia S. Martinho

Escola, DT, Ed. Musical

Comunidade Educativa

EXP e 1ºC

0

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

0

Docentes de Ciências Naturais e de
Educação Visual e Equipa PES

Apresentação dos trabalhos à
Comunidade Educativa

MCE

50

Filosofia

Alunos - sec

CSH

Professores, alunos e assistentes
operacionais

Toda a comunidade educativa

1ºC e Pré

Halloween Contest

Dia do Diploma - dinamização

Sábado na BE! (outubro - maio)
Comemoração "Dia Mundial da Poupança" -concurso Artigo de
opinião

2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade
17-11-2015 obrigatória);

Magusto Exploração de histórias e canções alusivas; atividades
de expressão plástica, realização do magusto
Dia Mundial do Não Fumador - Elaboração de cartazes e outros
materiais relacionados com a prevenção do tabagismo. Estes
serão expostos na escola. Estas atividades serão realizadas em
todos os ciclos de ensino, incluindo Pré-escolar.

19-11-2015 9 - Promover a educação para a cidadania;
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
e ativar os mecanismos de projeção da sua
20-11-2015 imagem;

Comemoração do Dia Mundial da Filosofia
Dia Nacional do Pijama – Campanha de recolha de vestuário,
alimentos, livros e brinquedos, para entrega a instituições de
solidariedade de Ponte de Lima

11-11-2015

100
0

50

10
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20-11-2015

1 - Promover o sucesso escolar dos alunos;3 - Assegurar o
domínio progressivo e efetivo da Língua Portuguesa e da
Matemática; 4 - Fomentar o interesse pelas Ciências, pelas
Artes, pelas Línguas e pelo Desporto; 10 - Aprofundar a
articulação entre as diferentes estruturas do Agrupamento;

Dia da Leitura
Dia Nacional do Pijama - Hora do Conto (em articulação com os
docentes do CE de Arcozelo)

20-11-2015 9 - Promover a educação para a cidadania;
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
e ativar os mecanismos de projeção da sua
Campanha de Solidariedade para os “Alunos desta Escola “ e
23-11-2015 imagem;
para a “Associação de Famílias de P. de Lima ”.
Encontro com outros escritores, ilustradores... - Daniel Completo
01-12-2015
(data a confirmar)

01-12-2015

01-12-2015

1 - Promover o sucesso escolar dos alunos; 3 - Assegurar o
domínio progressivo e efetivo da Língua Portuguesa e da
Matemática; 4 - Fomentar o interesse pelas Ciências, pelas
Artes, pelas Línguas e pelo Desporto; 5 - Promover a
participação ativa e construtiva dos Pais e Encarregados de
Educação na6 - Promover uma Escola mais inclusiva; 10 Aprofundar a articulação entre as diferentes estruturas do
Agrupamento; 11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
e ativar os mecanismos de projeção da sua imagem;
1 - Promover o sucesso escolar dos alunos; 4 - Fomentar o
interesse pelas Ciências, pelas Artes, pelas Línguas e pelo
Desporto; 6 - Promover uma Escola mais inclusiva; 7 - Promover
hábitos e práticas de vida saudável; 9 - Promover a educação
para a cidadania; 11 - Desenvolver o sentido de pertença à
Escola e ativar os mecanismos de projeção da sua imagem;

2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade
01-12-2015 obrigatória);
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade obrigatória); 6 Promover uma Escola mais inclusiva; 9 - Promover a educação
para a cidadania; 10 - Aprofundar a articulação entre as
diferentes estruturas do Agrupamento; 11 - Desenvolver o
sentido de pertença à Escola e ativar os mecanismos de
projeção da sua imagem;

Professora Bibliotecária/Professores
Pofessora Bibliotecária/Docentes CE
Arcozelo

Toda a comunidade educativa

Biblioteca Escolar

10

Alunos - 1ºC CE Arcozelo

Biblioteca Escolar

0

EMRC
Professora Bibliotecária/Professores
colaboradores

Alunos e famílias carenciados

CSH

2

Alunos - 1ºc

Biblioteca Escolar

100

Encontro com outros escritores, ilustradores... - Daniel Completo
(data a confirmar)

Professora Bibliotecária/Professores
colaboradores

Alunos - 1ºc

Biblioteca Escolar

100

Elaboração e Exposição de Postais de Boas Festas.
Dia Mundial de Luta Contra a Sida - Apresentação à comunidade
de músicas alusivas à prevenção durante os intervalos.
Interpretação de musicas alusivas ao tema nas aulas de CN.
Distribuição de materiais aos alunos do 2º, 3º ciclo e secundário.

Subdepartamento de EV 2º e 3º Ciclo

Comunidade Escolar

EXP

100

Docentes de Ciências Naturais e de
Educação Musical e Equipa PES.

Apresentação dos trabalhos à
Comunidade Educativa

MCE

100

Educação Especial e Educação Física

Alunos

EXP

100

Professores do ensino especial.

Toda a comunidade escolar

EXP

25

6 - Promover uma Escola mais inclusiva; 9 03-12-2015 Promover a educação para a cidadania;

Dia Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência (3 a 9 de
dezembro)
Dia Mundial da Multideficiência _ Demonstração de vários tipos
de jogos

04-12-2015 9 - Promover a educação para a cidadania;

Olimpíadas do Departamento das Ciências Humanas e Sociais

CSH

Alunos - 3ºc

CSH

50

Feira do Livro - 7 a 17 de dezembro

Professora Bibliotecária/Departamento de
Línguas

Toda a comunidade educativa

Biblioteca
Escolar/línguas

50

Feira do Livro - 14 a 18 de março

Professora Bibliotecária/Equipa BE

Toda a comunidade educativa

Biblioteca Escolar

03-12-2015

07-12-2015

07-12-2015

1 - Promover o sucesso escolar dos alunos;3 - Assegurar o
domínio progressivo e efetivo da Língua Portuguesa e da
Matemática; 4 - Fomentar o interesse pelas Ciências, pelas
Artes, pelas Línguas e pelo Desporto; 5 - Promover a
participação ativa e construtiva dos Pais e Encarregados de
Educação na6 - Promover uma Escola mais inclusiva; 10 Aprofundar a articulação entre as diferentes estruturas do
Agrupamento; 11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
e ativar os mecanismos de projeção da sua imagem;
1 - Promover o sucesso escolar dos alunos;3 - Assegurar o
domínio progressivo e efetivo da Língua Portuguesa e da
Matemática; 4 - Fomentar o interesse pelas Ciências, pelas
Artes, pelas Línguas e pelo Desporto; 5 - Promover a
participação ativa e construtiva dos Pais e Encarregados de
Educação na6 - Promover uma Escola mais inclusiva; 10 -

50
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07-12-2015

Aprofundar a articulação entre as diferentes estruturas do
Agrupamento; 11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
e ativar os mecanismos de projeção da sua imagem;
1 - Promover o sucesso escolar dos alunos; 3 - Assegurar o
domínio progressivo e efetivo da Língua Portuguesa e da
Matemática; 4 - Fomentar o interesse pelas Ciências, pelas
Artes, pelas Línguas e pelo Desporto; 10 - Aprofundar a
articulação entre as diferentes estruturas do Agrupamento.

10-12-2015 9 - Promover a educação para a cidadania;
4 - Fomentar o interesse pelas Ciências, pelas
11-12-2015 Artes, pelas Línguas e pelo Desporto;
4 - Fomentar o interesse pelas Ciências, pelas
14-12-2015 Artes, pelas Línguas e pelo Desporto;
10 - Aprofundar a articulação entre as
14-12-2015 diferentes estruturas do Agrupamento;

15-12-2015

15-12-2015

1 - Promover o sucesso escolar dos alunos;3 - Assegurar o
domínio progressivo e efetivo da Língua Portuguesa e da
Matemática; 5 - Promover a participação ativa e construtiva
dos Pais e Encarregados de Educação na6 - Promover uma
Escola mais inclusiva; 10 - Aprofundar a articulação entre as
diferentes estruturas do Agrupamento; 11 - Desenvolver o
sentido de pertença à Escola e ativar os mecanismos de
projeção da sua imagem;
1 - Promover o sucesso escolar dos alunos; 4 - Fomentar o
interesse pelas Ciências, pelas Artes, pelas Línguas e pelo
Desporto; 6 - Promover uma Escola mais inclusiva; 7 - Promover
hábitos e práticas de vida saudável; 9 - Promover a educação
para a cidadania; 11 - Desenvolver o sentido de pertença à
Escola e ativar os mecanismos de projeção da sua imagem;

16-12-2015 9 - Promover a educação para a cidadania;
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade
obrigatória); 6 - Promover uma Escola mais
inclusiva; 7 - Promover hábitos e práticas de
16-12-2015 vida saudável;

2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade
16-12-2015 obrigatória);
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade
obrigatória); 6 - Promover uma Escola mais
inclusiva; 7 - Promover hábitos e práticas de
17-12-2015 vida saudável;
17-12-2015 9 - Promover a educação para a cidadania;

Semana da Leitura - 14 a 18 de março

Professora Bibliotecária/Professores
Colaboradores

Toda a comunidade educativa

Biblioteca Escolar

50

Comemoração do dia dos Direitos Humanos

Áreas Disciplinares de Geografia e EMRC

Alunos - 3ºc

CSH

70

Sessões de teatro na escola "Estendal de Contos " e "Os Bichos"

Docentes de português

Alunos do 2º e 3º ciclos

LING

Concurso de postais de Natal - elaboração de postais

Docentes de francês

Alunos - 3ºc

LING

25

Natal

Pré-escolar

Toda a comunidade educativa

PRÉ

0

Encontro com autores do PNL e do Contrato de Leitura - Richard
Zimler

Professora Bibliotecária/Professores
colaboradores

Alunos - sec

Biblioteca Escolar

100

Visita ao Centro de Dia de Arcozelo, para dar as Boas Festas e
oferecer um presente elaborado pelos alunos.

Subdepartamento de EV e ET 2º ciclo em
colaboração com os professores de Ed.
Musical e o Clube de Música

Utentes do Centro de Dia de
Arcozelo

EXP

100

Ciclo de Cinema

Docentes AD 200 e 400

Alunos escola sede

CSH

0

Grupo de Educação Física

Alunos

EXP

25

Docentes de Ciências Naturais e alunos do
Secundário

Alunos do 6ºano

MCE

50

Torneio Inter turmas _ Realização de jogos de várias
modalidades.

Grupo de Educação Física

Alunos

EXP

25

Festa de Natal

Escola, Alunos, Ed. Musical

EXP/1ºC

0

Escola, Alunos, Ed. Musical, EV, ET

Comunidade Educativa
Comunidade Centro de Dia de
Arcozelo

EXP

0

Algumas turmas do C.E. Lagoas

Comunidade escolar

1ºC

100

Torneio Inter turmas _ Realização de jogos de várias
modalidades.
Cientista por um Dia - os alunos, durante um dia, terão
oportunidade de passar pelo laboratório de Ciências Naturais e
realizar diversas experiências, seguindo os protocolos
experimentais indicados.

17-12-2015 9 - Promover a educação para a cidadania;
Concerto de Natal no Centro Social e Paroquial
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
e ativar os mecanismos de projeção da sua
04-01-2016 imagem;
Cantar os Reis (Ao longo do mês de janeiro)
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04-01-2016

1 - Promover o sucesso escolar dos alunos; 3 - Assegurar o
domínio progressivo e efetivo da Língua Portuguesa e da
Matemática; 11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola e
ativar os mecanismos de projeção da sua imagem;

11-01-2016 1 - Promover o sucesso escolar dos alunos;

Universidade do Minho – Braga - Visita guiada aos
departamentos de Informática, Biologia e Biomédica.

Professora Bibliotecária
Departamento de Matemática e Ciências
Experimentais e Ciências Sociais e
Humanas

25-01-2016 9 - Promover a educação para a cidadania;

Comemoração do dia Escolar da Não-Violência e da Paz.

EMRC

Toda a comunidade educativa

CSH

Corso Carnavalesco, Demonstração de Atividades Gimnícas

EV e ET 2ºciclo, Educação Física , Ed.
Musical, 1ºC e Pré

Comunidade Escolar

EXP, 1ºC e pré

400

Teatro do grupo Atrapalharte (Data a definir no 2º Período)

1ºC

Alunos - 1ºc

1ºC

100

St. Valentine’s Day – Love book
Carnaval Canções e histórias alusivas; atividades de expressão
plástica ; desfile de Carnaval.

Docentes de inglês

Alunos 1º, 2º e 3º ciclos

LING

30

Pré-escolar

Toda a comunidade educativa

PRÉ

0

Grupo de Educação Física

Toda a comunidade escolar

EXP

50

05-02-2016

4 - Fomentar o interesse pelas Ciências, pelas Artes, pelas
Línguas e pelo Desporto; 10 - Aprofundar a articulação entre as
diferentes estruturas do Agrupamento; 11 - Desenvolver o
sentido de pertença à Escola e ativar os mecanismos de
projeção da sua imagem;

08-02-2016 9 - Promover a educação para a cidadania;
10 - Aprofundar a articulação entre as
08-02-2016 diferentes estruturas do Agrupamento;
10 - Aprofundar a articulação entre as
09-02-2016 diferentes estruturas do Agrupamento;
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade
obrigatória); 6 - Promover uma Escola mais
inclusiva; 7 - Promover hábitos e práticas de
11-02-2016 vida saudável;

2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade
11-02-2016 obrigatória);

Notícias da BE (Jornal escolar) - periodicamente

Mega-Sprinter _ Corrida por escalões/sexo para apuramento
regional.
Visita de Estudo - 5º Ano Os alunos irão visitar a quinta de Santo
Inácio, tendo assim oportunidade de solidificar conhecimentos
adquiridos em ambiente escolar. Os temas a desenvolver serão,
nomeadamente relacionados com a fauna e a flora.

Toda a comunidade educativa

Biblioteca Escolar

0

Alunos das turmas do 11º e 12º
ano

MCE

400
30

Docentes de Ciências Naturais

Alunos - 2ºc: 5º ano

MCE

Visita de Estudo a Viana do Castelo

EMRC

Alunos 6º ano

CSH

Visita ao Planetário do Porto e Guimarães
Visita de Estudo – 10º e 11º Anos Os alunos irão visitar o litoral
de Esposende, tendo a oportunidade de solidificar
conhecimentos adquiridos na disciplina de Biologia e Geologia.

EMRC

Alunos - 3ºc : 7º ano

MCE/CHS

Docentes de Ciências Naturais

Alunos - sec: 10º e 11º

MCE

Elaboração e Exposição de Mensagens Visuais alusivas ao “Dia de
S. Valentim”.
No Carnaval todas as turmas participarão nos desfiles de
Carnaval.

Subdepartamento de EV 3º ciclo
Comunidade escolar, encarregados de
educação e professores

Comunidade Escolar

EXP

100

Toda a comunidade educativa

1ºC

250

04-03-2016 9 - Promover a educação para a cidadania;
3 - Assegurar o domínio progressivo e efetivo
07-03-2016 da Língua Portuguesa e da Matemática;

Comemoração do Dia de Ponte de Lima

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

150

Semana da Matemática

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

0

11-03-2016 9 - Promover a educação para a cidadania;
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade
17-03-2016 obrigatória); 6 - Promover uma Escola mais

Comemoração do dia da Meteorologia

Geografia

Alunos - 3ºc

CSH

40

Torneio Inter turmas _ várias modalidades (17 e 18/3)

Grupo de Educação Física

Alunos

EXP

15

12-02-2016 9 - Promover a educação para a cidadania;
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade
12-02-2016 obrigatória);
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade
12-02-2016 obrigatória);

14-02-2016

4 - Fomentar o interesse pelas Ciências, pelas Artes, pelas
Línguas e pelo Desporto; 10 - Aprofundar a articulação entre as
diferentes estruturas do Agrupamento; 11 - Desenvolver o
sentido de pertença à Escola e ativar os mecanismos de
projeção da sua imagem;

10 - Aprofundar a articulação entre as
28-02-2016 diferentes estruturas do Agrupamento;
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inclusiva; 7 - Promover hábitos e práticas de
vida saudável;
5 - Promover a participação ativa e construtiva
dos Pais e Encarregados de Educação; 11 Desenvolver o sentido de pertença à Escola e
ativar os mecanismos de projeção da sua
18-03-2016 imagem;
3 - Assegurar o domínio progressivo e efetivo
23-04-2016 da Língua Portuguesa e da Matemática;

Comunhão Pascal

EMRC/Ed. Musical

Toda a comunidade educativa

CSH/EXP

15

Semana da Leitura em parceria com a BE

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

20

Comemoração do Dia 25 de Abril

Pré-escolar

Alunos - pré

No Dia Mundial da Dança todas as turmas do C.E. Arcozelo
apresentarão uma dança à comunidade escolar.

Comunidade Escolar

Alunos do C.E. de Arcozelo

1ºC

100

CSH

Toda a comunidade educativa

CSH

60

Docentes de Matemática

Alunos - sec

MCE

150

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

200

02-05-2016 9 - Promover a educação para a cidadania;

Dia da Mãe
Visita de estudo para os alunos de secundário com melhor
desempenho nas disciplinas específicas (Mat, Bio e FQ) Visita de
estudo a decidir em função da oferta disponível
Visitas de estudo- Saídas de acordo com os interesses e/ou
projetos desenvolvidos na sala/estabelecimento - local a definir.
Visita de Estudo “MagiKland” (Data a definir ao longo do mês de
maio))

Comunidade escolar

Alunos da C.E. Refoios

1ºC

1000

02-05-2016 9 - Promover a educação para a cidadania;

Visita ao Castelo de Guimarães-J.I. Vilar (Aj1/Aj2/Aj3).

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

350

03-05-2016 9 - Promover a educação para a cidadania;

Visita de Estudo - local e data definir ao longo do mês de maio
Visita de Estudo “Património Histórico de Guimarães”(Data a
definir ao longo do mês de maio))

Comunidade escolar

Alunos do C.E. Lagoas

1ºC

1500

Comunidade escolar

Alunos do C.E. Arcozelo

1ºC

2300

Comemoração do dia da Terra

Geografia

Alunos - 3ºc

CSH

50

No dia Mundial da Criança as turmas do C.E. Arcozelo realizarão
o III Torneio de futebol e atividades desportivas (1 e 2 de Junho)

Comunidade escolar

Alunos do C.E. Arcozelo

1ºC/ outros

100

Grupo de Educação Física

Alunos

EXP

220

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

75

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

2

Comunidade escolar e Clube Náutico

Alunos - 1ºc

1ºC

300

25-04-2016 9 - Promover a educação para a cidadania;
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
e ativar os mecanismos de projeção da sua
29-04-2016 imagem;
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
e ativar os mecanismos de projeção da sua
29-04-2016 imagem;
4 - Fomentar o interesse pelas Ciências, pelas
01-05-2016 Artes, pelas Línguas e pelo Desporto;
01-05-2016 9 - Promover a educação para a cidadania;

04-05-2016 9 - Promover a educação para a cidadania;
09-05-2016 9 - Promover a educação para a cidadania;
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
e ativar os mecanismos de projeção da sua
01-06-2016 imagem;
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade
obrigatória); 6 - Promover uma Escola mais
inclusiva; 7 - Promover hábitos e práticas de
01-06-2016 vida saudável;
7 - Promover hábitos e práticas de vida
01-06-2016 saudável;
12 - Aprofundar a utilização de Tecnologias de
Informação e Comunicação e outras
01-06-2016 tecnologias ao serviço da educação;
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
02-06-2016 e ativar os mecanismos de projeção da sua

Dia da Educação Física _ Prática das diversas modalidades
abordadas em EF
Época Balnear ( JI Vilar, JI Cepões, JI Brandara/JI Calheiros/JI
Refoios/JI Lagoas)
Dia Mundial da Criança Exploração dos direitos e deveres da
criança; atividades de expressão plástica; saída/ atividade
comemorativa.
No dia Mundial da Criança as turmas realizarão atividades lúdico
desportivas no Clube Náutico e visitarão o Festival de Jardins

0
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imagem;
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
e ativar os mecanismos de projeção da sua
02-06-2016 imagem;
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
e ativar os mecanismos de projeção da sua
02-06-2016 imagem;

03-06-2016 1 - Promover o sucesso escolar dos alunos;
7 - Promover hábitos e práticas de vida
08-06-2016 saudável;
4 - Fomentar o interesse pelas Ciências, pelas Artes, pelas
Línguas e pelo Desporto; 5 - Promover a participação ativa e
construtiva dos Pais e Encarregados de Educação na10 Aprofundar a articulação entre as diferentes estruturas do
Agrupamento; 11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
e ativar os mecanismos de projeção da sua imagem;

Festa de final de ano /Arraial com a participação de todas as
turmas que apresentarão números de dança, canções e outros.
(Data a definir ao longo do mês de junho)

Fórum/Festa dos alunos de E. M. R. C.
Dia Mundial do Ambiente, da Criança e Eco Escolas - os alunos
do 12º Ano organizam diversas atividades inseridas no projeto
Eco Escolas, para os alunos do 4º e 5º Anos. Os alunos do 10º
Ano irão constituir equipas de acompanhamento para a sua
realização.
Dia do Desporto Escolar _ Acampamento, Piscina, atividades
radicais

Comunidade educativa

Comunidade educativa

1ºC

300

EMRC

Alunos 8º, 9º, Sec.

CSH

1200

Alunos do 5º ano

MCE

50

Alunos do desporto escolar

EXP

150

Departamento de Matemática e Ciências
Experimentais e de Expressões.
Professores responsáveis pelos grupos
equipa

Exposições de trabalhos realizados ao longo do ano em EV e ET,
na Escola de Arcozelo

Subdepartamento de EV e ET 2º e 3º ciclo

Comunidade Escolar e público em
geral
EXP

200

Arraial Escolar

Departamento Expressões

Toda a comunidade escolar

EXP

250

Torneio Inter turmas _ Realização de jogos de várias modalidades Grupo Educação Física

Toda a comunidade escolar

EXP

20

Um dia no Naútico _ Prática de atividades náuticas

Grupo Educação Física

EXP

150

Um Descida do rio Lima
Dia do Desporto Escolar _ Acampamento, Piscina, atividades
radicais

Grupo Educação Física
Professores responsáveis pelos grupos
equipa

Alunos do 1º Ciclo
Professores e funcionários do
Agrupamento

EXP

150

Alunos do desporto escolar

EXP

150

Semana de praia (2.ª quinzena de junho)

Educação Especial, UAEM e Técnicos do CRI Alunos UAEM

EXP

0

Semana de praia (2.ª quinzena de junho)
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
e ativar os mecanismos de projeção da sua
15-06-2016 imagem;
Semana de praia (2.ª quinzena de junho)
10 - Aprofundar a articulação entre as
24-06-2016 diferentes estruturas do Agrupamento;
Festa de final do ano
10 - Aprofundar a articulação entre as
24-06-2016 diferentes estruturas do Agrupamento;
Arraial

Educação Especial, UAEM e Técnicos do CRI Alunos UAEM

EXP

0

Educação Especial, UAEM e Técnicos do CRI Alunos UAEM

EXP

0

Pré-escolar

Toda a comunidade educativa

PRÉ

0

Pré-escolar

Alunos - pré

PRÉ

0

Filosofia

Alunos - sec

CSH

200

09-06-2016

15-06-2016

5 - Promover a participação ativa e construtiva
dos Pais e Encarregados de Educação na
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade
obrigatória); 6 - Promover uma Escola mais
inclusiva; 7 - Promover hábitos e práticas de
vida saudável;
7 - Promover hábitos e práticas de vida
saudável;
7 - Promover hábitos e práticas de vida
saudável;
7 - Promover hábitos e práticas de vida
saudável;
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade
obrigatória);

15-06-2016

6 - Promover uma Escola mais inclusiva; 9 - Promover a
educação para a cidadania; 10 - Aprofundar a articulação entre
as diferentes estruturas do Agrupamento;

09-06-2016

09-06-2016
09-06-2016
09-06-2016
09-06-2016

6 - Promover uma Escola mais inclusiva;

Semana das Profissões; Engenheiro - FEUP
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9 - Promover a educação para a cidadania;
12 - Aprofundar a utilização de Tecnologias de
Informação e Comunicação e outras
tecnologias ao serviço da educação;

Visita à Universidade do Porto - Museu de Anatomia.

Filosofia..

Alunos - sec

CSH

MCE/Dt´s

Toda a comunidade educativa

MCE/Dt´s

Alunos - 2ºc e 3ºc

MCE/Dt´s

300

9 - Promover a educação para a cidadania;

Desafio/concurso "Planeta Energia" - DECO (concurso de
fotografia)
Sessões Informativas DecoJovem sobre a Educação do
Consumidor

9 - Promover a educação para a cidadania;

Semana do "Jovem Consumidor"

MCE/Dt´s

Toda a comunidade educativa

MCE/Dt´s

1 - Promover o sucesso escolar dos alunos;
4 - Fomentar o interesse pelas Ciências, pelas
Artes, pelas Línguas e pelo Desporto;

Supertmatik Championship

Docentes de inglês

Alunos 1º, 2º ,3º ciclos

LING

30

Celebração do dia de La Chandeleur - confeção de crepes

Docentes de francês

Toda a comunidade educativa

LING

35

1 - Promover o sucesso escolar dos alunos;
3 - Assegurar o domínio progressivo e efetivo
da Língua Portuguesa e da Matemática;
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
e ativar os mecanismos de projeção da sua
imagem;
3 - Assegurar o domínio progressivo e efetivo
da Língua Portuguesa e da Matemática;

« Apprendre le Français»

Docentes de francês

Alunos - 3ºc

LING

15

Contrato de Leitura (ao longo do ano)

Docentes de Português

Alunos da escola sede

LING

30

Concurso Nacional de Leitura (interno) / Concurso Concelhio de
Leitura (data a defenir)

Docentes de português

Alunos - 2ºc

LING

35

Docentes de português

Alunos escola sede

LING

20

Docentes de matemática e português

Alunos escola sede

DL e MCE

Diretores de Turma

5ºs e 9ºs anos

Diretores de Turma

Diretores de Turma

Alunos - 3ºc

Diretores de Turma

DTs, alunos do 12º ano, D. MCE

Alunos - 1ºc

Diretores de Turma

Diretores de Turma

Alunos - 2ºc

Diretores de Turma

Diretores de Turma 9º ano

Alunos do 9º ano

Diretores de Turma

Docentes de Matemática

Alunos dos 2º e 3º ciclos

MCE

60

Docentes de Ciências Naturais

alunos do 8º Ano

MCE

25

1 - Promover o sucesso escolar dos alunos;

Oficina de escrita (ao longo do ano)
Visita de estudo para os alunos com melhor desempenho em
Matemática e Português.

11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola Madrinhas/Padrinhos” - Receção, no início do ano letivo, aos
e ativar os mecanismos de projeção da sua
alunos do 5.º ano pelos alunos de 9.º ano e integração na
imagem;
dinâmica da vida da escola.
Parlamento dos Jovens 3º ciclo - Debate do tema proposto
anualmente; Processo eleitoral, em que se inclui a formação de
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola listas candidatas à eleição de deputados; Eleição dos deputados
e ativar os mecanismos de projeção da sua
à Sessão Escolar para aprovação de um Projeto de
imagem;
Recomendação da Escola
Receção aos alunos do 4.º ano - Atividade organizada e
orientada pelos alunos do 12.º ano e direcionada aos alunos do
5 - Promover a participação ativa e construtiva 4.º ano; sessão de esclarecimento apresentada pelos alunos do
dos Pais e Encarregados de Educação na
5.º ano;
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
e ativar os mecanismos de projeção da sua
imagem;
Uma Aventura no Cinema – 2.º ciclo
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade
obrigatória);
Visita de Final do 3.º Ciclo
4 - Fomentar o interesse pelas Ciências, pelas
Canguru sem Fronteiras - concurso internacional, sob a forma de
Artes, pelas Línguas e pelo Desporto;
prova escrita com problemas matemáticos.
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
e ativar os mecanismos de projeção da sua
Projeto Galp Energia
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imagem;

7 - Promover hábitos e práticas de vida
saudável;
7 - Promover hábitos e práticas de vida
saudável;

4 - Fomentar o interesse pelas Ciências, pelas
Artes, pelas Línguas e pelo Desporto;

7 - Promover hábitos e práticas de vida
saudável;

7 - Promover hábitos e práticas de vida
saudável;
13 - Promover a formação do pessoal docente e
não docente.
13 - Promover a formação do pessoal docente e
não docente.
8 - Contribuir para a tomada de decisões
saudáveis na área da sexualidade;
8 - Contribuir para a tomada de decisões
saudáveis na área da sexualidade;

Prosepe - 1° Período – Comemoração dos Dias de São
Martinho, da Floresta Autóctone, Fase Escola das Olimpíadas da
Floresta, atividades relacionadas com a quadra natalícia. 2°
Período – Dia Nacional do Prosepe (4 de Março), Dia Mundial da
Floresta (21 d
Projeto Rios
Jogo SupertmatiK Concurso de cálculo numérico na forma de
Jogo de cartas. Ao longo do ano letivo e na sala de aula, os
alunos participam nas fases de treino e intra – turmas. No 2º
período, os alunos participarão na fase inter-turmas. No 3º
período.

MCE Clube do
Ambiente

Docentes de Ciências Naturais

Turmas do 8º ano

MCE

Docentes de Matemática

Alunos - 2º e 3º Ciclos

Comunidade Educativa / Alunos ,
Pais e E. de Educação

MCE
MCE Projeto de
Educação
para a
Saúde

Comunidade Educativa

MCE
MCE

Equipa PES

Assistentes operacionais
Docentes de todos os ciclos de
ensino

Conselhos de Turma

Turmas do 1º, 2º, 3º ciclo e
Ensino secundário

MCE

Equipa PES / Dr. Humberto Faria

Comunidade Educativa

MCE

Equipa PES e docentes de Ciências Naturais

MCE

Docentes de Informática

Alunos - 2ºc; Professores;
Encarregados de Educaçaõ

MCE

Docentes de Ciências Naturais

Alunos - 3ºc: 8º ano

MCE

Docentes de Ciências Naturais / Clube do
Ambiente

MCE

psicóloga

Toda a comunidade educativa

Semana da Saúde: - Sessões de sensibilização para alunos no
âmbito dos projetos realizados pelas turmas e para Encarregados
de Educação ("Segurança na Internet”); - Exposições; - Prática de
exercício físico; - Peddy-paper; - Festival das sopas (inclui s
Equipa PES e docentes de Ciências Naturais
Programa PODE e Promoção de uma alimentação saudável
PODE -avaliação das ementas da escola, de forma a detetar
eventuais erros e proceder à sua correção em tempo útil,
adaptando as ementas aos gostos e às características culturais
Equipa PES e docentes de Ciências
dos alunos e também ao
Naturais
Ação de Formação “Higiene e Segurança no trabalho”
Ação de Formação “Primeiros Socorros”
Projeto de Educação Sexual da Turma - todas as turmas do 1º,
2º, 3º ciclo e secundário desenvolverão um projeto com
atividades definidas pelos alunos e pelo Conselho de Turma.
Dinamização do GIA (Gabinete de informação ao aluno no
âmbito da sexualidade)
Comemoração do “Mês do Coração” Implementação de
atividades que promovam a prevenção das doenças
cardiovasculares nas aulas de CN
Semana Europeia da Internet mais Segura - Sessões de
senilização sobre “Segurança na Internet”. - Afixação de cartazes
na escola sede.
Saída de campo - 8º Ano Saída de campo acompanhada por
técnicos das lagoas de Bertiandos - estudo da fauna e flora.

7 - Promover hábitos e práticas de vida
saudável;
12 - Aprofundar a utilização de Tecnologias de
Informação e Comunicação e outras
tecnologias ao serviço da educação;
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade
obrigatória);
11 - Desenvolver o sentido de pertença à Escola
e ativar os mecanismos de projeção da sua
Recolha de papel e participação nas campanhas: “Vamos juntar
imagem;
10000 garrafas e 10000 tampas” e “O Pilhão vai à Escola".
1 - Promover o sucesso escolar dos alunos;

Docentes de Ciências Naturais

Alunos inscritos no Clube do
Ambiente

Apoio Psicológico: Acompanhamento, individual ou em grupo,

Equipa PES / Professor Jaime

80
5

60

200

10

MCE

100

100
Serviço de Psicologia e
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de alunos, nos domínios psicológicos: cognitivo, emocional,
comportamental, aprendizagem, vocacional ou outros. Avaliação
de dimensões psicológicas (inteligência, linguagem, emocional,
outros).
Orientação Vocacional: Organização de programa de orientação
vocacional para alunos do 9º ano, em parceria com os docentes
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade da Formação Complementar e Diretores de Turma, visando o
obrigatória);
desenvolvimento de competências de tomada de decisão.
Entrevistas Vocacionais destinadas preferencialmente a alunos
do 9º ano e do secundário. Exploração Vocacional: Organização
2 - Combater o Abandono Escolar (escolaridade de atividades de exploração vocacional para todos os alunos e
obrigatória);
para diretores de turma ou outros que solicitarem.
Sessões sobre temáticas de psicologia: Sessões a dinamizar nas
turmas dos 2º e 3º ciclos, por solicitação do diretor de turma,
4 - Fomentar o interesse pelas Ciências, pelas
sobre Comportamento, Sentimentos e Emoções, Capacidades
Artes, pelas Línguas e pelo Desporto;
Cognitivas ou outros.
Sessão “Não vou ao psicólogo, não sou tolo”, junto dos alunos do
5º ano, no âmbito da comemoração do Dia Internacional das
6 - Promover uma Escola mais inclusiva;
Pessoas Portadoras de Deficiência.
Espaço de colaboração com os órgãos de direção, administração
10 - Aprofundar a articulação entre as
e gestão da escola, nomeadamente através da participação no
diferentes estruturas do Agrupamento;
conselho pedagógico, outros.
Espaço de colaboração com educador, professor titular de turma,
diretor de turma, conselho de turma, docente de educação
especial, para prestar informações sobre alunos em apoio
10 - Aprofundar a articulação entre as
psicológico, através da participação nas reuniões de CT ou
diferentes estruturas do Agrupamento;
outras.
Sessão de formação junto do pessoal não docente, em temáticas
13 - Promover a formação do pessoal docente e da psicologia: promover o bem-estar psicológico, relações
não docente.
interpessoais saudáveis, entre outras

Orientação

psicóloga

Alunos - 3ºc

Serviço de Psicologia e
Orientação

psicóloga

Toda a comunidade educativa

Serviço de Psicologia e
Orientação

psicóloga

Toda a comunidade educativa

Serviço de Psicologia e
Orientação

psicóloga

Alunos - 2ºc

Serviço de Psicologia e
Orientação

psicóloga

Prof

Serviço de Psicologia e
Orientação

psicóloga

Prof

Serviço de Psicologia e
Orientação

psicóloga

pessoal não docente

Serviço de Psicologia e
Orientação

Agrupamento de Escolas Arcozelo, 7 de outubro de 2015
O Diretor
______________________________
(Manuel Fernandes de Amorim)
Aprovado em reunião do C. Geral de 20/10/2015
_______________________________________
(Carlos Manuel Gomes da Cunha)
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