Agrupamento de Escolas de Avis
Código 135203
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – Ano Letivo 2018/19
ARTICULAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA DO PLANO PLURIANUAL
DE MELHORIA COM O PROJETO EDUCATIVO E O PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

1

Eixo 1

I. Ações de apoio à melhoria das aprendizagens
(assessorias/coadjuvação/pares pedagógico/codocências; organização diversificada de grupos-turma; apoios às
aprendizagens/salas de estudo/ oficinas; …)
Taxa de sucesso – Alunos que transitaram sem negativas / taxa de transição – Alunos que transitaram

Eixo 2

II - Ações de prevenção do abandono, absentismo e indisciplina
(ações de prevenção e combate ao abandono e absentismo; ações de prevenção e combate à indisciplina; tutorias; ações de
desenvolvimento de competências pessoais e sociais; práticas educativas para a cidadania; ofertas diversificadas; …

Eixo 3

III Ações no domínio da gestão e organização
(articulação vertical e horizontal; articulação com os vários programas do ME; monitorização /avaliação do plano de melhoria
TEIP/PEE; supervisão pedagógica; ações de formação/ sensibilização de Professores e não Professores no âmbito do plano de
formação do AE/escola; estratégias de melhoria da comunicação interna e externa; outras)

Eixo 4

IV- Ações na relação escola-famílias-comunidade e parcerias
(implementação de parcerias locais; desenvolvimento de ações extensíveis às famílias; ações de sensibilização/informação aos
Pais/Encarregados de Educação e encarregados de educação; )

Nº

PAA/ TEIP

ATIVIDADE

OBJETIVOS/ COMPETÊNCIAS

RESPONSÁVEIS

DESTINATÁRIOS

CUSTOS

1º Período
1

1,2,4

RECEÇÃO AOS
ALUNOS
(17 SETEMBRO)

2

1,2,4

“DIA EUROPEU
DO DESPORTO
ESCOLAR”
(28 SETEMBRO)

3

1,2,4,

AÇÃO DE
SENSIBILIZAÇÃO
- “ÁGUA, UM
RECURSO
PRECIOSO”

⇒ Promover a socialização dos alunos, o
gosto pela vida escolar e o intercâmbio
com a família e toda a comunidade
escolar.

Pessoal Docente e Não
Docente,
Diretores de Turma
Direção

Alunos Pré-escolar
e 1º ciclo

⇒ Promover a atividade física nos alunos
do agrupamento, bem como o contacto
com a natureza e respeito pelo meio
ambiente;
⇒ Fomentar a socialização entre todos os
intervenientes, promovendo um clima de
alegria e bem estar.

Professores de
Educação Física

Alunos do 2º e 3º
ciclos.

0€

⇒ Sensibilização para a necessidade de
reduzir o consumo de água;
⇒ Sensibilização para a importância de
proteger a qualidade da água.

Conselho Eco-escolas

Alunos do 5.° ano

0€

⇒ Promover o contacto com conceitos,
comportamentos e soluções tecnológicas
compatíveis com um estilo de vida mais
sustentável.

Conselho Eco-escolas

Alunos participantes
no clube Ecoescolas

0 € (transporte
assegurado
pelo Município
de Avis)

0€

(1 E 3 DE OUTUBRO)

4

1,2,4

VISITA DE
ESTUDO AO
GREENFEST
ESTORIL
(12 de outubro)

2

5

1,2,4

DIA MUNDIAL DA
ALIMENTAÇÃO
(Pré e 1º Ciclo)

⇒ Promover comportamentos alimentares
saudáveis;
⇒ Contribuir para a melhoria dos
conhecimentos sobre alimentação
saudável.

Pré-Escolar e Primeiro
Ciclo

Alunos do préescolar e 1.° ciclo

0€

6

1,2,4

DIA MUNDIAL DA
ALIMENTAÇÃO –
OFERTA DE
ESPETADAS DE
FRUTA E
SMOOTHIES
(2º e 3º ciclo)

⇒ Promover comportamentos alimentares
saudáveis;
⇒ Estimular o consumo de fruta.

coordenadora do
PESES

Alunos do 2.° e 3.°
ciclos

18 €

⇒ Destacar a importância da Biblioteca
Escolar;
⇒ Promover a literacia da leitura;
⇒ Promover o gosto pelo livro, pela leitura
e pelo saber;
⇒ Conhecer a escritora Carmen Zita
Ferreira e a sua obra.

(ACA) Associação
Amigos Avis e
Biblioteca Escolar com
Departamentos do Préescolar e do 1.º ciclo;
Grupo da Educação
Especial

Alunos do JI e 1º
Ciclo de Avis e
Freguesias

5€

⇒ Promover o intercâmbio social e
cultural de professores, formação e
workshops entre os professores
portuguese e os professores de outros
países parceiros da Itália, Finlândia e
Estónia, Croácia e Espanha;
⇒ Promover o convívio

Direção
Sandra Freitas
Professores
Colaboradores do
projeto

(17 de outubro)

7

1,2,4

X ESCRITOS &
ESCRITORES
e
MIBE 2018 «Eu
Adoro a Biblioteca
Escolar»
(19 OUTUBRO)

8

1,2,3,4

MEETING EM
AVIS DO
PROJETO
ERASMUS+
“Experiencing
New Educational

3

Comunidade
educativa de AEA:
alunos, professores,
funcionários.Profess
ores da Itália,
Estónia e Finlândia..

300 euros

Tools”
(22 a 26 de
outubro)
9

1,2

“FORMAÇÃO DE
JUÍZES
ÁRBITROS” VOLEIBOL/BADMI
NTON-

professores/alunos nacionais e
estrangeiros.

⇒ Saber identificar os jogos e as regras
das modalidades de voleibol e badminton;
⇒ Participar em encontros e jogos como
árbitro.

Professores de
Educação Física
responsáveis pelos
respetivos
grupos/equipas.

⇒ Incrementar o hábito de separar os
resíduos e colocá-os no ecoponto
adequado;
⇒ Promover hábitos diários que permitam
reduzir o volume de resíduos sólidos
produzidos.

Conselho Eco-escolas
VALNOR

Alunos do 2.° e 3.°
ciclos
funcionários
docentes e não
docentes

0€

⇒ Promover o intercâmbio social e
cultural de professores e alunos da escola
com professores e alunos de outros
países parceiros da Grécia, Lituânia,
Croácia e Espanha;
⇒ Promover o convívio
professores/alunos nacionais e
estrangeiros.

Direção
Professora de
Geografia
Professores
colaboradores do
projeto
Município de Avis

Comunidade
educativa de AEA:
alunos, professores,
funcionários,
famílias.
Alunos e
professores da
Grécia, Lituânia,
Croácia e Espanha.

600€

⇒Compreender o significado do Día de
los Muertos, do Halloween e do Dia de
Todos os Santos;
⇒Promover a literacia da informação e

BE com Departamentos
de Línguas e de
Ciências Artísticas,
Físicas e Tecnológicas

Todas as turmas da
Escola sede

5€

Alunos pertencentes
aos grupos/equipas
de voleibol e
badminton.

0€

(24 OUTUBRO)

10

1,2,4

AÇÕES DE
SENSIBILIZAÇÃO
DO PROGRAMA
ECOVALOR
(25 de outubro)

11

1,2,3,4

MEETING EM
AVIS DO
PROJETO
ERASMUS+
“European Cultural
Treasures: where
the past meets the
future”

(28 de outubro a 2
Novembro)
12

4

1,2,4

DÍA DE LOS
MUERTOS &
HALLOWEEN /

DIA DAS BRUXAS
(31 OUTUBRO A 2
NOVEMBRO)

tecnológica;
⇒Divulgar e valorizar trabalhos realizados
pelos alunos;
⇒Promover a literacia dos média/
cinematográfica;
⇒Visionar e analisar obras
cinematográficas (Plano Nacional do
Cinema);
⇒Expressar-se através do corpo.

13

1,2,4

AÇÕES DE
EDUCAÇÃO:
„COMO DEVES
CUIDAR DO TEU
CORPO?“
(outubro, novembro,
junho)

14

1,2,4

S. MARTINHO:
MAGUSTO

5

⇒ Promover comportamentos alimentares
saudáveis;
⇒ Contribuir para a melhoria dos
conhecimentos sobre alimentação
saudável;
⇒ Promover uma adequada higiene oral.
⇒ Contribuir para a melhoria dos
conhecimentos sobre saúde oral;
⇒ Promover hábitos saudáveis de sono e
repouso;
⇒ Contribuir para a melhoria dos
conhecimentos sobre sono e repouso.

Equipa de Saúde
Escolar do Centro de
Saúde de Avis

Alunos do 1.° ciclo

⇒ Proporcionar momentos de são
convívio entre todos os elementos da
comunidade educativa e/ou local e manter
a tradição;
⇒ Conhecer os valores da solidariedade e
da partilha.

Município de Avis,
Ludotecas
Educadoras e
Professores 1º Ciclo

Alunos do PréEscolar e 1º ciclo

0€

15

1,2,3

ERASMUS+ KA2
BEYOND
BORDERS
VIAGEM A
BOLONHA

⇒ Partilha de boas práticas;
⇒ Promover a inclusão das minorias;
⇒ Adquirir competências no âmbito das
TIC.

Programa Erasmus;
Agrupamento de
Escolas de Avis

⇒ Promover a atividade física,
nomeadamente o atletismo;
⇒ Promover estilos de vida saudável;
⇒ Proporcionar aos alunos condições de
convívio e trocas de experiências
desportivas, através da participação deste
evento.

Docentes de Educação
Física , Município de
Avis, Associação de
Pais

⇒ Prevenir o consumo de substâncias
nocivas e as suas repercussões;
⇒ Prevenir a iniciação do consumo de
tabaco nos jovens;
⇒ Promover o abandono do consumo de
tabaco.

Equipa de enfermagem
da UCC
Coordenadora do
PESES

Comunidade escolar

0€

⇒ Promover o sucesso escolar;
⇒ Promover a literacia cinematográfica;

Professora
Bibliotecária,
Cabeçudos e CIMAA

Grupo de alunos do
2.º e 3.º ciclo

0€

1500€ Viagens
alimentação e
estadia
3 Professores

(11 A 14 DE
NOVEMBRO)

16

1,2,4

“CORTA MATO
ESCOLAR
INTERNO”
(14 NOVEMBRO)

17

1,2,4

COMEMORAÇÃO
DO DIA MUNDIAL
DO NÃO
FUMADOR
– RASTREIO POR
ESPIROMETRIA,
QUIZ E
DEMONSTRAÇÃO
DOS EFEITOS DO
TABACO

Todos os alunos do
agrupamento (1º,2º
e 3º ciclos)

Medalhas e
alimentação:
55€

(16 de novembro)

18

6

1,2,4

AUTO CINEMA CURTA-

METRAGEM
(21 de novembro a
fevereiro)

19

1,2, 4

COMEMORAÇÃO
DO DIA DA
FLORESTA
AUTÓCTONE

⇒ Realizar uma curta-metragem,
desenvolvendo competências ao nível da
expressão escrita e oral e a criatividade.

com Erasmus+

⇒ Sensibilização para a importância da
floresta, em particular da floresta
autóctone.

Conselho eco-escolas
Município de Avis

Alunos do 8.° ano

0€

⇒ Leitura e Inglês
⇒ Testar conhecimentos;
⇒ Aplicar conhecimentos;
⇒ Reconhecer capacidades.

Professoras de
Português 7.º e Inglês
8.º ano

Alunos do 7.º e 8.º
ano

+- €15/aluno

(23 de novembro)

20

1,4

LITERACIA 3D
CONCURSO
PORTO EDITORA
PRIMEIRA FASE – 26
A 30 DE NOVEMBRO
2018
B) SEGUNDA FASE –
DISTRITAL REALIZASE DE 11 A 22 DE
MARÇO DE 2019, NUM
ESTABELECIMENTO
DE ENSINO
LOCALIZADO EM
CADA UMA DAS
CAPITAIS DE
DISTRITO, A DEFINIR
PELA PORTO
EDITORA.
C) TERCEIRA FASE –
FINAL NACIONAL 17
DE MAIO DE 2019, NO
PAVILHÃO DO

7

CONHECIMENTO –
CIÊNCIA VIVA
(LISBOA).

21

1,2,4

VISITA DE
ESTUDO À
KIDZÂNIA
(28 DE NOVEMBRO)

22

1,2,4

IDA AO TEATRO
POLITEAMA
“ RAPUNZEL”

⇒ Desenvolver aptidões para a vida real e
compreender diversos serviços;
⇒ Divertir, interagir e adquirir
aprendizagens significativas.

Professoras do 3º e
3º/4º Avis

3º ano - 18 alunos
3º/4º ano- 15 alunos

330€

⇒ Proporcionar novas vivências;
⇒ Promover o contacto e convívio entre
alunos;

EB1/JI de Ervedal e
EB1/JI de Alcórrego

JI- 11, 1º e 4º- 8, 2º
e 3º- 11 (total 30
crianças e 5 adultos
Ervedal
JI Alcórrego-8 + 1º,
2º e 3º anos
Alcórrego-9

346.50€

⇒ Estimular e desenvolver a leitura e
escrita;
⇒ Desenvolver o sentido estético.

Fábrica de Histórias

3º/4ºano do
Agrupamento

0€

⇒Contribuir para uma escola inclusiva;
⇒Promover a comunicação e divulgação
da informação junto da comunidade
educativa de forma a fortalecer a imagem
do Agrupamento;
⇒Proporcionar a possibilidade de partilhar
conhecimentos através de ações para
além daquelas que são desenvolvidas em
contexto de sala.

Docentes de Educação
Especial
Biblioteca Escolar

Toda a comunidade

10€

(30 DE NOVEMBRO)

23

1,2,4

PROJETO „OS
CABEÇUDOS“
(NOVEMBRO E
DEZEMBRO)

24

1,2,4

COMEMORAÇÃO
DO DIA DA
PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
(3 dezembro)

8

25

1,2, 4

12º ANIVERSÁRIO
DA BE
Encontro com
escritor José
Fanha e com o
compositor Daniel
Completo
(5 DEZEMBRO)

26

1,2, 4

1.ª SESSÃO DE
CINEMA
«GRANDE
CENA!»
PAPILLON de
Michael Noer
(10 DEZEMBRO)

9

⇒ Relembrar a importância da BE;
⇒ Promover o gosto pelo livro, pela leitura
e pelo saber – literacia da leitura e
literacia
científica;
⇒ Divulgar o livro Estrelas e Estrelinhas
Este Mundo anda às Voltinhas de José
Fanha e Daniel Completo, com a
colaboração do professor Carlos Fiolhais;
⇒ Promover o gosto pela Língua
Portuguesa e pela Ciência – início do
projeto do PNL Ler+ Espaço, «Escuto.
Aqui
Planeta
Avis.»;
⇒ Proporcionar momentos de cultura e
lazer.

Biblioteca Escolar.

JI, 1º e 2º Ciclos

25€

⇒ Permitir a igualdade de oportunidades
no acesso a obras cinematográficas de
importância histórica/ cultural/
científica/ética/…, relacionadas com o
currículo;
⇒ Melhorar a capacidade de mobilizar e
relacionar conhecimentos;
⇒ Promover maior sensibilidade estética;
⇒ Aumentar a literacia cinematográfica;
⇒ Consolidar conteúdos lecionados na
sala de aula;
⇒ Fazer articulação interdisciplinar;
⇒ Promover a leitura e a literatura através
do cinema;
⇒ Melhorar o desempenho ao nível da
escrita;
⇒ Promover o encontro com um
especialista na área do cinema.*

Biblioteca Escolar
(Parcerias: Professores
do CT do 9ºA e B;
Parlamento dos
Jovens; jornal escolar;
PNC, …)

Alunos 9º ano

70€
(Total das 3
sessões
«Grande
Cena!»)

27

1,2,4

COMEMORAÇÃO
DO DIA
INTERNACIONAL
DOS DIREITOS
HUMANOS
(10 de DEZEMBRO)

28

1,2

“TORNEIO GIRAVOLEI”
(12 DEZEMBRO)

29

1,2,4

AÇÃO DE
SENSIBILIZAÇÃO
“POLÍTICA DOS 3
R´S” E
WORKSHOP DE
CONSTRUÇÃO DE
ENFEITES DE
NATAL COM
MATERIAIS
REUTILIZÁVEIS

⇒ Educar para a tolerância.
⇒ Sensibilizar para a tolerância,
solidariedade, cooperação e valor
humano;
⇒ Participar em campanhas humanitárias;
⇒Assinar cartas em prol do fim das
violações de direitos humanos (Maratona
de Cartas).

DCHS, BE, Amnistia
Internacional

Todos os alunos.

50€

⇒ Promover a modalidade de voleibol;
⇒ Desenvolver competências sociais,
respeito pelo outro e pelas regras.

Professores de
Educação Física.

Alunos do 2º/3º ciclo
(6º;7º;8º;9ºano)

Fotocópias:
10€

⇒ Incrementar o hábito de separar os
resíduos e colocá-os no ecoponto
adequado;
⇒ Promover o hábito de usar materiais
usados ao invés de materiais novos na
construção de objectos diversos;
⇒ Promover hábitos de consumo que
permitam reduzir o volume de resíduos
sólidos produzidos.

Conselho Eco-escolas
Município de Avis

Alunos do 4.°, 5.° e
6.° anos

0€

Docentes de Educação
Física.

Professores do
Agrupamento,
funcionários, enc. de
educação e
alunos do 2/3ºciclos
do agrupamento.

(11 e 13 de dezembro)

30

1,2,

“JOGO VOLEIBOL ⇒ Promover o gosto pela prática regular
das atividades físicas nomeadamente o
PROFESSORES
Voleibol;
VS ALUNOS”
(14 DEZEMBRO)

10

⇒ Proporcionar experiência competitiva
saudável entre todos os elementos da
comunidade educativa;

Fotocópias:
5€

31

1,2,4

ÉVORA E
ARREDORES
(MEGALITISMO,
ROMANO E
MEDIEVAL)

⇒ Conhecer os principais monumentos da
cidade de Évora;
⇒ Conhecer a evolução e dinâmica atual
da cidade capital do Alentejo.

DCSH/Prof. de
História/Município de
Avis

Alunos do 7º ano

5€

⇒ Promover o gosto pela prática regular
das atividades físicas nomeadamente o
Atletismo;
⇒ Proporcionar experiência competitiva;
desenvolver competências sociais;
⇒ Promover a prevenção da saúde.

Docentes Educação
Física do Agrup. de
Avis e CLDE.

Alunos apurados
dos 1º, 2º e 3º
ciclos.

Transporte e
almoço:

⇒ Promoção e divulgação do Remo;
⇒ Promover atividades ao ar livre e em
contato com a natureza;
⇒ Rentabilizar recursos;
⇒ Prevenção da saúde,
⇒ Desenvolver competências sociais.

Docentes do CFD

Alunos do 2º e
3ºciclo

Fotocópias:
5€

(DEZEMBRO)

32

1,2,4

CORTA MATO
DISTRITAL
(MONFORTE)
(DEZEMBRO)

33

1,2,4

TORNEIO INTER
TURMAS DE
REMO INDOOR

400€

34

1,2,4

ELABORAÇÃO DE ⇒Promover a criatividade dos alunos
POSTAIS DE
NATAL

Prof. de Ed. Visual 77º,
8º e 9º

Assistentes
operacionais

0€

35

2

CABAZ DE NATAL ⇒ Informar sobre as características do

GO
Dts

Todos os alunos do
Agrupamento
de
Escolas de Avis

0€

projeto “Cabaz Alimentar”;
⇒ Sensibilizar os alunos para a
necessidade de apoiar famílias
carenciadas;
⇒ Promover o espírito de solidariedade.

11

36

Nº

1,2,3,4

PAA/ TEIP

FESTA DE NATAL

ATIVIDADE

⇒ Desenvolver as aptidões técnicas;
⇒ Desenvolver a sensibilidade estética;
⇒ Promover os valores inerentes ao
Natal: paz, amor, partilha, solidariedade e
viver em família;
⇒ Promover o gosto pela escola e pela
disciplina de Educação Musical;
⇒ Promover a aquisição de cultura
musical e tecnológica.

Educadores e
Município de Avis,
Auxiliares de Ação
Educativa
Prof Ed. Musical
professores titulares de
1º ciclo
Ludotecas

Toda a comunidade

RESPONSÁVEIS

DESTINATÁRIOS

⇒ Conhecer e praticar tradições relativas
ao Dia de Reis e às Janeiras;
⇒ Promover o intercâmbio com as
famílias e comunidade.

Educadores e
Professores do 1º ciclo,
Município de Avis,
Auxiliares de Ação
Educativa

Toda a comunidade

⇒ Conhecer e perceber a organização
da BE/ das Bibliotecas;
⇒ Formar alunos na área da pesquisa e
recolha de informação («Pesquisar não é
googlar!»);
⇒ Conhecer a CDU;
⇒ Aprender a utilizar a BE e os seus
recursos de forma autónoma;
⇒ Promover as literacias da leitura, da
informação e dos média;
⇒ Divulgar o Passaporte de Leitura –
Viagens Com Livros.

Biblioteca Escolar

1º Ciclo (3º e 4º ano
Avis);
5º ano
Parcerias: Profs. 1º
CEB e de Português
do 2º ciclo/ DT

OBJETIVOS/ COMPETÊNCIAS
2º Período

37

1,2,4

DIA DE REIS /
JANEIRAS
(JANEIRO)

38

1, 2, 3

VISITAS
GUIADAS À BE
(JANEIRO)

12

50€

CUSTOS

39

1,2,,4

REGATA REMO LIGA DE
INVERNO EM
REMO OLÍMPICO
E PRIMEIRAS
REMADAS
(2ª- JANEIRO/
FEVEREIRO
3ª- MARÇO/ABRIL)

40

1,2

MEGA
ESCOLA AVIS
(FEVEREIRO)

41

1,2

VISITA DE ESTUDO A LISBOA 6º ANO TEATRO “ULISSES” E
LISBOA STORYCENTRE
(23 DE JANEIRO)

42

1,2

Docentes do CFD

⇒ Promover o gosto pela prática regular
das atividades físicas e desportos ao ar
livre, nomeadamente o Atletismo;
⇒ Proporcionar experiência competitiva;
⇒ Desenvolver competências sociais.

Docentes Educação
Física do Agrup. de
Avis

⇒ Desenvolver o gosto pelo teatro;
⇒ Compreender melhor a obra lida e
analisada;
⇒ Estabelecer comparação entre a obra
e a peça de teatro;
⇒ Compreender melhor alguns
conteúdos de HGP - descobrimentos,
Terramoto de 1755; Reconstrução de
Lisboa, ...

Professores de
Português e HGP;
Município de Avis

Alunos do 6º ano

20€ (por aluno)
Escalão A - 10
Escalão B- 3
Escalão C - 4

Departamento de
Matemática e Ciências
Físico-Naturais;
Biblioteca Escolar

3.º ciclo

40€

MATEMÁTICA E ⇒Melhorar a capacidade de mobilizar e
CINEMA: sessão relacionar conhecimentos;

dinamizada

13

⇒ Promover o gosto pela prática regular
das atividades físicas e desportos ao ar
livre, nomeadamente o Remo;
⇒ Contribuir para desenvolver melhor
consciência ambiental;
⇒ Proporcionar experiência competitiva;
⇒ Desenvolver competências sociais;
⇒ Promover a prevenção da saúde.

⇒Promover maior sensibilidade estética;
⇒ Aumentar a literacia cinematográfica;

Alunos do grupo de
Remo.

Alunos 2º e 3º ciclos

Transporte e
alimentação:
2000€

Fotocópias:
5€

⇒Consolidar conteúdos lecionados na
sala de aula;
⇒Fazer articulação interdisciplinar;
⇒Incentivar o gosto pela Matemática.

Professor de
Matemática do 7ºano
Parcerias: UBI, SPM e
PNC

⇒ Promover o livro e a leitura – literacia
da leitura;
⇒ Melhorar o desempenho dos alunos
no âmbito da leitura expressiva/
compreensão leitora;
⇒ Promover a participação dos alunos
em concursos.

Professora Bibliotecária
e CIBE

CONCURSO
NACIONAL DE
LEITURA (CNL)
13.ª edição

⇒Promover o livro e a leitura – literacia
da leitura;
⇒Estimular hábitos de leitura e pôr à
prova competências de expressão
escrita e oral;
⇒Promover a participação dos alunos
em concursos.

Professora Bibliotecária

2.ª SESSÃO DE
CINEMA
«GRANDE
CENA!»

⇒ Permitir a igualdade de oportunidades
no acesso a obras cinematográficas de
importância histórica/ cultural/
científica/ética/…, relacionadas com o
currículo;

Biblioteca Escolar
(Parcerias: Professores
do CT do 9ºA e B;
Parlamento dos
Jovens; jornal escolar;

pelo prof.
Hélder
Vilarinho da
Universidade
da Beira
Interior *
(JANEIRO)

43

1,2,4

CONCURSO
INTERCONCELHIO
DE LEITORES

«Ser Leitor é
Cool!» - 1.ª
edição
(FINAL: 30 ABRIL CAMPO MAIOR)

44

45

14

1,2,4

1,2, 4

3.º, 4.º, 5º e 6.º ano

40€ (prémios e
almoços)

3.º ciclo

40€ (prémios e
almoços)

Alunos do 9º ano

70€
(Total das 3
sessões
«Grande
Cena!»)

Parcerias:
Departamento do 1.º
ciclo;
Departamento de
Línguas; Município de
Avis; APEEECA

Parcerias:
Departamento de
Línguas; Biblioteca
Municipal; Município de
Avis; CIBE

O PIANISTA,
Roman Polanski
(?)
(28 JANEIRO)

46

1,2,4

VISITA AOS
VIVEIROS
MUNICIPAIS DE
AVIS +
WORKSHOP DE
MORFOLOGIA E
PROPAGAÇÃO
VEGETATIVA DE
PLANTAS

⇒ Melhorar a capacidade de mobilizar e
relacionar conhecimentos;
⇒ Promover maior sensibilidade
estética;
⇒ Aumentar a literacia cinematográfica;
⇒ Consolidar conteúdos lecionados na
sala de aula;
⇒ Fazer articulação interdisciplinar;
⇒ Promover a leitura e a literatura
através do cinema;
⇒ Melhorar o desempenho ao nível da
escrita;
⇒ Promover o encontro com um
especialista na área do cinema.*

PNC, …)

⇒ Sensibilizar para a preservação da
biodiversidade;
⇒ Sensibilizar os alunos para a
diversidade morfológica e de espécies
de plantas, bem como para as diversas
possibilidades de reprodução vegetativa
que estas apresentam.

Conselho Eco-escolas
Município de Avis

Alunos do 6.° ano

0€

⇒ Sensibilizar para a necessidade de

Departamento de
Ciências Sociais de
Humanas
Docente de História do
3º Ciclo

Alunos do 8º ano

10€

(janeiro - data a
definir)

47

15

1,2 e 4

VISITA DE
ESTUDO AO
MUSEU DO
ORIENTE

defesa do Património Cultural; ajudar no
desenvolvimento da educação artística e
da educação para a cidadania; conhecer

o

espólio

do

Museu

do

Oriente,

conhecer o espólio do Museu de Arte
Antiga,

compreender

a

organização

urbanística de Lisboa antes e após o
terramoto de 1755, Conhecer diferentes
tipologias de plantas urbanísticas e
organização interna das cidades, situar
alguns dos acontecimentos históricos
ocorridos

na

Baixa

Pombalina,

confrontar a aprendizagem escolar com
a realidade; proporcionar momentos de
convivência, sentido de camaradagem e
cooperação (turma, escola, …)

48

1,2, 4

DIA
INTERNACIONAL
DA INTERNET
SEGURA
(FEVEREIRO)

49

1,2,4

CARNAVAL
(FEVEREIRO)

50

16

1,2,4

MEGA
(DISTRITAL)

⇒ Formar alunos na área da literacia
informática;
⇒ Promover a utilização segura da
Internet;
⇒ Combater os conteúdos ilegais.

Prof. TIC e BE

Alunos do 1º, 2º e 3º
Ciclos

5€

⇒ Proporcionar momentos lúdicos;
⇒ Elaborar máscaras e adereços de
tema livre para a realização de um
desfile e baile de máscaras na escola
sede do Agrupamento e atividades livres
nas escolas e jardins.

-Pré-Escolar e 1º ciclo

Toda a comunidade.

0€

⇒ Promover o gosto pela prática regular
das atividades físicas e desportos ao ar

Docentes do 2º e 3º
ciclos do Agrupamento

Alunos dos 2º e º
ciclos apurados

Transporte e
alimentação:

51

1,2,4

28 FEVEREIRO Elvas

livre, nomeadamente o Atletismo;
⇒ Proporcionar experiência competitiva;
⇒ Desenvolver competências sociais.

e CLDE

SEMANA DOS
AFETOS

⇒ Sensibilizar para a importância dos
afetos;
⇒ Promover a assertividade e a
autoestima na expressão dos afetos.
⇒ Promover e facilitar a expressão de
sentimentos e a troca de afeto.

GO e DTs

Alunos do 2º e 3º
Ciclos

0,50€ pp + 10€
em papelaria

⇒ Sensibilizar para a importância dos
afetos;
⇒ Divulgar livros/filmes, músicas sobre o
tema Amor;
⇒ Promover a leitura e a literatura
através do cinema;
⇒ Promover o gosto pelo cinema;
⇒ Divulgar trabalhos elaborados pelos
alunos.

BE e Departamento de
Línguas

Alunos do PréEscolar, 1º, 2º e 3º
Ciclos

30€

⇒ Partilha de boas práticas;
Escola, rotina diária e tempos livresapresentação em Inglês;
⇒ Adquirir competências no âmbito das
TIC.
⇒ Escrita de parte de uma peça pelos
alunos com o título “From bullying to
loving”.

Programa Erasmus;
Agrupamento de
Escolas de Avis
Sandra Freitas

Toda a comunidade

5259.60 €

(11 A 15 DE
FEVEREIRO)

52

1,2,4

DIA DOS
NAMORADOS
«Amor ao
Quadrado»
(14 DE FEVEREIRO)

53

1,2,3,4

MEETING NA
FINLÂNDIA
(KUOPIO) DO
PROJETO
ERASMUS+
“Experiencing

New
Educational
Tools”
(18 a 23 de
fevereiro)

17

Transporte e
alimentação:
500€

54

1,2

TORNEIO
BASQUETEBOL
3X3 local (20 fev
Avis)

⇒ Promover o gosto pela prática regular
das atividades físicas, nomeadamente o
basquetebol;
⇒ Proporcionar experiência competitiva;
⇒ Desenvolver competências sociais.

Docentes do 2º e 3º
ciclos do Agrupamento

⇒ Transmitir e aplicar as principais
regras e procedimentos utilizáveis em
agricultura biológica;
⇒ Promover a reutilização de materiais e
o reaproveitamento da água de rega na
concepção de hortas verticais.

Conselho Eco-escolas
Município de Avis

Alunos do 1.° 7.°
ano

0€

Equipa de enfermagem
da UCC

Alunos do 3.° ciclo

0€

DCHS/BE

Todos os alunos.

40 €

Alunos do 2º e 3º
ciclos.

Transporte,
alimentação:
350€

Distrital- (22
março em Nisa)
55

1,2,4

WORKSHOP DE
CONSTRUÇÃO
DE HORTAS
VERTICAIS COM
MATERIAIS
REUTILIZADOS

Fotocópias:
Fotocópias:
5€

(fevereiro - data a
definir)

56

1,2,4

AÇÕES DE
EDUCAÇÃO
SEXUAL
(fevereiro e março)

57

1,2,4

⇒ Promover atitudes positivas face às
mudanças decorrentes da puberdade;
⇒ Prevenir doenças sexualmente
transmissíveis;
⇒ Contribuir para a melhoria dos
conhecimentos sobre saúde sexual e
sexualidade.

COMEMORAÇÃO ⇒ Conhecer a história da luta pelos
direitos da mulher ao longo do tempo;
DO DIA DA
⇒ Alertar para a necessidade de
MULHER/
dignificar a condição feminina.

18

Alunos do 9º ano

5€ pp

⇒ Iniciar os alunos no processo de
orientação vocacional de modo a
promover uma decisão informada no
final do 3º ciclo;
Explorar a oferta formativa de secundário
e superior;
⇒ Permitir aos alunos tomar contacto
com realidades formativas mais
abrangentes.

GO
DTs
Município de Avis

8º Anos

150€

VISITA AO
POLITÉCNICO
DE TOMAR

⇒ Iniciar os alunos no processo de
orientação vocacional de modo a
promover uma decisão informada no
final do 3º ciclo;
Explorar a oferta formativa de secundário
e superior;
⇒ Permitir aos alunos tomar contacto
com realidades formativas mais
abrangentes.

GO
DTs
Município de Avis

8º Anos

150€

TORNEIO
BADMINTON
(SINGULARES)

⇒ Promover o gosto pela prática regular
das atividades físicas, nomeadamente o
badminton;
⇒ Proporcionar experiência competitiva;
⇒ Desenvolver competências sociais.

Docentes do 2º e 3º
ciclos do Agrupamento

Alunos do 2º e 3º
ciclos.

Fotocópias
5€

1,2,4

59

1,2 e 4

VISITA AO IEFP
DE TOMAR

60

1,2 e 4

61

1,2

19

⇒ Alertar para a necessidade
preservar o património histórico;
⇒ Criar interesse pela museologia;
⇒ Conhecer o museu Gulbenkian.

Prof. de
História/Município de
Avis

58

VISITA DE
ESTUDO AO
MUSEU DA
FUNDAÇÃO
CALOUSTE
GULBENKIAN

de

62

1,2,4

63

1,4

TORNEIO DE
GIRA VOLEI

⇒ Promover o gosto pela prática regular
das atividades físicas nomeadamente o
Voleibol;
⇒ Proporcionar experiência competitiva;
⇒ Desenvolver competências sociais;
promover a prevenção da saúde;
⇒ Sensibilizar os alunos para aderirem
aos grupos/equipas de voleibol do D.E.

Docentes de Educação
Física do 2º e 3ºciclos

Alunos do1º/ 2º ciclo
(8- 10 anos)

Fotocópias:
5€

VISITA DE
ESTUDO AO
TEATRO
5º ANO PEÇA A
DEFINIR

⇒ Promover o gosto pelo teatro e pela
literatura.

Professoras de
português 2º ciclo
Município de Avis

Alunos do 5.º ano
Escalão A- 15
alunos
Escalão B- 10
alunos
Escalão C- 2 alunos

+-12€/aluno

⇒ Promover o intercâmbio social e
cultural de professores e alunos da
escola com professores e alunos de
outros países parceiros da Grécia,
Lituânia, Croácia e Espanha;
⇒Promover o convívio
professores/alunos nacionais e
estrangeiros.

Direção
Florinda Franco
Professores
colaboradores
Erasmus+
Município de Avis

3 alunos e 2
professores.

4500€

⇒ Divulgar aspetos da cultura anglosaxónica;

BE;
Departamento de

Alunos do 1º ciclo
(3º e 4º anos)

(MARÇO)

64

1,2,3,4

MOBILIDADE À
CROÁCIA DO
PROJETO
ERASMUS+ “European
Cultural
Treasures: where
the past meets the
future”
(Março)

65

20

1,2

PANCAKE DAY
RACE

66

1,2,4

(7 DE MARÇO)

⇒ Desenvolver a criatividade, o
imaginário, a fantasia e a socialização;
⇒ Promover costumes e tradições;
⇒ Promover a diversidade cultural e
tradições de outros países.

Línguas;
Departamento do 1º
ciclo;
AEC.

VISITA DE
ESTUDO AO
TEATRO A LX
7º ANO PEÇA”
LEANDRO, REI
DA HELÍRIA”

⇒ Promover o gosto pelo teatro e pela
literatura.

Professoras de
português 3º ciclo:Isilda
Carapeto; Ana Antunes
Município de Avis

Alunos do 7.º ano
Turma A e B

⇒ Desenvolvimento do pensamento
estratégico;
⇒ Desenvolvimento do raciocínio lógicomatemático;
⇒ Desenvolvimento da capacidade de
argumentar, de relacionar e de aprender
conceitos.

Departamento de
Matemática e Ciências
Físico-Naturais

Alunos do 2º Ciclo e
3º Ciclo

⇒ Comemoração do Dia Mundial da
Floresta, da Árvore e da Poesia, Dia
Ecoescolas e início da Primavera;
⇒ Promover o intercâmbio escola /
família /comunidade;
⇒ Educar para uma alimentação
saudável;
⇒ Comemorar o dia da Alimentação;
⇒ Promover a sopa e as saladas como

Agrupamento
Município de Avis
Associação de Pais
Departamento de
Matemática e Ciências
Físico-Naturais

Toda a comunidade

A- 8
B-4
C-!8

30 alunos

€ 5.45/aluno

(14 DE MARÇO)

67

1,2

68

1,2,3,4

CAMPEONATO
DE JOGOS
MATEMÁTICOS
(Nível de Escola)
(20 MARÇO)

FEIRA DOS
PRODUTOS
(21 DE MARÇO)

21

Fotocópias
60€

alimentos saudáveis e imprescindíveis;
⇒ Promover hábitos de vida saudáveis;
69

1,2,4

FEIRA DA
POESIA
(INTEGRADA NA
FEIRA DOS
PRODUTOS)

⇒ Promover o gosto pela poesialiteracia da leitura.

BE

Toda a comunidade

Fotocópias
15€

⇒ Desenvolvimento do pensamento
estratégico;
⇒ Desenvolvimento do raciocínio lógicomatemático;
⇒ Desenvolvimento da capacidade de
argumentar, de relacionar e de aprender
conceitos.

Professor de
Matemática 3º Ciclo:
André Bernardino

3 alunos do 2º Ciclo
e 3 alunos do 3º
Ciclo.

Autocarro 350€
Refeições - 25

Conselho Eco-escolas

Alunos participantes
no Clube Ecoescolas (máximo: 12
alunos)

17 € por aluno

Professores do CFD

Alunos que
frequentam os CFD

Transporte e
alimentação:

(21 DE MARÇO)

70

1,2

71

1,2,4

15º
CAMPEONATO
NACIONAL DE
JOGOS
MATEMÁTICOS
(29 DE MARÇO)
VISITA DE
ESTUDO AO
ESTUÁRIO DO
SADO OBSERVAÇÃO
DE GOLFINHOS E AO MUSEU
OCEANOGRÁFIC
O

⇒ Sensibilizar para a biodiversidade e
importância da preservação dos
oceanos e das suas espécies;
⇒ Promover estilos de vida que
tenham reduzidos impactos negativos
ao nível dos ecossistemas marinhos.

(29 de março)

72

22

1,2,4

ENCONTRO DOS ⇒ Promoção e divulgação do Remo;

CFD DE REMO
DO DESPORTO
ESCOLAR

73

1, 2, 3

ERASMUS + BEYOND
BORDERS (MARÇO)

74

1,2,3,4

FORMAÇÃO DE
DOCENTES NA
BULGÁRIA PROJETO KA1 “
DE AVIS PARA O
MUNDO”

⇒ Desenvolver uma atividade
experimental de competição saudável
entre os jovens praticantes de remo no
D.E.;
⇒ Desenvolver competências sociais e
cooperação.

de Remo a nível
nacional

500€

⇒ Contactar com outras línguas e
culturas;
⇒ Desenvolver competências sociais e
de cooperação;
⇒ Promover a partilha de boas práticas.

Erasmus+;
Agrupamento de
Escolas de Avis

8 alunos e 4
professores de
outros países (
Alemanha; Polónia;
Espanha; Itália)

Fotocópias -25€
Refeições 140€

⇒ Melhorar os conhecimentos a nível de
gestão de sala de aula e inclusão de
minorias;
⇒ Redução da indisciplina, abandono
escolar e melhoria dos resultados
escolares.

Direção
Florinda Franco
Erasmus+

3 professores

4990€

BE/ PNL

Alunos do JI, 1º, 2º
e 3º Ciclos

100€
fotocópias
Aquisição de
livros
alimentação

(1 a 7 de Abril)

75

1,2,4

13.ª SEMANA DA ⇒ Promover o gosto pelo livro, pela
leitura e pelo saber – literacia da leitura;
LEITURA
(29 de ABRIL a 3 de
MAIO)

23

⇒ Promover o gosto pela Língua
Portuguesa;
⇒ Sensibilizar para a importância das
ilustrações;
⇒ Divulgar textos/ obras lidas pelos
alunos (projeto Ler+ com Prazer);
⇒ Mostrar trabalhos realizados pelos
alunos (Ler+ Espaço: «Escuto. Aqui

Parcerias:
Departamento de
Línguas, Departamento
de Matemática e
Ciências FísicoNaturais, Departamento
do Pré-Escolar e do 1.º
Ciclo; BMA, Município

76

Nº

1,2,4

PAA/ TEIP

ELABORAÇÃO
DE CESTAS DE
PÁSCOA

ATIVIDADE

Planeta Avis.»);
⇒Sensibilizar para a importância da
diversidade linguística (Ler+ em
diferentes línguas/ sotaques);
⇒Promover o encontro com um escritor/
ilustrador/ recitador/ contador de
histórias.

de Avis, outros.

⇒Promover a criatividade dos alunos.

Prof. de Ed. Visual 7º,
8º e 9º

OBJETIVOS/ COMPETÊNCIAS

RESPONSÁVEIS

Assistentes
operacionais

DESTINATÁRIOS

0€

CUSTOS

3º Período
77

1,2,4

CONCURSO DE
LÍNGUA
PORTUGUESA
TODOS A
SOLETRAR
(8.ª ED.)

⇒ Melhorar o desempenho dos alunos no
âmbito da ortografia, da acentuação, da
pronúncia e do vocabulário;
⇒ Promover a literacia da leitura;
⇒ Promover a participação dos alunos em
concursos.

BE, PB e profs. 1º Ciclo
de Avis, Fronteira e
Mora; Município de
Avis

1º Ciclo

15 €
fotocópias
alimentação

⇒ Informar os alunos sobre a Oferta
Formativa e ajudar os mesmos na
construção do seu projeto educativo:
⇒ Familiarizar os alunos com o ambiente
e funcionamento de um dos contextos
formativos disponíveis para o seu futuro.

GO
DT e outros docentes
Município de Avis

9º Ano

5€ - fotocópias

(ABRIL, MAIO, JUNHO)

78

1, 2 e 4

ESCOLA
SECUNDÁRIA DE
PONTE SOR
(ABRIL E MAIO)

24

79

1, 2 e 4

AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS DE
SOUSEL
(ABRIL E MAIO)

80

1,2,4

COMEMORAÇÃO
DO 25 DE ABRIL
DE 1974
(ABRIL)

81

1,24

ZOO DE LISBOA
(3 DE MAIO)

82

1,2,4

DINO PARQUE
LOURINHÃ
(10 de maio)

25

⇒ Informar os alunos sobre a Oferta
Formativa e ajudar os mesmos na
construção do seu projeto educativo:
⇒ Familiarizar os alunos com o ambiente
e funcionamento de um dos contextos
formativos disponíveis para o seu futuro.

GO
DT e outros docentes
Município de Avis

9º Ano

5€ - fotocópias

⇒ Celebrar a importância histórica do 25
de abril/ da democracia;
⇒ Promover a literacia da informação e da
leitura.

Departamento de
Ciências Humanas e
Sociais. Parcerias:
Biblioteca Escolar;
Departamento de
Línguas; Educação
Especial; Lar da Santa
Casa da Misericórdia
de Avis; Núcleo de
Estudos 25 de Abril)

Comunidade Escolar

20€
fotocópias e
alimentação

⇒ Proporcionar novas vivências;
⇒ Despertar a curiosidade;
⇒ Desenvolver o pensamento científico;
⇒ Promover o contacto e convívio entre
alunos;
⇒ Observar/interpretar/interagir com o
mundo animal.

EB1/JI de Ervedal e
EB1/JI de Alcórrego

JI- 11, 1º e 4º- 8, 2º
e 3º- 11 (total 30
crianças e 5 adultos
Ervedal)

516,50€

⇒ Adquirir conhecimentos sobre animais
Pré-Históricos;

JI de Benavila

JI Alcórrego – 8 +
1º,2º, 3ºAnos
Alcórrego – 9
Total – 17 crianças +
3 adultos
8 crianças
1 adulto

50€

⇒ Desenvolver a capacidade de
observação e atenção e de interagir em
grupo;
⇒ Conhecimento da fauna local;
⇒ Divertimento.
83

1,2, 4

3.ª SESSÃO DE
CINEMA
«GRANDE
CENA!»
O PRIMEIRO
HOMEM NA LUA
de Damien
Chazelle
(15 MAIO)

84

2, 4

COLOR PARTY
(15 DE MAIO - DIA DA
FAMÍLIA)

26

1º e 2º ano de Avis

38 crianças
3 adultos

456€

⇒ Permitir a igualdade de oportunidades
no acesso a obras cinematográficas de
importância histórica/ cultural/
científica/ética/…, relacionadas com o
currículo;
⇒ Melhorar a capacidade de mobilizar e
relacionar conhecimentos;
⇒ Promover maior sensibilidade estética;
⇒ Aumentar a literacia cinematográfica;
⇒ Consolidar conteúdos lecionados na
sala de aula;
⇒ Fazer articulação interdisciplinar;
⇒ Promover a leitura e a literatura através
do cinema;
⇒ Melhorar o desempenho ao nível da
escrita;
⇒ Promover o encontro com um
especialista na área do cinema.

Biblioteca Escolar
(Parcerias: Professores
do CT do 9ºA e B;
Parlamento dos
Jovens; jornal escolar;
PNC, …)

Alunos do 9º ano

70€
(Total das 3
sessões
«Grande
Cena!»)

⇒ Potenciar e facilitar a relação escolafamília;
⇒ Promover a interação positiva entre os
diferentes intervenientes da comunidade
escolar;
⇒ Proporcionar um momento de
relaxamento e diversão.

GO
Município de Avis

Toda a comunidade
educativa

500€

85

1,2,4

COMEMORAÇÃO
DO DIA
INTERNACIONAL
DA
BIODIVERSIDADE
- CONSTRUÇÃO
DE ABRIGOS
PARA A FAUNA

⇒ Sensibilizar para a preservação da
biodiversidade;
⇒ Promover comportamentos de proteção
das espécies selvagens.

Alunos do 5.° e 6.°
anos

30€ (madeiras
e cola)

50 alunos e 4
adultos
ESCALÃO B 3
ALUNOS
ESCALÃO A 5
ALUNOS

450€

Conselho eco-escolas

Alunos inscritos no
workshop (2.° e 3.°
ciclos)

8€ (cartolina
preta, folha de
alumínio)

GO
DT e outros docentes
Município de Avis

9º Ano

5€ fotocópias

Município de Avis,
Conselho ecoescolas

(22 de maio)

86

1,2,4

ZOO DE LISBOA
(24 DE MAIO)

87

1,2,4

JI de Avis SALA 1 e
⇒ Proporcionar novas vivências;
SALA 2
⇒ Despertar a curiosidade;
⇒ Promover o contacto e convívio entre
alunos;
⇒ Observar/interpretar/interagir com o
mundo animal.

COMEMORAÇÃO ⇒ Promover hábitos de poupança
DO DIA MUNDIAL energética e o uso de energias
alternativas
DA ENERGIA WORKSHOP DE
CONSTRUÇÃO DE
FORNOS
SOLARES
(29 de maio)

88

1, 2 e 4

ESCOLA
SECUNDÁRIA DE
ESTREMOZ

27

⇒ Informar os alunos sobre a Oferta
Formativa e ajudar os mesmos na
construção do seu projeto educativo:
⇒ Familiarizar os alunos com o ambiente

(MAIO)

89

1, 2, 3

ERASMUS +
BEYOND
BORDERS
(MAIO)

VIAGEM À
ALEMANHA

e funcionamento de um dos contextos
formativos disponíveis para o seu futuro.
⇒ Contactar com outras línguas e
culturas;
⇒ Desenvolver competências sociais e de
cooperação;
⇒ Promover a partilha de boas práticas.

Erasmus+;
Agrupamento de
Escolas de Avis

4 alunos e 2
professores

4600€ viagens
alimentação e
alojamento

90

2

SENSIBILIZAÇÃO
- NOVO CICLO

⇒ Informar os alunos sobre os objetivos e
funcionamento do projeto “Novo Ciclo”;
⇒ Promover a participação dos alunos
nas atividades.

GO
DTs, docentes titulares
do 1º ciclo e outros
docentes

4º Ano e 2º Ciclo

5€ fotocópias

91

1,2,4

CHALLENGER
MESTRE DE AVIS

⇒ Promover o gosto pela prática regular
das atividades físicas e desportos ao ar
livre, nomeadamente desportos náuticos;
⇒ Contribuir para desenvolver melhor
consciência ambiental;
⇒ Desenvolver competências sociais;
⇒ Promover a prevenção da saúde.

Docentes de Educação
Física e do CFD

Todos os alunos do
Agrupamento

Material
bricolage:
100€

92

1,2,4

TORNEIO FUTSAL ⇒ Promover o gosto pela prática regular
(3º ciclo)
das atividades físicas, nomeadamente o

Docentes de Educação
Física do Agrupamento

Alunos do 3º ciclo

Fotocópias:
5€

Docentes de Educação
Física do Agrupamento

Alunos do 2º ciclo

Fotocópias
5€

futsal;
⇒ Proporcionar experiência competitiva;
⇒ Desenvolver competências sociais.
93

1,2,4

TORNEIO FUTSAL ⇒ Promover o gosto pela prática regular
(2º ciclo)
das atividades físicas, nomeadamente o
futsal;

28

⇒ Proporcionar experiência competitiva;
⇒ Desenvolver competências sociais.
94

1,2,4

COMEMORAÇÃO
DO DIA DA
EUROPA

⇒ Compreender as razões que estiveram
na base da constituição de alianças,
nomeadamente da União Europeia;
⇒ Despertar a consciência de uma
cidadania europeia.

Clube Europeu,
Departamento de CHS
/Centro de Informação
Europe Direct do Alto
Alentejo.
Prof. Ed.Física.

Alunos do 7º,8º e 9º
ano

50€ fotocópias

95

1,2,4

COMEMORAÇÃO
DO DIA MUNDIAL
DO AMBIENTE ROTA PELA
FLORESTA

⇒ Sensibilização para a importância da
floresta, em particular da floresta
autóctone

Município de Avis,
Conselho Ecoecolas

Turmas do 1° ciclo,
comunidade escolar

0€

⇒ Proporcionar momentos lúdicos às
crianças;
⇒ Conhecer os direitos da criança.

Agrupamento,
Município de Avis,
Freguesias e
Associação de Pais

Pré-Escolar, 1º e 2º
ciclo

25€ - fotocópias

⇒ Promover o gosto pela prática regular
das atividades físicas e desportos ao ar
livre, nomeadamente o Remo;
⇒ Contribuir para desenvolver melhor
consciência ambiental;
⇒ Proporcionar experiência competitiva;
⇒ Desenvolver competências sociais;
⇒ Promover a prevenção da saúde.

Professores do CFD

2ºe 3º ciclos

Transporte e
alimentação:
150€

(5 de junho)

96

1,2,3,4

DIA DA CRIANÇA
(JUNHO)

97

29

1,2,3,4

REGATA
"TROFÉU
MESTRE DE
AVIS"

98

99

1,2, 4

1,2,3,4

SESSÕES DE
CINEMA (CURTAS
OU LONGASMETRAGENS)
PLANO
NACIONAL DE
CINEMA

FESTA DE FINAL
DE ANO

⇒ Permitir a igualdade de oportunidades
no acesso a obras cinematográficas de
importância histórica/ cultural/
científica/ética/…de interesse pedagógico
relevante;
⇒ Melhorar a capacidade de mobilizar e
relacionar conhecimentos;
⇒ Promover maior sensibilidade estética;
⇒ Aumentar a literacia cinematográfica e
cultural;
⇒ Consolidar conteúdos lecionados na
sala de aula;
⇒ Promover o encontro com um
especialista na área do cinema.*

Biblioteca
(Parcerias: Plano
Nacional de Cinema
(PNC); Comunidade
Escolar; Município de
Avis.)

Alunos do PréEscolar, 1º, 2º e 3º
ciclo;

⇒ Promover o convívio entre alunos e
professores / educadores.

Educadores/
Professores do 1º ciclo/
Município de
Avis/Juntas de
Freguesia

Professores, alunos
e comunidade.

⇒ Promover a atividade física em
modalidades diferentes;
⇒ Promover uma cultura de hábitos e
estilos de vida saudável;
⇒ Promover o convívio entre alunos e
professores responsáveis dos
grupos/equipas.

Docentes de Educação
Física do Agrupamento

Alunos participantes
nos grupos/equipas
do D.E.

⇒ Diversificar os conhecimentos sobre
outras regiões de Portugal.
⇒ Aprofundar as relações entre os alunos
e a professora do Clube Europeu

Florinda Franco (Clube
Europeu)

(JUNHO)

100

1,2,3,4

FÉRIAS
DESPORTIVAS
DO DESPORTO
ESCOLAR
(JUNHO)

101

30

2,4

VISITA DE
ESTUDO AO
PORTO
(CLUBE

60€
impressões,
fotocópias
aquisição
material
audiovisual

-Transporte
- Alimentação
-Alojamento
-Aulas de uma
atividade
náutica
1000€

Alunos do Clube
Europeu

150€ por
pessoa

EUROPEU)
(JUNHO)

102

1,2,4

PRÉMIOS
MELHORES
LEITORES
2018/19 e/ ou
MESTRE DA
LEITURA

⇒ Promover o gosto pela leitura e pelo
saber – literacia da leitura;
⇒ Premiar publicamente o gosto pela
leitura e os melhores leitores da Escola.

Biblioteca Escolar

O melhor leitor do
1º, 2º e 3º Ciclos

35 € Material de
educação e c. e
recreio

⇒ Melhorar os conhecimentos a nível de
alunos com NEE e Educação Inclusiva;
⇒ Redução da indisciplina, abandono
escolar,, exclusão social e melhoria dos
resultados escolares.

Direção
Florinda Franco
Erasmus+

3 professores

4820€

⇒ Melhorar os conhecimentos a nível de
novas metodologias de ensino / flipped
classroom;
⇒ Redução da indisciplina, abandono
escolar e melhoria dos resultados
escolares.

Direção
Florinda Franco
Erasmus+

3 professores

4820€

⇒ Melhorar os conhecimentos a nível de
Organização e gestão escolar;
⇒ Redução da indisciplina, abandono
escolar, exclusão social e melhoria dos

Direção
Florinda Franco
Erasmus+

2 professores
1 não docente

5660€

(FINAL ANO LETIVO)

103

1,2,3,4

FORMAÇÃO DE
DOCENTES NA
ITÁLIA- PROJETO
KA1 “ DE AVIS
PARA O MUNDO”
(JULHO)

104

1,2,3,4

FORMAÇÃO DE
DOCENTES NA
GRÉCIA PROJETO KA1 “
DE AVIS PARA O
MUNDO”
(JULHO)

11105

31

1,2,3,4

FORMAÇÃO DE
DOCENTES NA
FINLÂNDIA PROJETO KA1 “

DE AVIS PARA O
MUNDO”

resultados escolares.

(JULHO)

1,2,3,4

Nº

PAA/ TEIP

Sarau Gímnico
(data a definir)

⇒Promover a modalidade de ginástica;
⇒Mostrar o trabalho desenvolvido ao
longo do ano letivo à comunidade
educativa

ATIVIDADE

OBJETIVOS/ COMPETÊNCIAS

Professores de
Educação Física do
Agrupamento

RESPONSÁVEIS

Alunos do
Agrupamento

DESTINATÁRIOS

Prémios:
⇒ 200€
Outros equip.:
200€

CUSTOS

TODO O ANO LETIVO/ AO LONGO DO ANO LETIVO
106 1,2,4

MELHORES
LEITORES
(TOP BE+
TRIMESTRAL)
(FINAL DE CADA
PERÍODO)

107
1,2,4

ATIVIDADE
REGULAR COM
SKIF
(TODO O ANO
LETIVO)

108

32

4

ATIVIDADE DE
REMO COM
OUTROS
AGRUPAMENTOS

⇒ Promover o gosto pela leitura e pelo
saber;
⇒ Destacar os três melhores leitores (por
ciclo), os livros mais lidos e os filmes mais
vistos.

Biblioteca Escolar

Alunos;
Comunidade

⇒ Aperfeiçoamento desportivo que
favoreçam a generalização da prática de
atividades desportivas;
⇒ Promover o desporto em contacto com
a natureza e o respeito pelo meio
ambiente.

Docentes do CFD

Alunos do 4ºano e
2º e 3ºciclos.

⇒ Apoiar Projetos Curriculares - da
disciplina de Educação Física e Cursos
profissionais de Apoio à gestão
Desportiva.

Docentes do CFD

Alunos do 1º, 2º 3º
ciclos, cursos
profissionais e
secundário.

5€ fotocópias

(AO LONGO DO ANO
LETIVO)

109

110

1

LETIVO)

⇒Desenvolver soluções tecnológicas
entre alunos e professores durante o ano
letivo, especificamente orientadas para a
resolução de problemas do seu dia-a-dia
ou da sua comunidade, de acordo com
uma metodologia inovadora.

INTERVENÇÃO
ESPECÍFICA EM
BENAVILA
(SETEMBRO DE 2018

⇒ Reforçar positivamente os
comportamentos adequados e
negativamente os comportamentos
desadequados ao contexto escolar;
⇒ Envolver os encarregados de educação
na vida académica dos seus educandos.

APPS for Good
(AO LONGO DO ANO

1, 2

A JUNHO DE 2019)

111

2

112

1,2,4

33

ORIENTAÇÃO
VOCACIONAL
(2018/2019)

ATIVIDADE
EXPERIMENTAL E
DE PROMOÇÃO
DO REMO QUE
INCLUI A VISITA
DE OUTRAS
ESCOLAS OU
AGRUPAMENTOS
DE ESCOLAS

⇒ Apoiar os alunos na escolha do seu
percurso académico e profissional;
⇒ Potenciar o interesse e a motivação no
seu percurso académico enquanto forma
de obtenção dos seus objetivos.

⇒ Aperfeiçoamento desportivo que
favoreçam a generalização da prática de
atividades desportivas;
⇒ Promover o desporto em contato com a
natureza e o respeito pelo meio ambiente;
⇒ Rentabilizar os recursos existentes.

Professora Fernanda
do Rosário;
Professora Sandra
Freitas

Alunos de 7.º ano

0€

GO
Docentes de Benavila

Alunos do 1º Ciclo e
Pré-escolar de
Benavila

10€ em material
reprografia e
papelaria

GO
DTs do 9º Ano

Alunos de 9ºAno

10€ em material
reprografia e
papelaria

Docentes do CFD

Escolas parceiras e
outras escolas que
efetuem marcação
para visitar o CFD
de Avis.

113

1,2,3,4

PROJETO
“CONTO
CONTIGO …”
(AO LONGO DO ANO)

114

1,2,4

PROJETO LER +
ESPAÇO
«Escuto. Aqui
Planeta Avis.»
(ANO LETIVO 2018-19)

115

116

34

1,2,4

1,2,4

⇒ Promover o intercâmbio de saberes
entre diferentes gerações;
⇒ Valorizar experiências e partilhá-las;
⇒ Fomentar a participação direta dos
familiares na vida escolar das crianças.

Alunos, Encarregados
de Educação e
comunidade escolar

Pré-escolar, 1º ciclo
e famílias

⇒ Estimular a curiosidade científica,
espírito crítico e o gosto pela
aprendizagem e pela descoberta;
⇒ Promover a leitura e a escrita de textos
relacionados com o Espaço;
⇒ Favorecer a colaboração e a
interdisciplinaridade;
⇒ Desenvolver competências em literacia
científica e tecnológica na área da
Astrofísica e Ciências do Espaço;
⇒ Estimular competências de
comunicação.

Professora
Bibliotecária;
Coordenador do
Departamento de
Matemática e Ciências
Físico-Naturais.

Alunos do Préescolar, 1º e 2.º
Ciclo

40€ Material de
educação c. e
recreio.

⇒ Incrementar o hábito de
separar os resíduos e colocá-os
no ecoponto adequado;
⇒ Promover o hábito de usar
materiais usados ao invés de
materiais novos na construção de
objectos diversos.

Conselho eco-escolas
Município de Avis

comunidade escolar

4 € (impressões
de material de
divulgação)

⇒ Incrementar o hábito de
separar os resíduos e colocá-os
no ecoponto adequado;
⇒ Promover comportamentos

C
onselho eco-escolas

comunidade escolar

4 € (impressões
de material de
divulgação)

CAMPANHA
GERAÇÃO
DEPOSITRÃO RECOLHA
SELETIVA DE
REE
(todo o ano letivo)

-

CAMPANHA
„PAPEL POR
ALIMENTOS” RECOLHA

-

-

-

solidários.

SELETIVA DE
PAPEL
(todo o ano letivo)
117

1,2,4

CONCURSO
SEPARA E
GANHA (VALNOR)
- RECOLHA
SELETIVA DE
PLÁSTICOS E
METAIS

-

⇒ Incrementar o hábito de
separar os resíduos e colocá-os
no ecoponto adequado.

Conselho ecoescolas
VALNOR

comunidade escolar

4 € (impressões
de material de
divulgação)

GO
Docentes do 1º ciclo

Alunos do 1º Ciclo

10€ em material
reprografia e
papelaria

GO
DTs do 2º ciclo

Alunos do 2º Ciclo

10€ em material
reprografia e
papelaria

(todo o ano letivo)

118

119

35

2

2

PROGRAMA DE
PROMOÇÃO DE
COMPETÊNCIAS
SOCIAIS E
EMOCIONAIS
(PPCSE) ”APRENDER COM
O CORAÇÃO” +
RELAXAMENTO
PROGRAMA DE
PROMOÇÃO DE
COMPETÊNCIAS
SOCIAIS E
COGNITIVAS
(PPCSC) +
RELAXAMENTO

⇒ Promover as competências sociais e
emocionais dos alunos;
⇒ Apoiar os alunos no seu
desenvolvimento ao longo dos estágios
morais e psicossociais.

⇒ Promover as competências sociais e
emocionais dos alunos;
⇒ Potenciar o desenvolvimento das
funções executivas tais como a atenção,
a concentração, o planeamento e a
gestão de tempo, entre outras.

120

1,2,4

A MINHA
LANCHEIRA
(todo o ano letivo)

⇒ Promover comportamentos alimentares
saudáveis
⇒ Contribuir para a melhoria dos
conhecimentos sobre alimentação
saudável

Equipa de enfermagem
da UCC

Alunos da turma
2°/3° da EB1 de
Ervedal

0€

121

1,2,4

ATIVIDADE
EXPERIMENTAL
DE DIVULGAÇÃO
DO REMO

⇒ Promoção e divulgação do Remo;
⇒ Promover atividades ao ar livre e em
contato com a natureza;
⇒ Rentabilizar recursos.

Docentes do CFD

Alunos do 1ºciclo

0€

122

1,2,4

AÇÕES DE
FORMAÇÃO EM
SUPORTE
BÁSICO DE VIDA

⇒ Contribuir para a aquisição de
competências em Suporte Básico de Vida

Equipa da ULSNA a
definir

Alunos do 9.° ano
funcionários
docentes e não
docentes

0€

⇒Representar o Agrupamento nas
diferentes modalidades;
⇒Promover a prática desportiva nas
diferentes modalidades;
⇒Criar espírito desportivo e de fair play;
⇒Ganhar experiência competitiva.

Professores
Responsáveis dos
respetivos
grupos/equipas.

Alunos inscritos nos
grupos/equipas

Alimentação:
400 €

(janeiro a junho)

123

36

1,2,4

Quadro
Competitivo do
Desporto EscolarGrupos/equipas de
Badminton,Voleibol
, Desporto
Adaptado
(ao longo do ano
letivo)

Transporte:
2700 €

Notas
●
●
●
●
●
●
●

Os valores constantes noPAA à data de 17 de dezembro referente às 123 atividades foram cabimentados pelo conselho
administrativo nas seguintes fontes de financiamento:
atividades centro de formação desportivo de remo - FF 123 ATV 192
atividades de desporto escolar - FF 123 ATV 197
atividades de visitas de estudo, ação social escolar, foram cabimentadas as visitas de estudo introduzidas no REVVASE FF
119 ATV 192 (condicionado à disponibilização da verba por parte da DGEstE)
atividades ERASMUS + FF 282 ATV 192 e FF 288 ATV 192
As atividades nº 59, nº 60, nº 71, nº 84 e nº 101 não foram cabimentadas pelo Conselho Administrativo em virtude dos custos
serem assumidos pelos alunos
as visitas de estudo do pré-escolar e do 1º ciclo não integram responsabilidade no orçamento do Agrupamento.

Discutido e apresentado em Conselho Pedagógico de 03 de outubro
Aprovado em Conselho Geral de 10 de dezembro
Cabimentado em Conselho Administrativo a 17 de dezembro
Nº

PAA/ TEIP

ATIVIDADE

OBJETIVOS/ COMPETÊNCIAS

RESPONSÁVEIS

DESTINATÁRIOS

CUSTOS

Atividades Aprovadas Posteriormente
124

37

Ações de
sensibilização
sobre o bullying Dia Internacional
da não violência e
da paz nas escolas

⇒Informar e sensibilizar os alunos para a
temática do bullying; potenciar a
assertividade dos alunos face a situações
de bullying; prevenir o bullying em
contexto escolar.

GO e Escola Segura

Turmas do 3° Ano
ao 8° Ano da sede
do Agrupamento de
Escolas

12€ (coffee
break)

