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Introdução

O Plano Anual de Atividades, enquanto documento estratégico que concretiza o Projeto Educativo, pretende representar toda a vitalidade da Escola que, dia após dia,
empreende novos rumos. Por esta razão não é um documento que ao ser criado se fecha em si próprio. Pelo contrário, é a projeção de todas as propostas a levar a cabo e de
outras que, fruto das estratégias consideradas convenientes, serão apresentadas em tempo oportuno.
O seu conteúdo tem de corresponder à planificação da operacionalização anual do Projeto Educativo, constituindo-se num dos instrumentos cruciais da autonomia da
escola.
Estes documentos são instrumentos estratégicos dado que organizam as práticas da escola, garantem a construção da sua identidade e, não obstante correspondam a uma
parcela muito limitada do conceito de escola, servem a comunidade educativa que o Agrupamento de Escolas de Vila Flor integra. Não é possível traduzir em sínteses
esquemáticas a vida deste Agrupamento dada a sua dimensão e pluralidade. Mas, pelas mesmas razões, é conveniente estabelecer prioridades e planificar as opções a
realizar.
O Projeto Educativo, em consonância com o Plano de Ação Estratégica, aponta distintamente como prioridades do Agrupamento as seguintes Metas Específicas de
Aprendizagem:
A - Procurar que a taxa de sucesso escolar (transição/conclusão) seja em média:
 No 1º Ciclo uma média de sucesso superior a 92,8 %.
 No 2º Ciclo superior a 90,7%.
 No 3º Ciclo superior a 91,4%
 No Ensino Secundário superior a 89,3%.
B - Combater o abandono escolar, para que não atinja os 3% no Agrupamento.
C - Promover hábitos alimentares e de higiene saudáveis.
D – Incentivar a prática da atividade física.
E - Desenvolver o Projeto da Promoção e Educação para a Saúde Escolar.
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F – Procurar educar para o exercício da cidadania responsável.
G - Fomentar o desenvolvimento de atitudes de solidariedade e de respeito mútuo, de regras de convivência, que contribuam para a formação de cidadãos
autónomos, participativos e civicamente responsáveis.
H - Promover a participação ativa dos pais e encarregados de educação no processo educativo dos seus educandos e na vida da escola.
De forma a permitir uma visualização clara das atividades a desenvolver no Agrupamento ao longo do ano letivo, o presente PAA será dividido em dois momentos
distintos, um, Parte I, em que constarão as atividades dos diferentes Departamentos Curriculares/ Grupos disciplinares/Disciplinas, organizadas por áreas temáticas
(Comemoração de semanas, dias temáticos e festivos; Visitas de estudo; Atividades com relevância na promoção do conhecimento), e um segundo, Parte II, onde devido à
especificidade dos respetivos planos, subsistirão as propostas do Projeto do Desporto Escolar, a proposta de atividades da Biblioteca Escolar / Centro de Recursos
Educativos e PES/Programa Nacional de Saúde Escolar. Para cada uma das atividades propostas encontram-se, ainda, consignadas a meta ou metas específicas a alcançar.
Assim, o Plano Anual de Atividades reforça as linhas orientadoras do Projeto Educativo, consagrando-se no seu instrumento de operacionalização.
Na consciência da complexidade da tarefa que abraçamos, sistematicamente interpelada por alterações constantes nas orientações protagonizadas pela Administração
Educativa Central, não prescindiremos, mais uma vez, de garantir à comunidade educativa que servimos o ambiente de estabilidade necessário à operacionalização de um
Projeto Educativo de qualidade que interpelaremos com a vontade, inovação e criatividade que sempre nos define e que, concomitantemente, tem definido os jovens e
adultos que são alvo da nossa ação educativa.
“Formar espíritos abertos à diferença cultural e à sã convivência humana configura porventura o desafio mais instante que se coloca a todos os sistemas educativos
que não se demitem de afirmar a sua presença ativa na construção de uma história de paz e tolerância, num mundo condenado cada vez mais seguramente à explosão
da diversidade”
Roberto Carneiro in Fundamentos de Educação e da Aprendizagem — 21 ensaios para o século 21
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CALENDÁRIO ESCOLAR 2017/2018 (Publicado através do Despacho n.º 5458-A/2017, de 22 de junho)

Período
1º
2º
3º

Atividades educativas e letivas da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário
Início
Termo
13 de setembro de 2017
15 de dezembro de 2017
3 de janeiro de 2018
23 de março de 2018
6 de junho de 2018 para os alunos dos 9º, 11º e 12º anos
9 de abril de 2018
15 de junho de 2018 para os alunos dos 5º, 6º, 7º, 8º e 10º anos
22 de junho de 2018 para Educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico
Interrupções das atividades educativas e letivas da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário
Interrupções
Datas
1º
De 18 de dezembro de 2017 a 2 de janeiro de 2018
2º
De 12 de fevereiro de 2018 a 14 de fevereiro de 2018
3º
De 26 de março de 2018 a 6 de abril de 2018
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PARTE I
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SETEMBRO
CALENDARIZAÇÃO
/
DIA

7

13

ATIVIDADE

M. E. A.*

OBJETIVOS

Dia do Diploma

A
F
G
H

 Reconhecer, publicamente, o mérito dos
alunos.

Receção aos alunos

B
H

 Promover a integração dos alunos;
 Promover a afetividade entre os alunos
proporcionando-lhes um clima acolhedor.

PROMOTORES
/
DINAMIZADORES

Agrupamento

Educadoras,
Professores do 1º e
2º ciclos
Assistentes
Operacionais

DESTINATÁRIOS

CUSTO
/
ENTIDADE
FINANCIADORA

Alunos dos ensinos
Básico e Secundário

280 €
(Agrupamento)

Alunos do Préescolar, 1º ciclo e 5º
ano

20 €
(Câmara)

Outubro
CALENDARIZAÇÃO
/
DIA

1

4
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ATIVIDADE

Dia do Idoso
Visita aos lares

Dia do animal

M. E. A.*

OBJETIVOS

G

 Sensibilizar as crianças em relação aos
mais velhos.

G

 Aprender a respeitar e cuidar dos
animais.

PROMOTORES
/
DINAMIZADORES

Educadora,
Assistente
Operacional e
crianças do JI nº1
de Vila Flor
Educadoras dos JI
de Benlhevai,
Santa Comba, nº 1
e nº 2 de Vila Flor,
Freixiel e
Assistentes
Operacionais

DESTINATÁRIOS

CUSTO
/
ENTIDADE
FINANCIADORA

Idosos

0€

Crianças dos JI de
Benlhevai, Santa
Comba, Freixiel, nº 1
e nº 2 de Vila Flor

0€
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de 16 a 20

Comemoração do dia 5 de
outubro de 1910

Semana da alimentação:
Confeção de compota, pão,
salada e espetadas de fruta.

A
F
G
H

A
C
E
G

Dia da Alimentação
Divulgar o lema:
A

19

“Um terço de toda a
alimentação mundial é
desperdício” Vamos
mudar de atitude! Pelo
Planeta, pela
Humanidade.

C
E
G

Almoço saudável (cantina)

Spooky Brooms
De 24 a 31
Exhibition-Halloween
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A
F

 Dinamizar atividades de carácter
científico, tecnológico e artístico;
 Melhorar o acompanhamento escolar dos
alunos privilegiando as estratégias de
trabalho cooperativo;
 Promover e melhorar o sucesso dos
alunos ao longo do seu percurso no
Agrupamento;
 Aproveitar saberes e recursos do meio
para enriquecer o processo de ensino e
aprendizagem.

Grupo 400
BE/CRE

Comunidade
educativa

100 €
(Autarquia e
Agrupamento)

 Promover a educação para a saúde,
sensibilizar as crianças e as famílias para
a importância da alimentação e hábitos
de vida saudáveis. Incentivar o consumo
de fruta.

Educadoras,
Professores
e Assistentes
Operacionais

Alunos do Préescolar e 1º ciclo

 Aumentar a consciência sobre o
desperdício alimentar. Promover a
mudança
de
comportamentos,
respeitando a sustentabilidade do Planeta;
 Promover hábitos alimentares saudáveis;
 Divulgar regras e princípios de um
regime alimentar equilibrado;
 Valorizar as escolhas assertivas num
regime alimentar, assim como, a sua
correlação com a qualidade de vida;
 Estimular a criatividade na confeção de
saladas, permitindo aos alunos procurar
novos sabores, texturas e aparências.

Equipa PES

Comunidade
Educativa

 Conhecer a realidade sociocultural dos
países de expressão Inglesa;
 Divulgar as tradições e costumes dos
países Anglo-Saxónicos;

5€

100€
(União de Freguesias de
Vilas Boas e Vilarinho
das Azenhas e
Encarregados de
Educação)

200 €
(Agrupamento)

Docente de Inglês
Grupo 120

Alunos do 3º e 4º
anos

0€
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 Promover o sucesso na Língua Inglesa
através de atividades de caráter lúdico,
cultural e pedagógico;
 Desenvolver capacidades linguísticas;
 Colaborar na dinâmica da escola.
 Dar a conhecer tradições de outros
países;
 Estimular a criatividade e a imaginação;
31

Halloween

H

Educadoras do JI
nº 2 de Vila Flor e
JI de Vilas Boas,
Professores do 1º
ciclo de Vilas Boas
e Vila Flor,
Professores das
Aecs e Assistentes
operacionais

Alunos do JI nº 2 e 1º
ciclo de Vila Flor, JI
e 1º Ciclo de Vilas
Boas

10 €
(Autarquia)
60€
(Encarregados de
Educação de Vilas
Boas)

Novembro
CALENDARIZAÇÃO
/
DIA

10

ATIVIDADE

Dia de S. Martinho
Magusto Escolar

M. E. A.*

OBJETIVOS

F
G
H

 Promover a socialização;
 Manter e valorizar a tradição;
 Promover o convívio entre a comunidade
educativa;
 Magusto/Articulação entre ciclos.

PROMOTORES
/
DINAMIZADORES

Agrupamento

DESTINATÁRIOS

Comunidade
educativa

CUSTO
/
ENTIDADE
FINANCIADORA

150€
(Juntas de Freguesia e
famílias)
360 €
(Agrupamento)

10
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Dia de S. Martinho
“Feira de S. Martinho”

F
G
H

 Comemorar o dia de S. Martinho;
 Relacionar a aprendizagem da Língua
Portuguesa com práticas existentes no
mundo tradicional;
 Partilhar saberes e conhecer aspetos da
cultura tradicional.

Grupo 300

Alunos
Pais e Encarregados
de Educação
Comunidade
educativa

0€
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15

16

Dia Internacional para a
Tolerância

Comemoração do dia
Internacional da Filosofia.

F

 Incentivar condutas morais positivas.

Educadora do JI nº
2 de Vila Flor e
Assistente
operacional

A
F
G

 Reconhecer o contributo específico da
Filosofia para o desenvolvimento de um
pensamento informado, crítico e para a
formação de uma consciência atenta.

Professores de
Filosofia

10º e 11º anos

Professor de
EMRC

Comunidade
educativa

0€

Grupo 400
EB/CRE

Comunidade
educativa

5€

19

Dia Mundial Dos Pobres
“Não amemos com palavras
mas com obras”

F
G

30

Comemoração do dia 1 de
dezembro de 1640

A
F
G
H

 Reconhecer à luz da mensagem cristã
dignidade da pessoa humana;
 Permitir
aos
alunos
atuarem
solidariamente, junto da comunidade,
face ao problema da pobreza.
 Dinamizar atividades de carácter
científico, tecnológico e artístico;
 Melhorar o acompanhamento escolar dos
alunos privilegiando as estratégias de
trabalho cooperativo;
 Promover e melhorar o sucesso dos
alunos ao longo do seu percurso no
Agrupamento;
 Aproveitar saberes e recursos do meio
para enriquecer o processo de ensino e
aprendizagem.

Alunos do JI nº 2 de
Vila Flor

0€

0€

Dezembro
CALENDARIZAÇÃO
/
DIA

De 1 a 15
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ATIVIDADE

M. E. A.*

Preparar o Natal
"Natal a cores com amores"
Elaboração de um postal
Campanha de solidariedade
para a Cáritas Diocesana

F
G

OBJETIVOS

 Diversificar as formas de aprendizagem;
 Elevar o nível cultural dos alunos.

PROMOTORES
/
DINAMIZADORES

Professor de
EMRC

DESTINATÁRIOS

Comunidade
educativa

CUSTO
/
ENTIDADE FINANCIADORA

0€
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De 4 a 7

Dia Mundial de Luta
Contra a Sida

3

Dia internacional das
pessoas com deficiência

DAAAA
05

Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência
(03 de dezembro)

C
E
F
G

F

F
G

 Informar a comunidade sobre o vírus
HIV, cuidados e precauções a ter,
promover a sua prevenção;
 Alertar para comportamentos assertivos,
minimizando comportamentos de risco.
 Sensibilizar o grupo para a aceitação,
tolerância e solidariedade em relação à
diferença.
 Sensibilizar a comunidade educativa para
a problemática das pessoas com
deficiência no âmbito da aceitação,
tolerância e solidariedade em relação à
diferença.

Equipa PES

Educadora do JI de
Benlhevai e
Assistente
operacional
Prof de Ed
Especial
Outros Técnicos

Comunidade
Educativa

Alunos do JI de
Benlhevai

30€
(Agrupamento)

0€

Comunidade
educativa

0€

Comunidade escolar

0€

 Divulgar a cultura alvo (países de
expressão inglesa);
 Promover a articulação entre ciclos;

De 11 a 15

Boxing Day/Christmas

A
F

 Fomentar
nos
participativas;

alunos

atitudes

 Promover a interação entre a escola, a
comunidade
e
instituições
de
solidariedade;

Docente de Inglês
Grupo 120

 Promover a reutilização de objetos fora
de uso.

14
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Festa de Natal
Concurso de presépios

H

 Sensibilizar os alunos para as vivências
do Natal;
 Proporcionar momentos de festa e
alegria;
 Promover
o
convívio
entre
crianças/famílias.

Educadora do JI de
Freixiel e
Assistente
Operacional

Alunos do JI de
Freixiel

40€
(Junta de Freguesia)
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15

19

Festa de Natal

G
H

Ceia de Natal

G

 Proporcionar momentos
solidariedade e alegria;
 Partilha de experiencias.

de

partilha,

 Fortalecer os laços de convivência na
comunidade escolar.

Educadoras,
Professores de 1º
ciclo, Assistentes
Operacionais e
Juntas de Freguesia

Alunos do Préescolar, do 1º ciclo,
famílias e
comunidade

1.150€
(Juntas de freguesia e
famílias)

Agrupamento de
escolas

Corpo docente, não
docente e familiares.

250€
(Agrupamento)

2º PERÍODO
Janeiro
CALENDARIZAÇÃO
/
DIA

5

PAA 2017 / 2018

ATIVIDADE

Cantar dos Reis

M. E. A.*

G
H

OBJETIVOS

 Valorizar as tradições culturais da nossa
terra;
 Estreitar a relação Meio/Escola.

PROMOTORES
/
DINAMIZADORES

Educadoras
Professores do
1ºciclo e
Assistentes
Operacionais

DESTINATÁRIOS

Comunidade em geral

CUSTO
/
ENTIDADE
FINANCIADORA

70€
(Agrupamento
Autarquia)
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Fevereiro
CALENDARIZAÇÃO
/
DIA

Início do 2º período

15

15 e 16
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ATIVIDADE

O Carnaval
Elaboração de fantasias e
motivos carnavalescos,
alusivos ao tema do PES,
que culminarão com o
Desfile de Carnaval pelas
principais ruas da Vila.
Decoração da sala

St. Valentine`s Day

Valentine`s Day dessert
presentation

CUSTO
/
ENTIDADE
FINANCIADORA

M. E. A.*

OBJETIVOS

PROMOTORES
/
DINAMIZADORES

A
B
F
G
H

 Reconhecer a textura enquanto aspeto
visual das superfícies;
 Produzir objetos plásticos aplicando
regras de comunicação visual;
 Executar operações concertadas tendo em
vista a obtenção de um produto final;
 Compreender o conceito de património;
 Reconhecer o papel e a influência do
património na sociedade;
 Viver a tradição e os costumes ligados ao
Carnaval;
 Desenvolver
o
sentido
estético,
imaginação e criatividade;
 Vivenciar a alegria do Carnaval;
 Participar em atividades inter-ciclos.

Educadoras
Professores do 1º e
2º ciclo (EV, ET e
DT)
Assistentes
Operacionais
Agrupamento
Autarquia

Alunos do Préescolar, 1º e 2º ciclo
Comunidade
educativa
População em geral

G
H

 Promover a socialização;
 Manter e valorizar a tradição.

Professores das
Aecs
Inglês

Alunos e professores

20€
(Autarquia)

A
F

 Conhecer a realidade sociocultural dos
países de expressão Inglesa;
 Divulgar as tradições e costumes dos
países Anglo-saxónicos;
 Promover o sucesso na língua Inglesa
através de atividades de caráter lúdico,
cultural e pedagógico;
 Desenvolver capacidade linguística;
 Colaborar na dinâmica da escola.

Docente de Inglês
Grupo 120

Alunos do 3º e 4º ano

0€

DESTINATÁRIOS

350€
(Agrupamento)
320€
(Município)

Página 13

Março
CALENDARIZAÇÃO
/
DIA

12 a 19

12 a 23

ATIVIDADE

M. E. A.*

Father`s Day

A
F

Easter Hats Exhibition

A
F

OBJETIVOS

 Comemorar datas festivas;
 Envolver os alunos em atividades lúdicas
e interdisciplinares;
 Expor os trabalhos dos alunos;
 Promover o conhecimento das tradições
culturais dos países de língua Inglesa,
salientando
as
semelhanças
e/ou
diferenças com as tradições culturais
Portuguesa.
 Comemorar datas festivas;
 Envolver os alunos em atividades lúdicas
e interdisciplinares;
 Expor os trabalhos dos alunos;
 Promover o conhecimento das tradições
culturais dos países de língua Inglesa,
salientando
as
semelhanças
e/ou
diferenças com as tradições culturais
Portuguesa.
 Promover o gosto pela leitura;

21

21

21
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Dia Mundial da Poesia
(elaboração de cartaz sobre
este tema)

Dia mundial da
Floresta/árvore
Dia mundial da
Floresta/Árvore

PROMOTORES
/
DINAMIZADORES

DESTINATÁRIOS

CUSTO
/
ENTIDADE
FINANCIADORA

Docente de Inglês
Grupo 120

Alunos de 3º e 4º ano

0€

Docente de Inglês
Grupo 120

Alunos de 3º e 4º ano

0€

Alunos do JI de
Benlhevai

0€

0€

F

 Sensibilizar para os diferentes estilos de
escrita.

Educadora do JI de
Benlhevai e
Assistente
Operacional

F
G

 Reconhecer a importância das plantas na
manutenção da vida;
 Sensibilizar a comunidade para a
importância da Floresta.

Educadora do JI nº
2 de Vila Flor e
Assistente
operacional

Alunos do JI nº 2 de
Vila Flor

F
G

 Reconhecer a importância das plantas na
manutenção da vida;
 Sensibilizar a comunidade para a

Educadora do JI e
Professora do 1º
ciclo de Vilas Boas
e Assistente

Alunos do JI e 1º
ciclo de Vilas Boas

100€
(Junta de Freguesia)
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importância da Floresta.

D
G
H
F

21

Primavera/ Dia da Árvore

21

"Dia da Poesia"
Recolha e ilustração de
poemas

A
F
G

23

Dia Mundial da Floresta
Feira de plantas
Sessões de esclarecimento

F
G

 Sensibilizar para a preservação do
ambiente e conservação da Natureza;
 Apreciar a Natureza;
 Valorizar o trabalho agrícola;
 Alertar os alunos para as consequências
da poluição.
 Compreender a importância e beleza do
texto poético como potenciador da
criatividade do aluno;
 Recolher e ilustrar poemas;
 Promover a interdisciplinaridade.
 Sensibilizar os alunos e a comunidade
escolar para a importância da preservação
das árvores/floresta.
 Viver, manter e valorizar a tradição;

Operacional

Professores do
1ºCiclo,

Alunos do 1º ciclo

Grupo de
Português
(210 e 220)

Alunos e
Comunidade Escolar

10 €
(Agrupamento)

Alunos do 2º ciclo

30€
(Agrupamento)

Grupo 230

 Celebrar o mistério da Ressurreição de
Jesus;
23

Páscoa
Comunhão Pascal

F
G
H

 Envolver toda a comunidade escolar na
celebração da maior festa cristã;

Grupo de EMRC

Alunos de todos os
níveis de ensino
Comunidade escolar
e Famílias

 Desenvolver capacidades de cooperação,
partilha, solidariedade e respeito pelos
outros.

23
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Páscoa
Comunhão Pascal
Participação na missa pascal
(cânticos na celebração)

F
G
H

 Promover
o
desenvolvimento
comunitário;
 Promover a afetividade entre os alunos;
 Promover a socialização;
 Incutir nos alunos o caráter festivo da
época vivida;
 Promover a integração dos alunos na vida
Escolar/ sociedade

Alunos e professor
de Educação
Musical

Toda a Comunidade
educativa
Utentes do Centro
Social

0€

200€
(Agrupamento)
Transporte
(Juntas de Freguesia)

0€

Página 15

3º PERÍODO
Abril
CALENDARIZAÇÃO
/
DIA

A definir

A definir

19

24

24
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ATIVIDADE

Dia internacional do livro
infantil

Dia Mundial da Saúde

“Sarau Cultural”

Comemoração do 25 de
Abril - História

Comemoração do dia 25
de abril de 1974

M. E. A.*

F

E

A
F
G
H

F

A
F
G
H

OBJETIVOS

 Incentivar hábitos de leitura.

 Promover um estilo de vida saudável.

 Promover o convívio e a cooperação
entre os elementos da comunidade
escolar;
 Contribuir para o enriquecimento cultural
e literário;
 Promover a troca de saberes e
experiências.
 Dar a conhecer a revolução e valorizar a
democracia.
 Dinamizar atividades de carácter
científico, tecnológico e artístico;
 Melhorar o acompanhamento escolar dos
alunos privilegiando as estratégias de
trabalho cooperativo;
 Promover e melhorar o sucesso dos
alunos ao longo do seu percurso no
Agrupamento;
 Aproveitar saberes e recursos do meio
para enriquecer o processo de ensino e
aprendizagem.

PROMOTORES
/
DINAMIZADORES

Educadora do JI de
Benlhevai e
Assistente
operacional
Educadoras do JI
de Benlhevai e
Vila Flor nº 2 e
Assistentes
Operacionais

Grupo 300

DESTINATÁRIOS

Alunos do JI de
Benlhevai
Alunos dos JI de
Benlhevai e nº 2 de
Vila Flor

Alunos do
Secundário
Pais e Encarregados
de Educação
Comunidade

CUSTO
/
ENTIDADE
FINANCIADORA

0€

0€

300 €
(Agrupamento)

Educadora do JI nº
1 de Vila Flor

Alunos do JI de Vila
Flor

0€

Grupo 400
BE/CRE

Comunidade
educativa

10€
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Maio
CALENDARIZAÇÃO
/
DIA

De 2 a 4

9

9
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ATIVIDADE

Mother`s day

Comemoração do “Dia das
Línguas”: mostra
gastronómica e produção de
materiais alusivos aos
diferentes países.

Dia da Europa
Concurso Europeu (9 de
Maio)
2º e 3º Períodos

M. E. A.*

A
F

A
C
F
G

A
F
G
H

OBJETIVOS

 Comemorar datas festivas;
 Envolver os alunos em atividades lúdicas
e interdisciplinares;
 Expor os trabalhos dos alunos;
 Promover o conhecimento das tradições
culturais dos países de língua Inglesa,
salientar as semelhanças e/ou diferenças
com as tradições culturais Portuguesas.

PROMOTORES
/
DINAMIZADORES

Docente de Inglês
Grupo120

DESTINATÁRIOS

Alunos do 3º e 4º ano

CUSTO
/
ENTIDADE
FINANCIADORA

0€

 Divulgar aspetos culturais dos diferentes
países;
Grupos de Inglês,
Alunos do 2º, 3º
Francês e Português
Ciclos e Secundário
 Promover o convívio e a cooperação
(210, 220, 300, 320 e
e
entre os elementos da comunidade 330)
Comunidade Escolar
escolar.
 Promover a interdisciplinaridade;

 Desenvolver a cidadania europeia de toda
a comunidade educativa;
 Consolidar nos alunos referências
consistentes no exercício da cidadania;
 Sensibilização dos alunos para as
questões europeias;
 Aprofundamento dos conhecimentos
acerca da Europa;
 Promover a criatividade dos alunos;
 Aumentar a curiosidade dos alunos;
 Incrementar a pesquisa e a seleção de
informação;
 Sistematizar
e
consolidar
as
aprendizagens realizadas.

Professores do
Grupo de
Geografia com
turmas atribuídas
do 3º Ciclo e
Secundário. Grupo
220, 330, 320 e
400.

Professores e alunos
das turmas de 3º
Ciclo e Secundário da
disciplina e toda a
comunidade escolar.

50€
(Agrupamento)

100€
(Agrupamento- Prémios
a atribuir aos
vencedores)
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15

15

Piquenique da família
H

Dia Internacional da
Família

 Reconhecer a importância dos laços
familiares.

Docente do PréEscolar de Vilas
Boas

Alunos do PréEscolar, 1º ciclo e
famílias de Vilas
Boas

20€
(Encarregados de
Educação)

 Conhecer a importância da família;

Educadoras do JI
de Benlhevai e nº 2
de Vila Flor e
Assistentes
Operacionais

Alunos do JI de
Benlhevai e nº 2 de
Vila Flor

0€

Equipa PES

Alunos do 1º ciclo de
Vila Flor.

G
H

 Sensibilizar para a importância dos
afetos.

B
C
D
E
F
G

 Promover um estilo de vida saudável;
 Valorizar a atividade física ao ar livre;
 Prevenir e alertar para os fatores de risco
de doenças cardiovasculares;
 Promover o convívio entre diversos
grupos etários.

D
E

 Promoção de um estilo de vida saudável;
 Incentivar o exercício físico, alimentação
saudável e hábitos de higiene.

Educadora do JI nº
2 de Vila Flor,
Assistente
operacional

Alunos do JI nº 2 de
Vila Flor

0€

D
E

 Promoção de um estilo de vida saudável;
 Incentivar o exercício físico, alimentação
saudável e hábitos de higiene.

Educadora,
Professores do 1º
ciclo de Vilas Boas
E Assistentes
Operacionais

Alunos do Préescolar e 1º ciclo de
Vilas Boas

100€
(Junta de Freguesia)

Professores do
1ºCiclo

Alunos do 1º ciclo

 Promover hábitos de uma vida saudável.

Dia do Coração

30

Caminhada da escola sede
até à barragem do
“Peneireiro”.
Atividades lúdicas e
desportivas no estádio
municipal de Vila Flor.

21

21

30

PAA 2017 / 2018

Mês do coração
Caminhada às capelinhas
Caminhada pelo coração

Mês do coração
Caminhada pelo coração

Caminhada do coração

D

Grupo de
Educação Física

Alunos do 2º ciclo de
Vila Flor.

200 €
(Agrupamento)
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Junho
CALENDARIZAÇÃO
/
DIA

1

PROMOTORES
/
DINAMIZADORES

ATIVIDADE

M. E. A.*

OBJETIVOS

Dia Mundial da Criança
(atividade no centro
cultural)

G
H

 Valorizar e conhecer os direitos da
criança;
 Fomentar regras de convivência
 Respeitar a natureza;

4/5

Dia mundial do ambiente
Construção de um placard

21

Festa de encerramento do
ano letivo

Final do 3º período

Encerramento do ano
letivo
(Festa de finalistas)

PAA 2017 / 2018

G

G
H

H

 Criar hábitos
ambiente.

de

preservação

do

 Proporcionar momentos de partilha e
solidariedade;
 Partilhar experiências vividas.
 Valorizar o trabalho desenvolvido pelas
crianças ao longo do ano;
 Proporcionar momentos de partilha e
solidariedade.

Educadoras,
Professores do
1ºCiclo
Educadoras dos JI
nº 1 e nº 2 de Vila
Flor e Assistentes
operacionais

Professores do 1º
ciclo
Educadoras e
Assistentes
Operacionais

DESTINATÁRIOS

Alunos do Préescolar e 1º ciclo

CUSTO
/
ENTIDADE
FINANCIADORA

A definir
(Autarquia)

Alunos dos JI nº 1 e
nº 2 de Vila Flor

0€

Alunos do 1º ciclo.

150 €
(Autarquia)

Alunos e Famílias

600 €
(Juntas de Freguesia e
Famílias)
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Ao longo do ano
CALENDARIZAÇÃO
/
DIA

Ao longo do ano

ATIVIDADE

Comemoração de Feriados
Nacionais

M. E. A.*

OBJETIVOS

F

 Tomar conhecimento do acontecimento
que deu origem ao Feriado Nacional.

Ao longo do ano

Tabela Periódica em
realidade aumentada

A
B
F
G
H

Ao longo do ano

Manutenção do site e
facebook de EMRC

F
G

Dia Mundial do Ambiente
Ao longo do ano
(2º e 3º período)

Ao longo do ano
(3º período)

PAA 2017 / 2018

(5 de junho)
Campanha de
sensibilização.
(2º e 3º período)
Natação
Piscina Municipal (coberta)
Piscina Barragem do
Peneireiro

A
E
F
G
H

 Fomentar o gosto pela ciência;
 Desenvolver o espírito crítico, a
capacidade de interação, de adaptação a
novas situações e aprendizagens, de
trabalho em grupo e de utilização de
novas tecnologias de informação;
 Desenvolver a sentido de pertença em
relação à escola e ao meio;
 Promover a cidadania responsável.
 Dar a conhecer a toda a comunidade
escolar as atividades desenvolvidas pelos
alunos de EMRC;
 Utilização do TIC como veículo de
conhecimento e partilha de experiências.
 Identificar produtos poluentes;
 Tomar medidas e comportamentos que
favoreçam o equilíbrio ecológico;
 Aprender a respeitar o ambiente;
 Contribuir para a salvação do Planeta;
 Aprender a reciclar;
 Promover
o
desenvolvimento
da
consciência cívica dos alunos.
 Promover a atividade física;
 Explorar a água.

DESTINATÁRIOS

CUSTO
/
ENTIDADE
FINANCIADORA

Professora de
História e
Geografia de
Portugal

Todas as turmas de 2º
ciclo

0€

Grupo 510

Alunos dos 9º e 10º
anos

Professor de
EMRC

Toda a comunidade
educativa

Professores do
Grupo de
Geografia com
turmas atribuídas
do 3º Ciclo e
Secundário.

Professores e alunos
das turmas de 3º
Ciclo e Secundário da
disciplina.

PROMOTORES
/
DINAMIZADORES

350€

Educadoras e
Professores de
atividade física

Alunos do Préescolar

(Parede com área
disponível de 2m x 4m)

0€

50 €
(diversos)

Transporte
(Juntas de Freguesia e
Autarquia)
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ATIVIDADE

M. E. A.*

OBJETIVOS

29 de Novembro

Orientação Vocacional e
Profissional na Faculdade
de Letras e na Faculdade
de Engenharia de
Universidade do Porto

A
F

 Orientação Vocacional e Profissional na
Faculdade de Letras e na Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto.

Docente de
História/DT
Docente de
Matemática

Alunos do 12º A e
12º B

 Conhecer o processo de fabricação do
azeite.

Educadoras do JI
nº 2 de Vila Flor,
Vilas Boas e
Freixiel.

Alunos dos JIs nº 2
de Vila Flor, Vilas
Boas e Freixiel

Grupos 510 e 520

Alunos do 10º A e
11º A

300 €
(Encarregados de
Educação)

Grupo 510

Alunos do Curso
Profissional e 9º ano

300 €
(Encarregados de
Educação)

Grupo 520

Alunos do Curso
Profissional

Janeiro
(Data a definir)

Visita ao lagar do Vieiro

G

Dia aberto na UTAD

A
B
F
G

2º Período
(data a definir)

Dia aberto no IPB

A
B
F
G

2º Período
(data a definir)

Visita de estudo à
Futurália

A
B
F
G

2º Período
(data a definir)

PAA 2017 / 2018

 Proporcionar aos alunos o contacto direto
comos diferentes cursos;
 Promover a exploração vocacional
através da realização de atividades
práticas e interativas bem como o
contacto com alunos da própria
instituição;
 Promover o relacionamento interpessoal
entre alunos e professores;
 Desenvolver o espírito crítico e de
observação;
 Desenvolver a capacidade de interação e
adaptação a novas situações e
aprendizagens.
 Desenvolver o espírito crítico e de
observação;
 Desenvolver a capacidade de interação e
adaptação a novas situações e
aprendizagens
 Proporcionar aos alunos o contacto direto
comos diferentes cursos;
 Promover a exploração vocacional
através da realização de atividades
práticas e interativas bem como o
contacto com alunos da própria
instituição;

PROMOTORES
/
DINAMIZADORES

CUSTO
/
ENTIDADE
FINANCIADORA

CALENDARIZAÇÃO
/
DIA

DESTINATÁRIOS

350 €
(Autarquia)

1.500 €
(Agrupamento)
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 Promover o relacionamento interpessoal
entre alunos e professores.

16 de Março

16 e 17 de março

PAA 2017 / 2018

Visita de Estudo ao Centro
Histórico de Salamanca

Visita de estudo a Mafra e
Sintra

A
F
G
H

F
G
H

 Dinamizar atividades de carácter
científico, tecnológico e artístico;
 Melhorar o acompanhamento escolar dos
alunos privilegiando as estratégias de
trabalho cooperativo;
 Promover e melhorar o sucesso dos
alunos ao longo do seu percurso no
Agrupamento;
 Aproveitar saberes e recursos do meio
para enriquecer o processo de ensino e
aprendizagem.
 Conhecer e interpretar edifícios públicos,
compreendendo o seu período histórico
presente na sua conceção;
 Reconhecer a importância do Palácio
Nacional de Mafra no contexto de
reforço do poder (absolutismo) por D.
João V;
 Reconhecer e interpretar a divisão
arquitetónica como reflexo da
estratificação social daquela época;
 Reconhecer aspetos do estilo artístico da
época (barroco e rococó);
 Reforçar a aprendizagem desta temática
por via informal e direta;
 Valorização do património nacional;
 Contextualização do período
realista/naturalista;
 Realização de um percurso queirosiano;
 Contacto direto com o património
cultural e artístico;
 Articulação dos conteúdos a lecionar na
disciplina de Português;
 Motivação para o estudo da obra literária
Os Maias, de Eça de Queirós.

Grupo 400

Professores
Ana Trigo
Ricardo Batista

12º B

500 €
(Encarregados de
Educação)

1.800 €
Alunos da Turma do
11º A

(Encarregados de
Educação)
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Março/abril

Março/abril

Abril
(Em data a definir)

25 e 26 de maio

Maio / junho

PAA 2017 / 2018

Feira Medieval
(Visita à feira medieval em
Moncorvo)

Participação na Feira
Medieval – Cortejo Real
em Torre de Moncorvo

Visita à rádio Ansiães

G

A
F
G
H

F
G
H

Peregrinação anual a
Fátima

F
G
H

Visita de estudo Bragança

F
G
H

 Promover o conhecimento da História e
da Cultura local e do País;
 Promover a socialização e o convívio
entre os alunos e a comunidade.

 Dinamizar atividades de carácter
científico, tecnológico e artístico;
 Melhorar o acompanhamento escolar dos
alunos privilegiando as estratégias de
trabalho cooperativo;
 Promover e melhorar o sucesso dos
alunos ao longo do seu percurso no
Agrupamento;
 Aproveitar saberes e recursos do meio
para enriquecer o processo de ensino e
aprendizagem.
 Descobrir a rádio como espaço de cultura
e de lazer;
 Facultar o contacto com os diversos
meios de comunicação.

 Reforçar os laços de fraternidade;
 Dar a conhecer um dos maiores lugares
de culto mariano.

 Conhecer novos espaços de descoberta.

Educadoras do JI
nº 2 de Vila Flor,
Vilas Boas e
Freixiel.

Alunos dos JIs nº 2
de Vila Flor, Vilas
Boas e Freixiel

Transporte
(Junta de Freguesia)

Transporte
Grupo 400
BE/CRE

12º B

Educadoras do JI
nº 2 de Vila Flor,
Vilas Boas e
Freixiel.

Alunos dos Jis nº 2 de
Vila Flor, Vilas Boas
e Freixiel

Professor de
EMRC

Educadoras do
Agrupamento

Alunos do 4º ano

(Autarquia ou
Encarregados de
Educação)

Transporte
(Junta de Freguesia)

3 €/aluno
(Encarregados de
Educação)
45 €/aluno
(Secretariado Nacional
de Educação Cristã)

Alunos do Préescolar do
Agrupamento

Transporte
(Autarquia)
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1 e 2 de junho

Passeio final de ano

F
G
H

9 de junho

Passeio anual
Encontro, muitas razões
para comemorar

F
G
H

15 de junho

18 de Junho

Visita ao museu de Assares

Visita a Mirandela

G

F

 Promover a descoberta, o convívio, a
aventura, em ordem à formação integral
da personalidade de todos os
intervenientes.

Professor de
EMRC

Alunos do 3º ciclo

900 €
(Encarregados de
Educação)

 Reforçar os laços de fraternidade.

Professor de
EMRC

Todos os alunos de
Educação Moral e
Religião Católica

1.000 €
(Encarregados de
Educação)

 Estimular a curiosidade dos alunos e o
gosto pela paleontologia.

Educadoras dos JIs
de Vilas Boas, Vila
Flor nº 2 e Freixiel

Alunos do Préescolar de Vilas
Boas, Vila Flor nº 2 e
Freixiel

 Conhecer o meio próximo;
 Incentivar a curiosidade;
 Promover novas experiências.

Educadoras do JI
de Freixiel, Vilas
Boas e nº 2 de Vila
Flor.

 Conhecer outras gentes e costumes.

União de
Freguesias de Vilas
Boas e Vilarinho
das Azenhas

Visita de Estudo
Junho
(data a definir)

7 ou 8 de Junho

25 a 29 de junho

PAA 2017 / 2018

(a definir com a Junta de
Freguesia que vai custear)

Visita à Quinta de Santo
Inácio - Gaia

Acampamento de EMRC a
nível Distrital
(Local a definir)

G

G

F
G

 Proporcionar aos alunos o contacto com
novos valores culturais;
 Facilitar aos alunos a consolidação de
competências ao nível da interação
noutros meios sociais;
 Proporcionar momentos de diversão
 Promover a descoberta, o convívio, a
aventura, a reflexão e o trabalho em
grupo em ordem à formação integral da
personalidade de todos os intervenientes;
 Proporcionar aos alunos a descoberta e o
diálogo sobre os valores e contravalores
de forma lúdica a partir das experiências

Departamento 1º
Ciclo

Professor de
EMRC

Alunos dos JI de
Freixiel, Vilas Boas e
nº 2 de Vila Flor

Transporte
(Juntas de Freguesia)

Transporte
(Juntas de Freguesia)
A definir

Alunos do 1º ciclo e
JI de Vilas Boas

Alunos, docentes e
assistentes
operacionais do 1º
ciclo

Alunos do 5º ano ao
9º ano

(União de Freguesias de
Vilas Boas e Vilarinho
das Azenhas)

Transportes
(Autarquia)

70 €/aluno
(Encarregados de
Educação)
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vividas;
 Interpretar produções culturais (literárias,
pictóricas, musicais ou outras) que
utilizam ou aludem a perspetivas
religiosas ou a valores éticos.

Data a definir

Visita ao canil

2º e 3º períodos

Visitas ao Património
Local.

3º período

Visita de estudo ao
património histórico de
Vila Flor

F
G

F
G
H

A
B
F

 Respeitar e cuidar dos animais.

Educadoras do JI
de Benlhevai,
Samões, Santa
Comba, nº 1 e nº 2
de Vila Flor,
Freixiel e
Assistentes
Operacionais

 Conhecer o património local;
 Promover o convívio e a boa
disposição/desenvolver laços de amizade;
 Aprender a trabalhar em equipa.

Professora de
História e
Geografia de
Portugal e
Professora de EV

 Conhecer e valorizar o património
histórico;
 Compreender o conceito património e
suas variantes;
 Promover a socialização.

Alunos dos JIs de
Benlhevai, Samões,
Santa Comba, nº 1 e
nº 2 de Vila Flor e
Freixiel

Transporte
(Junta de freguesia)

Alunos do 2º Ciclo

0€

Professor de Ed.
Visual

Alunos do 9ºano

0€

Professor de Ed.
Visual

Alunos do 9ºano

0€

Alunos professores
de Educação
Musical.

Alunos do 5º B

0€

G

3º período

Data a definir

PAA 2017 / 2018

Visita de estudo ao Museu
Dr.ª Berta Cabral

Visita ao Centro Social e
Paroquial de Vila Flor
Dinamização de atividades

A
B
F
G

F
G
H

 Conhecer e valorizar o património;
 Promover a socialização;
 Compreender o conceito de museu e a
sua relação com o conceito de coleção.
 Promover o desenvolvimento
comunitário;
 Promover a integração dos alunos na vida
Escolar/ sociedade;
 Promover a afetividade entre os alunos.
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 Promover a socialização;
 Incutir nos alunos o caráter festivo da
época vivida.

(canções) relacionadas com
as épocas festivas
Vamos descobrir outros
espaços de aprendizagem.
Ao longo do ano

F

 Promover o gosto pelo saber;
 Criar relações de proximidade entre as
crianças dos JIs e a sede de concelho;
 Promover a socialização.

G

 Contactar com meio e a natureza;
 Explorar o meio envolvente.

Educadoras,
Professores do 1º
ciclo e Assistentes
Operacionais

C
G
F
D

 Descobrir o livro e promover o gosto pela
leitura;
 Despertar a curiosidade e promover o
gosto pelas experiências;
 Adaptação ao meio aquático;
 Proporcionar novas vivências em
contacto com outras realidades.

Educadoras/BE e
outros parceiros
educativos.

Conhecer Vila Flor e o
concelho.

Ao longo do ano

Passeios exploratórios pela
localidade
Visitas à BE do
Agrupamento (almoço na
cantina), museu, GNR,
CSVF e outras
instituições.

Ao longo do ano

PAA 2017 / 2018

Nota: Estas visitas serão
realizadas sempre que
possível, nos dias em que
os JI vêm à piscina
coberta, para rentabilizar
os transportes.

Educadoras/Juntas
de Freguesia

Transportes
Alunos do Préescolar

Alunos do pré-escolar
E do 1º ciclo

(Juntas de Freguesia)

0€

Transportes
Alunos do Préescolar

(Juntas de freguesia)
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1º Período
CALENDARIZAÇÃO
/
DIA

1º Período
(data a definir)

ATIVIDADE

Exposição/Feira de
Minerais e Fósseis

M. E. A.*

A
B
F
G

OBJETIVOS

 Desenvolver nos alunos o gosto pela
geologia;
 Observar materiais geológicos (minerais,
fósseis, etc.);
 Observar que os materiais geológicos têm
aplicações no dia-a-dia das pessoas.

PROMOTORES
/
DINAMIZADORES

Grupo 520

DESTINATÁRIOS

Alunos do
agrupamento

CUSTO
/
ENTIDADE
FINANCIADORA

0€

3º Período
CALENDARIZAÇÃO
/
DIA

ATIVIDADE

Olimpíadas de História e
Geografia de Portugal
A definir
(Semana da Leitura)

Abril

2º Período

PAA 2017 / 2018

Participação no concurso
“Canguru Matemático”

Laboratório aberto

M. E. A.*

OBJETIVOS

PROMOTORES
/
DINAMIZADORES

DESTINATÁRIOS

CUSTO
/
ENTIDADE
FINANCIADORA

 Aprender a trabalhar em equipa;
Professora de
História e
Geografia de
Portugal

F
G
H

 Promover o convívio e a boa
disposição/desenvolver laços de amizade
e de competitividade saudável.

A
B

 Estimular o gosto e o estudo pela
Matemática;
 Atrair os alunos que têm receio da
disciplina de Matemática, permitindo que
estes descubram o lado lúdico da
disciplina.

Grupo 230

Com possível
alargamento ao 1º
ciclo

A

 Fomentar o gosto pela atividade
experimental e pela ciência;
 Desenvolver o espírito crítico e de
observação.

Grupo 510

1º ciclo

Alunos do 2º ciclo

80€
(Agrupamento)

Alunos do 2º Ciclo
30€
(Agrupamento)

100 €
(Agrupamento)
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3º Período

Palestra sobre “Níveis e
áreas de trabalho da
psicologia em Portugal” a
proferir pela psicóloga a
exercer funções no
Agrupamento.

F
G
H

 Compreender o trabalho dos psicólogos
em Portugal.

Professores de
Filosofia e
Psicóloga a exercer
funções no
Agrupamento

12º (alunos de
Psicologia)

0€

Ao longo do ano
CALENDARIZAÇÃO
/
DIA

1º Período
2º Período

ATIVIDADE

M. E. A.*

Campeonato Inter-turmas
de Cálculo Mental
SuperTmatik

A
B
F
G

Ao longo do ano

Continuação da
exploração da “sacola dos
Livros”
Leitura vai e vem

G

Durante o decorrer
do ano letivo
2017/2018

Exposições de trabalhos
dos alunos na Biblioteca

Fase final em
Fevereiro/Março de
2018

Durante o decorrer
do ano letivo
2017/2018

PAA 2017 / 2018

Blog de apoio à disciplina
de Educação Visual

OBJETIVOS

 Fomentar o interesse pela prática do
cálculo mental;
 Desenvolver destrezas numéricas e de
cálculo;
 Reforçar a componente lúdica na
aprendizagem da matemática;
 Detetar e divulgar talentos na área do
cálculo mental.
 Explorar os livros do PNL de modo a
despertar o gosto pela leitura;
 Proporcionar à criança e seus familiares
um contacto direto com os livros.

PROMOTORES
/
DINAMIZADORES

DESTINATÁRIOS

CUSTO
/
ENTIDADE
FINANCIADORA

Grupo de
Matemática do 3º
Ciclo e Ensino
Secundário

Alunos do 3º Ciclo

120 €
(Agrupamento)

Educadoras/BE

Alunos do Préescolar

0€

0€

A
B
F

 Divulgar os melhores trabalhos
elaborados pelos alunos do 3ºciclo;
 Motivar e apoiar os alunos na arte;
 Parceria com a equipa da Biblioteca.

Professor de Ed.
Visual
Alunos do 3º ciclo
Equipa da
Biblioteca

Comunidade escolar

A
B
H

 Divulgar trabalhos elaborados pelos
alunos;
 Organizar e dinamizar o Blog de apoio à
disciplina;
 Motivar e apoiar os alunos na arte e nas
novas tecnologias;
 Demonstrar os conhecimentos e a cultura

Professor de Ed.
Visual
Alunos do 3ºciclo

Comunidade escolar
Público em geral

0€
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artística ao mundo virtual.

No decorrer de
todo o Ano Letivo

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Ao longo do ano
letivo 2017/2018

Ao longo do ano
letivo 2017/2018

Ao longo do ano
letivo

PAA 2017 / 2018

A Geografia no Dia-a-dia

Exposição de trabalhos
Visionamento de filmes e /
ou documentários seguido
de debates.

A utilização da Internet
como ferramenta de
trabalho e pesquisa por
parte por parte dos alunos
com NEE

E
F

F
G
H
A
F
G

B
F
G

Intercâmbio com a
Biblioteca Escolar

B
F
G

Participação no
Jornal da Escola
(notícias, problemas e
curiosidades matemáticas)

A
B
F
H

 Incutir nos alunos o gosto pela pesquisa e
pela Geografia;
 Interligar os conteúdos com a realidade.
 Promover o gosto pela disciplina e pela
Escola;
 Desenvolver a capacidade de pesquisa e
comunicação na disciplina de História.
 Desenvolver práticas de exposição oral e
de intervenção num debate, aprendendo a
apresentar as ideias de forma metódica e
compreensível.
 Desenvolver competências básicas de
aprendizagem informática nos alunos
com NEE, alertando-os para a realidade e
para os perigos decorrentes da má
utilização da Interne;
 Promover a formação global do aluno
com NEE, enquanto pessoa, com o
recurso a meios informáticos e
multimédia e com o recurso à Internet.
 Desenvolver o gosto pela leitura;
 Conhecer outros meios e ambientes;
 Estimular
o
desenvolvimento
da
socialização;
 Participar nas diversas atividades que se
desenvolvem na Biblioteca Escolar
 Estimular o gosto pela Matemática;
 Desenvolver o raciocínio lógico;
 Desenvolver o cálculo mental.

Professores do
Grupo de
Geografia com
turmas atribuídas
do 3º Ciclo e
Secundário.
Professora de
História e
Geografia de
Portugal
Professores de
Filosofia

Toda a Comunidade
Escolar

0€

Todas as turmas de
2º ciclo

0€

Secundário

0€

Prof de Ed
Especial
Prof de TIC

Alunos com NEE –
com CEI ao abrigo do
artº 21º do DL
nº3/2008

Prof de Ed
Especial
Prof da BE
Outros professores

Alunos com NEE –
com CEI ao abrigo do
artº 21º do DL
nº3/2008

Grupo de
Matemática do 3º
Ciclo e Ensino
Secundário

Comunidade
educativa

0€

0€

0€
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No decorrer de
todo de todo o Ano
Letivo

Saídas de Estudo e
Trabalhos de Campo

A
F
G

Ao longo do ano

Atividades laboratoriais

F

Ao longo do ano

Semear plantar e arranjar
o espaço exterior.
Horta

PAA 2017 / 2018

E

 Interligar os conteúdos com a realidade;
 Aplicação dos conhecimentos em
questões concretas;
 Promoção do gosto dos alunos pelas
atividades escolares.

Professores do
Grupo de
Geografia com
turmas atribuídas
do 3º Ciclo e
Secundário.

Professores e alunos
das turmas de 3º
Ciclo e Secundário da
disciplina.

 Despertar a curiosidade e promover o
gosto pelas experiências.

Educadoras e
Grupo 520

Alunos do Préescolar

Educadora,
Assistente
Operacional e
Comunidade

Alunos do JI de Santa
Comba

 Promover
valores,
cidadania,
convivência, tolerância entre gerações;
 Sensibilizar para a seleção de resíduos,
compostagem e reutilização e reciclagem
dos materiais;
 Criar hábitos de alimentação saudáveis;
 Valorizar o trabalho.

50€
(Agrupamento –
Fotocópias)

Transportes
(Juntas de Freguesia)

0€
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Página 33

PAA 2017 / 2018

Página 34

CALENDARIZAÇÃO
ATIVIDADE
MÊS

SET

M. E. A.*

DIA

13/9 a
29/9

FIT escola

OUT

4

Dia do Badminton

OUT

4

Dia do Ténis de Mesa

A
B
D
E
F
A
B
D
E
F
A
B
D
E
F

9 a 27

Formação Árbitros Ténis de
Mesa nível escolar

B
D
E
F

9 a 27

Formação Árbitros
Badmínton nível escolar

B
D
E
F

OUT

9 a 27

Formação Árbitros Natação
nível escolar

B
D
E
F

OUT

25

Corta-Mato escolar

A
B
D

OUT

OUT

OBJETIVOS

PAA 2017 / 2018

*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
* Melhorar/solicitar a condição física
*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
*Promover o espírito desportivo
* Melhorar/solicitar a condição física
*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
*Promover o espírito desportivo
* Melhorar/solicitar a condição física
*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
*Promover o espírito desportivo
*Apurar os alunos para a fase distrital
*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
*Promover o espírito desportivo
*Apurar os alunos para a fase distrital
*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
*Promover o espírito desportivo
*Apurar os alunos para a fase distrital
*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.

PROMOTORES
/
DINAMIZADORES

DESTINATÁRIOS

CUSTO
/
ENTIDADE
FINANCIADORA

Grupo Educação Física
Clube do Desporto
Escolar

Alunos do 5º ao 12º
ano

0€

Grupo Educação Física
Clube do Desporto
Escolar

Alunos inscritos no
Desporto Escolar

0€

Grupo Educação Física
Clube do Desporto
Escolar

Alunos inscritos no
Desporto Escolar

0€

Clube do Desporto
Escolar

Alunos inscritos no
Desporto Escolar

1€/Desporto
Escolar

Clube do Desporto
Escolar

Alunos inscritos no
Desporto Escolar

1€/Desporto
Escolar

Clube do Desporto
Escolar

Alunos inscritos no
Desporto Escolar

1€/Desporto
Escolar

Grupo Educação Física
Clube do Desporto
Escolar

Alunos do 1º ciclo( 3
e 4 ano)
Alunos do 5º ao 12º

Desporto Escolar
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E
F

*Promover o espírito desportivo
* Melhorar/solicitar a condição física
*Apurar os alunos para a fase distrital
*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
*Promover o espírito desportivo
* Melhorar/solicitar a condição física
*Apurar os alunos para a fase distrital
*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
*Promover o espírito desportivo
* Melhorar/solicitar a condição física
*Apurar os alunos para a fase distrital
*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
*Promover o espírito desportivo
* Melhorar/solicitar a condição física
*Apurar os alunos para a fase distrital
*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
*Promover o espírito desportivo
* Melhorar/solicitar a condição física
*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
*Promover o espírito desportivo
* Melhorar/solicitar a condição física
*Apurar os alunos para a fase regional
*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
*Promover o espírito desportivo
* Melhorar/solicitar a condição física
*Apurar os alunos para a fase distrital
*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.

27 NOV
a
15 JUN

Início dos Quadros
Competitivos do Desporto
Escolar de Ténis de Mesa

A
B
D
E
F

27 NOV
a
15 JUN

Início dos Quadros
Competitivos do Desporto
Escolar de Badminton

A
B
D
E
F

27 NOV
a
15 JUN

Quadros Competitivos do
Desporto Escolar de Natação

A
B
D
E
F

NOV
a
JAN

Formação de Juízes/Árbitros
Desporto Escolar escalão
aperfeiçoamento em
Bragança

A
B
D
E
F

NOV

Corta-Mato Distrital com
apuramento para o Regional
em Mirandela

A
B
D
E
F

Basquetebol 3 x 3 nível
escolar

A
B
D
E
F

FITescola

A
B
D

?

DEZ

15

JAN

3/1 a 8/1

PAA 2017 / 2018

ano

Grupo Educação Física
Clube do Desporto
Escolar

Alunos do 5º ao 12º
ano

Desporto Escolar

Grupo Educação Física
Clube do Desporto
Escolar

Alunos do 5º ao 12º
ano

Desporto Escolar

Grupo Educação Física
Clube do Desporto
Escolar

Alunos do 5º ao 12º
ano

Desporto Escolar

Clube do Desporto
Escolar

Alunos do 7º ao 12º
ano

Desporto Escolar

Grupo Educação Física
Clube do Desporto
Escolar

Alunos do 5º ao 12º
ano

Desporto Escolar

Grupo Educação Física
Clube do Desporto
Escolar

Alunos do 5º ao 12º
ano

Desporto Escolar

Grupo Educação Física
Clube do Desporto
Escolar

Alunos do 5º ao 12º
ano

0€
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JAN

MAR

*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
*Promover o espírito desportivo
* Melhorar/solicitar a condição física
*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
*Promover o espírito desportivo
* Melhorar/solicitar a condição física
*Apurar os alunos para a fase distrital
*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
*Promover o espírito desportivo
* Melhorar/solicitar a condição física
*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
* Melhorar/solicitar a condição física

25

Dia da Natação

?

Basquetebol 3 x 3 Distrital
com apuramento para o
Regional

A
B
D
E
F

?

ABR

9 a 13

oMAI

JUN

* Melhorar/solicitar a condição física

A
B
D
E
F

ABR

MAI

E
F

Torneio Tag Rugby

FITescola

Tag rugby distrital

21 a 25

1

PAA 2017 / 2018

Torneio de Voleibol

Passeio de BTT

A
B
D
E
F
A
B
D
E
F
A
B
D
E
F
A
B
D
E
F
A
B
D
E
F

*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
*Promover o espírito desportivo
* Melhorar/solicitar a condição física
*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
*Promover o espírito desportivo
* Melhorar/solicitar a condição física
*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
*Promover o espírito desportivo
* Melhorar/solicitar a condição física

Grupo Educação Física
Clube do Desporto
Escolar

Alunos inscritos no
Desporto Escolar

0€

Grupo Educação Física
Clube do Desporto
Escolar

Alunos do 5º ao 12º
ano

Desporto Escolar

Grupo Educação Física
Clube do Desporto
Escolar

Alunos do 5º ao 9º
ano

0€

Grupo Educação Física
Clube do Desporto
Escolar

Alunos do 5º ao 12º
ano

0€

Grupo Educação Física
Clube do Desporto
Escolar

Alunos do 5º ao 9º
ano

0€

Grupo Educação Física
Clube do Desporto
Escolar

Alunos do 7º ao 12º
ano

0€

Grupo Educação Física
Clube do Desporto
Escolar

Alunos do 5º ao 12º
ano

50€/Agrupamento
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OUT
a
JUN

MAIO/
JUNHO

PAA 2017 / 2018

Projeto Atividade Interna
“Vida Ativa”

Workshop de Defesa Pessoal

A
B
D
E
F

A
B
D
E
F

*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
*Promover o espírito desportivo
* Melhorar/solicitar a condição física

Grupo Educação Física
Clube do Desporto
Escolar

Alunos do 5º ao 12º
ano

0€

*Incentivar e valorizar a participação numa
atividade física que promove a qualidade de
vida.
*Promover o espírito desportivo
* Melhorar/solicitar a condição física

Grupo Educação Física
Clube do Desporto
Escolar

Alunos do 5º ao 12º
ano

0€

Página 38

PAA 2017/2018

Página 39

A.1.Apoio ao currículo e formação para as
literacias da informação e dos média

SUB-DOMÍNIOS

A.2. Uso das tecnologias e da
internet como ferramentas de
acesso, produção e comunicação e
informação e como recurso de
aprendizagem

A. Currículo, literacias e aprendizagem

DOMÍNIOS

PAA 2017/2018

ATIVIDADES

CALENDÁRIO

PROMOTORES

DESTINATÁRIOS

ÂMBITO

CUSTOS

- Formação de utilizadores para alunos de 5º ano (Modelo Big Six)

-Equipa da BE

- Referencial “Aprender com a biblioteca Escolar” em articulação
com as turmas:
2º período
- 5ºB, 10ºB, 6ºA
Ao longo do
- Pesquisa de informação de diferentes temas nos processos de
ano letivo
trabalho de interação e de aprendizagem

- Professora Beatriz
Sarmento/Cristina - Alunos de 3º
ciclo/3º
Gonçalves/prof
Apoio ao
ciclo/secundário
Georgina
currículo e
Formação para
as Literacias
Alunos do J.I.

-“Histórias de encantar” com os alunos dos J.I. do agrupamento

- Equipa da BE

semestral

60€

-“Leitura bate à porta” (1º anos) leituras recomendadas pelo PNL
- Implementação de atividades pré-profissionais, no âmbito do
Programa Educativo Individual/Plano Individual de Transição,
para o aluno Diogo Neri (NEE).
- Oficina de Ferramentas Digitais para as turmas de 2º e 3º ciclo
(Blog, Ebooks, Storybird, Strach) em articulação com o Club TIC
- Produção pela Equipa da BE de materiais informativos e de
apoio à utilização adequada da Internet: Guiões de pesquisa,
guias de procedimentos, outros)

100€

Ao longo do - Equipa da BE
ano letivo

Diogo Neri
(NEE)

-Alunos
Ao longo do -Equipa da BE
ano letivo -Professores de TIC

Aprendizagem
préprofissional

-Formação de
utilizadores
-Literacia
Digital

20€
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PAA 2017/2018

B.1 Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura

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

SUBDOMÍNIOS

B. Leitura e literacia

DOMÍNIOS

ATIVIDADES

- Dinamização do “Mês Internacional das Bibliotecas Escolares”

CALENDÁRIO

outubro

PROMOTORES

-BE

DESTINATÁRIOS

ÂMBITO

Comunidade
Educativa

Leitura e
Literacia

CUSTOS

50€

No âmbito do PNL:
- Leitura bate à porta” (1º anos) leituras recomendadas pelo PNL
Ao longo do ano

-BE

Alunos do 4º
ano

Leitura e
Literacia

Ao longo do ano

-BE e professores

Alunos

Promoção da
leitura

10€

Utentes do
Centro
Paroquial

Promoção da
leitura

60€

- Dinamização da atividade: “Intervalo para a Leitura”

- “Encontro de Gerações” em parceria com o Centro Paroquial e
alunos do 5º B
- “Dia da poesia”

Uma vez por
período).

-BE, professores e
alunos

-“ Leitor do Mês”

Março

BE

-“Autor do Mês”

Ao longo do ano

BE

-Filme da semana (associado à leitura do livro)

Ao longo do ano

Alunos 3º ciclo e
secundário

- “Malas viajantes”

Ao longo do ano

BE

-“Semana da Leitura”:
- Encontro de escritores
-Feira do Livro
-Teatro (Atividade a definir para 1º e 2º Ciclo/3º e secundário)
-Concursos
- Sessões de leitura
- Exposições
- Decoração de espaços

Ao longo do ano

BE/Biblioteca
Alunos do PréMunicipal e
escolar e 1º
professores
Ciclo
Juntas de Freguesia
Comunidade
Educativa
BE e professores

Comunidade
educativa
Alunos

Ao longo do ano

Alunos

50€

Promoção da
150€
Leitura/Leitura
e Literacia

Promoção da 20€
Leitura/Leitura
e Literacia
Promoção da
Leitura/Leitura 1500€
e Literacia
Leitura e
Literacia

Transporte
(juntas de
Freguesia)

Data a definir
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DOMÍNIOS

SUB-DOMÍNIOS

ATIVIDADES

CALENDÁRIO

-Articulação e colaboração com a equipa do PES

PROMOTORES

DESTINATÁRIOS

ÂMBITO

CUSTOS

BE e PES

PAA 2017/2018

C.1. Apoio a atividades livres, extra curriculares e de
enriquecimento curricular

C. Projetos, parcerias e atividades de abertura à comunidade

EMRC e BE
- Articulação a disciplina de EMRC em atividades
Extracurriculares
Departamento de
matemática

- Articulação a disciplina de Matemática em atividades
extracurriculares (SuperTMatik)

-Articulação com a disciplina de História (Datas
comemorativas)

Departamento de
História
Ao longo do ano

- Articulação com a disciplina de Educação Física (Desporto
Escolar)

Grupo disciplinar
de Educação Física

- Articulação com a disciplina de Educação Visual (3º ciclo)
(Exposição dos trabalhos realizados)

Grupo disciplinar
de Educação Visual

Comunidade
educativa

Apoio ao
currículo e
Formação para 150€
as Literacias
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C.2. Projetos e Parcerias.
PAA 2017/2018

- Renovação das parcerias e protocolos existentes

Ao longo do ano

BE e Instituições

- Parceria com a Biblioteca Municipal (Malas viajantes)

Ao longo do ano

BE e Biblioteca
Municipal

- Parceria com o Centro Paroquial (encontro de gerações/
Exposição de trabalhos)

Ao longo do ano

BE e Centro
Paroquial

- Parceria com o Museu Municipal (Drª Berta Cabral)

Ao longo do ano

BE e Museu
Municipal

Comunidade
Educativa

Articulação

60€
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DOMÍNIOS

SUB-DOMÍNIOS

ATIVIDADES

D.1. Articulação da BE com a
Escola/Agrupamento.
Acesso a
serviços prestados pela BE.

PROMOTORES

Ao longo do ano A equipa da
BE/docentes do
Agrupamento

-“Leitura bate à porta” (1º anos) leituras recomendadas pelo
Ao longo do ano
PNL

Equipa da BE

DESTINATÁRIOS

ÂMBITO

Comunidade
Educativa
Alunos de
educação
especial
Alunos de 1º
ciclo

80€
Articulação

- Hora do conto na BE (1º Ciclo)

- Hora do conto na Biblioteca (Jardim de Infância)

Mês Internacional
da Biblioteca
Escolar (24/10 a
27/10)

CUSTOS

100€
A equipa da BE
Alunos 1º
ciclo/Jardim
de Infância

100€

10/10 a 13/10

D.2. Condições
humanas e materiais
para a
prestação dos
serviços.

D. Gestão da BE

- Exposição de trabalhos

CALENDÁRIO

PAA 2017/2018

- Formação interna na equipa a Nível de Tratamento
Documental (Porbase Prisma)

Ao longo do ano

Coordenadora
Interconcelhia

A equipa da BE

Formação

Página 44

D.3. Gestão da coleção /
da informação

- Gestão da coleção da BE/CRE de forma a garantir uma
coleção equilibrada e ajustada às necessidades
-Tratamento documental utilizando o Porbase Prisma
- Prosseguimento do processo de informatização do fundo
documental: atualização de registos, catalogação, indexação
e classificação

Gestão
Ao longo do ano

500€

Fundo
documental
Organização

Nota: Todas as atividades têm como entidade financiadora o Agrupamento.

PAA 2017/2018
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DESIGNAÇÃO DA
ACTIVIDADE/
PROJETO
Projeto:
“Ir ao teu encontro”

Projeto:
“Escola feliz”

DESCRIÇÃO
Pessoal docente, alunos ou outro elemento da comunidade
educativa do AE de Vila Flor solicita alguma atividade,
sessão em grupo sobre algum tema.
Monitorização das malas de primeiros socorros e acidentes
escolares e peri-escolares.
Monitorizar as condições higiénico-sanitárias de todo o
agrupamento.
Verificação da existência do Serviço de Segurança e Saúde
do Trabalho para pessoal docente e não docente neste AE.
Monitorização das condições de saúde do pessoal docente
e não docente do Agrupamento de Escolas (AE).
Monitorização das condições de saúde das crianças e
jovens do AE.
Monitorização/promoção do cumprimento do Programa
Nacional de Vacinação (PNV) das crianças do 2º ano do 1º
ciclo do EB.
Encaminhamento das crianças com NSE referenciadas
pelo AE.
Comemoração do Dia Mundial da Alimentação

Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar
PAS3.
Projeto:
“Alimentação saudável e
atividade física”

Sensibilizar para aquisição de hábitos de alimentação
saudáveis, prevenindo eventuais distúrbios alimentares e
enfermidades futuras.
Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar
PASSE 7.8.
Sensibilizar para aquisição de hábitos de alimentação
saudáveis, prevenindo eventuais distúrbios alimentares e
enfermidades futuras.
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PÚBLICO-ALVO

CALENDARIZAÇÃO

DINAMIZAÇÃO

Comunidade Educativa

Ao longo do ano letivo

Enfermeiras
Psicóloga
Nutricionista

Comunidade Educativa

Ao longo do ano letivo, a
iniciar em Outubro

Enfermeira
Técnico de Saúde
Ambiental
Coordenadora PES

Alunos do 2º, 3º ciclos e
Séc. de Vila Flor

Dia 19/10/2017

Enfermeiras
Nutricionista

Alunos da turma do
3ºano da EB1 de Vila
Flor

12 Sessões, 1/semana, De
Outubro a Janeiro

Enfermeira
Psicóloga Nutricionista

Alunos do 7º ano da EB
2/3 e Séc. de Vila Flor

9 Sessões, 1/mês
De Outubro a Maio

Enfermeira
Psicóloga Nutricionista
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Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar
PASSEZINHO
Alunos do pré-escolar

9/10 Sessões, 1/semana
De Janeiro a Março

Enfermeira
Psicóloga Nutricionista

Alunos das turmas do 3º
e 4º ano da EB1 de Vila
Flor

A definir pela ARS Norte

Enfermeiras
Psicóloga Nutricionista

Alunos do pré-escolar
Alunos encaminhados no
ano letivo anterior

De Outubro a Fevereiro

Enfermeira
Nutricionista

Alunos do pré-escolar
Alunos do 1º ciclo
(panfletos)

Ao longo de todo o ano
letivo

Enfermeira
Nutricionista

Alunos do 5º, 10º e 12º
ano

1 Sessão/turma
De Janeiro a Março

Nutricionista

Alunos da EB1 de Vila
Flor e do 2º ciclo

Maio

Equipa PES

Alunos do 2º, 4º, 6º e 8º
ano

De Março a Maio

Psicóloga
Enfermeira

Alunos das turmas do 4º
ano

1 Sessão/ turma
Na semana 27 a 30/11

Sensibilizar para aquisição de hábitos de alimentação
saudáveis, prevenindo eventuais distúrbios alimentares e
enfermidades futuras.
Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar
PASSE RUA
Efetivação dos conteúdos adquiridos ao longo do
programa PASSE.
Projeto: “STOP OBS INFANTIL” (obesidade)
Obtenção do IMC dos alunos para encaminhamento
precoce para a Nutricionista dos alunos com IMC acima
do percentil 95
Projeto: “Lancheira saudável”
Sensibilizar para aquisição de escolhas mais saudáveis.
Hábitos alimentares
Sensibilizar para aquisição de hábitos de alimentação
saudáveis, prevenindo eventuais distúrbios alimentares e
enfermidades futuras.
“Maio, Mês do Coração”
Caminhada anual promovida pelo PES para promoção da
atividade física e comemoração do dia do coração.
Afetos e valores
Educação para os afetos e a
sexualidade

Promover a reflexão sobre a importância dos afetos e
valores na vivência em sociedade.
Relações interpessoais

PAA 2017/2018

Enfermeiras
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Realizar dinâmica de grupo por forma a promover
conhecimentos sobre relações interpessoais saudáveis.
Identidade e género
Alunos do 8º ano

1 Sessão/ turma
Na semana 11 a14/12

Enfermeiras

Alunos do 9º ano, 12º e
turmas do Profissional

Semana 03/12 a 07/12

Enfermeiras

Docentes e alunos de
todos os ciclos

Ao longo do ano letivo

Enfermeira Rita

Alunos da EB 2/3 e Séc.

Ao longo do ano letivo
3as f das 10 às 11h
5as f das 15 às 16h
(2x/semana)

Enfermeira Rita

Alunos do 5º ano

De Janeiro a Março
(1sessão/turma/mês)

Psicóloga

Comunidade Educativa
Alunos do 1º ciclo

Ao longo do ano letivo
Ao longo do ano letivo

Enfermeira
Enfermeira

Solicitação do parque escolar com listagens dos alunos
nascidos em… para rastreio de Saúde Oral

Alunos do pré-escolar

De Janeiro a Maio

Enfermeira Coordenadora
PES
Médica Dentista

Preenchimento das fichas, em suporte Excel, dos alunos
abrangidos, este ano letivo, pelo cheque dentista pelo AE.

Alunos com 7, 10, 13, 15
e 18 anos de idade

De Outubro a Fevereiro

Enfermeira
Coordenadora PES
Assistente Técnica

Dinâmica de grupo para promover a reflexão sobre a
identidade e género individual
Atitudes responsáveis na sexualidade
Comemoração do Dia Mundial da Luta contra a Sida
Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar
- PRESSE
Colaborar com os professores que desenvolvam ao longo
de todo o ano letivo.
Gabinete de Atendimento ao Jovem- GAJ
Atendimento individual; Colaboração na resolução de
problemas e necessidades de natureza física, psíquica e/ou
social detetadas pela comunidade educativa.
Projeto de Desenvolvimento
Pessoal

Abordagem de temáticas relacionadas com o quotidiano:
“Bullying”, “Tomada de decisões”, “Os Valores”.

Promoção de hábitos de higiene oral, prevenindo eventuais
doenças orais.

Programa Nacional de Promoção
da Saúde Oral (PNPSO)
Projeto
“Sorri-dente”

PAA 2017/2018

Aplicação de flúor em bochechos quinzenalmente aos
alunos do 1ºciclo.
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Emissão dos cheques dentistas pela Assistente Técnica do
Centro de Saúde de Vila Flor.
Entrega dos cheques aos pais pelo Diretor de turma.

Projeto: Estilos de vida
Saúde, Higiene geral/sono

Realizar sessões de sensibilização sobre Saúde, Higiene
geral/sono e prevenção da pediculose.
Distribuir panfletos/cartazes alusivos ao tema.
“Mochila amiga”

Projeto:
“A turma do posturinha”

Incentivar à escolha e uso adequado da mochila
Transmissão conhecimentos que fomentem e incentivem o
desenvolvimento de uma atitude postural correta.

Rastreio da Terapia da Fala e
Ocupacional

Alunos do pré-escolar e
do 1º ciclo e os alunos
com NEE.
Polivalente da EB2/3 e
Séc.

1 Sessão/turma
De Janeiro a Abril

Enfermeira

Alunos do 1º cicloNovembro
Alunos do 5º e 7º ano:
Dezembro
Alunos do Pré-escolar:
De Abril a Maio

1 Sessão/turma
1 Sessão/turma
1 Sessão/turma

Enfermeira
Fisioterapeuta
Fisioterapeuta

Alunos do pré-escolar,
nascidos em 2013

De Abril a Maio

Enfermeira
Terapeuta da fala
Terapeuta Ocupacional

Alunos do 7º ano
Alunos do 9º , 11º e 12º
anos

Semana do 13 ao17/11
Maio

Enfermeiras
Enfermeiras

Alunos do 5º,7º, 10º e
12º ano

De Abril a Maio
(1 “sessão”/turma)

Enfermeiras
Professores (numa sala de
informática)

Solicitação ao AE de listagens dos alunos nascidos em
2013
Entrega das autorizações parentais para o rastreio.
Realização de rastreio para despiste de eventuais
problemas de fala, para intervenção curativa.

Projeto de Prevenção de
comportamentos aditivos

Comemoração do Dia Mundial do Não Fumador
Sensibilização sobre consumo de álcool/substâncias
psicoativas ilícitas tabaco

QUESTIONÁRIOS
LITERACIA

PAA 2017/2018

Aplicar questionário para diagnóstico de situação para
aferir quais as áreas de maior interesse / problemáticas dos
alunos (respondido on-line)
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Em colaboração com outras entidades

Dia Mundial da Diabetes

“Bullying” – uma história de
hoje”

Violência no Namoro

Alzheimer

Sensibilização dos alunos sobre este dia, nomeadamente a
Diabetes tipo 1 através de um teatro e distribuição de
panfletos e alimentos saudáveis.
Sensibilização sobre o Bullying nos dias de hoje através da
realização de um teatro pela Contra palco produções teatro
em parceria com a CPCJ e Município de Vila Flor.
Dinâmica de grupo onde se promove a partilha de histórias
e reflexão das mesmas.
Sensibilização dos alunos sobre esta temática, leitura de
uma história e reflexão da mesma.

Prevenção do mau trato

Comemoração do mês de Abril- mês da prevenção do mau
trato através da campanha “Aqui ninguém toca”.

Semana Mundial da Segurança
Rodoviária

Sensibilizar destinatários para a importância da segurança
rodoviária.

PAA 2017/2018

Alunos do 1º ciclo

Semana 14 Novembro
2017 (15/11 das 14 às
15:30 auditório)

IEFP

Alunos do 2º e 3º ciclo

27/11/2017 à tarde no
Auditório do Centro
Cultural de Vila Flor

CPCJ Vila Flor
Município de Vila Flor

Alunos do 10º,11º, 12º e
profissional

Fevereiro

ASMAB e CPCJ de Vila
Flor

Alunos do 4º ano da EB1
de VF

Março/Abril

Gabinete de Apoio
Alzheimer de Mirandela

Alunos do pré-escolar

Abril
1 Sessão/turma

NACJR Vila Flor

Encarregados de
educação dos alunos da
EB 2/3 e Secundário

Maio

Escola Segura GNR de
Vila Flor
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Âmbito

Atividades

Calendário

Destinatários

Crescer em segurança (conselhos úteis de segurança)

22 de novembro

Alunos do 1º ciclo de Vila
Flor 1 D

Crescer em segurança (conselhos úteis de segurança)

23de novembro

Alunos do 1º ciclo de
Samões

Violência no namoro

23 de novembro

Alunos do 9º B

Violência no namoro

24 de novembro

Alunos do 8º D e
Profissional

Crescer em segurança (conselhos úteis de segurança)

24 de novembro

Custos

Alunos do 1º ciclo de
Santa Comba
Alunos do 1º ciclo do
Crescer em segurança (conselhos úteis de segurança)

30 de novembro
Seixo

Dia da não-violência
Dia da não-violência

29 de janeiro

Alunos do 5º A, 6º B, 8º A
e 8º B

30 de janeiro

Alunos do 7º A, 7º B, 8º C,
9º A e 9º C

Dia da não-violência
31 de janeiro

Alunos do 1º ciclo Vila
Flor 1 D
Alunos do 7º A e 7º B,

Internet segura
Internet segura

7 de fevereiro

Alunos do 5º B

8 de fevereiro

Alunos do 1º ciclo Vila
Flor A e B e Samões

Sem custos

Ações da Secção Programas Especiais

Guarda Nacional Republicana Comando Territorial de Bragança Destacamento Territorial de
Mirandela

Promotores
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Alunos do 5º C e 6º B
Dia Europeu do 112

Spring Break (drogas)

Segurança Rodoviária
Escola de Trânsito

PAA 2017/2018

Ações de sensibilização sobre a temática das
dependências de substâncias psicoativas

Centro de Respostas Integradas de Bragança

Demonstrações de meios da GNR

15 de fevereiro

Alunos do 1º ciclo de Vilas
Boas

21 de março

Alunos do 12º ano turma A
eB

2º período

Alunos do 1º ciclo

3º período

Alunos de 1º ciclo e 5º
ano

3º período

Alunos de todos os graus
de ensino

9 de novembro
Ação de sensibilização sobre a temática das dependências
de substâncias psicoativas, mais precisamente as de recreio,
como é o caso do álcool, tabaco e haxixe

Alunos do 8º A, 8º B e
9º B
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Áreas Prioritárias de Formação

De acordo com o postado no Projeto Educativo e com o intuito de fazer face aos problemas pontuais detetados no seio do Agrupamento e, tendo em vista a concretização do
Plano de Ação Estratégia de promoção da qualidade das aprendizagens, foram definidas como Áreas Prioritárias de Formação as que a seguir se apresentam:
 Necessidades de formação sentidas pelo corpo docente.
 Ações de formação:



Metodologias do ensino da leitura e da escrita;



Da qualidade das aprendizagens ao sucesso escolar – os métodos e as técnicas de estudo e de ensino em contexto de sala de aula;



A utilização de dispositivos móveis em contexto de sala de aula;



O insucesso escolar e o baixo rendimento académico – da importância da relação pedagógica às estratégias de ensino e aprendizagem;



Ser diretor de turma. Contar com a biblioteca escolar;



O desenvolvimento curricular em artes – metodologias e práticas;



Educação musical;



Técnicas inovadoras de expressão plástica;



Planificações;



Do românico ao barroco;

 Ações de formação de curta duração:



Do trabalho colaborativo à supervisão pedagógica (em contexto de sala de aula);



Perturbações neuro comportamentais na escola;



Supervisão, intervisão e promoção do sucesso escolar.

PAA 2017/2018

Página 55

Atividades de Promoção do Desenvolvimento Educativo

No sentido de dar cumprimento à alínea g) do ponto 3 do Artigo 3º do Despacho Normativo n.º 6/2014 de 20 de maio, foram criadas diversas atividades que visam, simultaneamente,
preencher os tempos letivos desocupados dos alunos e permitir o atingir das metas específicas de aprendizagem apontadas no Projeto Educativo da escola.
Pretende-se que, em caso de ausência imprevista do docente, os alunos sejam encaminhados, de acordo com as suas preferências, para uma das seguintes atividades:
- Sala de Estudo.
- Biblioteca.

O jornal escolar ”BÔ”, embora não disponha de um espaço físico para se desenvolver, constitui-se como um projeto transversal a toda a comunidade educativa. Tendo como primordial
objetivo dar maior visibilidade a todas as atividades desenvolvidas no Agrupamento, o jornal escolar conta com a participação de todos os elementos da comunidade educativa.

NB: Ao longo do ano letivo o P.A.A. poderá sofrer alterações devido a constrangimentos e/ou à inclusão de novas atividades que surjam no âmbito dos projetos de atividades de turma ou
outras que se apresentem como pertinentes e que vão ao encontro da otimização do sucesso educativo do Agrupamento.

PAA 2017/2018
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Despesa prevista - PAA 2017/2018

Geral

12.950 €

Biblioteca /CRE

3.010 €

Ed. Física / Desporto Escolar

3.952 €

Total: 19.912 €

Nota: Há atividades para as quais ainda não foi apresentado orçamento e outras em que o mesmo foi feito por aluno, estando por isso, a soma total dependente do número
de alunos participantes.
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