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Agrupamento de Escolas de Avis
Código 135203

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – Ano Letivo 2019/20

Quadro 1 - Atividades realizadas durante o primeiro período;
Quadro 2 - Atividades realizadas durante o segundo período;
Quadro 3 - Atividades realizadas durante o terceiro período;
Quadro 4 - Atividades realizadas ao longo de todo o ano letivo ou em mais do que um período.

Nº ATIVIDADE OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS RESPONSÁVEIS DESTINATÁRIOS CUSTOS

1º Período

1
Receção aos Alunos

(13  setembro)

⇒ 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 (avaliação)

Todos os alunos
20€
Fotocopias

2
Dia Europeu do Desporto

Escolar

⇒ Promover o desporto e a atividade física

em toda a Europa,  Promoção da atividade

física e do desporto,  aquisição de literacia

Prof’s do D.E. Alunos 2º e 3ºciclo
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(27 de setembro) motora e hábitos de vida saudáveis.

⇒ Estimular a preservação do meio

ambiente.

3

Mobilidade ERASMUS+
“Experiencing New
Educational Tools”

(7 a 12 de outubro)

⇒ Aumentar a qualidade do ensino através

da partilha das melhores práticas nas aulas

de línguas estrangeiras;

⇒ Oferecer oportunidades para aplicar

capacidades inovadoras de TIC e

ferramentas de TIC para partilhar

informação, divulgar resultados e

comunicar entre os países participantes;

⇒ Incentivar a aprendizagem de línguas

estrangeiras, oferecendo situações

comunicativas significativas em que o

inglês é necessário.

Coordenadora
Erasmus+
“Experiencing new
educational tolls”

Alunos e professores

5311,20 €
Viagens
alojamento
alimentação
Outros
serviços

4
Visita de Estudo - Programa da

Presidência da República -
Desportista no Palácio de

⇒ Promover a Cultura Desportiva dos

jovens.

⇒ Aprofundar o interesse dos jovens pelas

Professora de E.F. do
9ºano; (avaliação)

Professora de

Alunos do 9ºano 0€
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Belém.

(8 de outubro)

diferentes modalidades desportivas,

através de encontros e momentos de

diálogo entre alunos e campeões

olímpicos.

Português do 9.º ano;

Biblioteca Escolar.

5

Exposição sobre Olimpismo -
Comité Olímpico Português

(de 9 outubro a 29 de outubro)

⇒ Aprofundar os conhecimentos sobre

Olimpismo e história dos Jogos

Olímpicos.

Professora de E.F. do
9ºano; (avaliação)

Professora de
Português do 9.º ano;

Biblioteca Escolar.

Comunidade escolar:
alunos; professores,
pessoal não docente.

0€

6

Día de la Hispanidad

(12 de octubre)

(Exposição de trabalhos a 11 de
outubro)

⇒ Conduzir os alunos a uma reação

construtiva face ao estudo da língua

espanhola;

⇒ Assinalar um dos dias mais

emblemáticos dos países de língua oficial

espanhola;

⇒ Divulgar a história e as bandeiras dos

países hispanohablantes;

⇒ Desenvolver a criatividade artística dos

Departamento de
Línguas - docente de
Espanhol

Alunos do 7.º ano
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discentes;

⇒ Fomentar as relações interpessoais entre

professor/alunos e alunos/alunos;

7

Mobilidade ERASMUS+
“European Cultural Treasures:

Where the past meets the
future”

(14 a 19 de outubro) - Lituânia

⇒ Trabalhar em grupos multinacionais e

multidisciplinares com novas

metodologias de ensino;

⇒ Realizar intercâmbio de boas práticas;

⇒ Adquirir competências no uso de

métodos de ensino inovadores em temas

de património cultural;

⇒ Reforçar a dimensão europeia na

educação escolar, assim como o sentido da

identidade europeia.

Coordenadora do
Projeto Erasmus+

Alunos e professores

3.450€

Viagens
alojamento
alimentação
Outros
serviços

8
Dia Mundial da Alimentação

(16 de outubro)

⇒ Promover hábitos alimentares

saudáveis.

PES - (avaliação)
Cidadania e
Desenvolvimento
ULSNA
Pré-Escolar e Primeiro
Ciclo
APEECA

Comunidade Escolar

15€
Fruta
Canela
Cereais

9 XI Escritos & Escritores
Isabel Ricardo

⇒ Promover a literacia da leitura; (ACA) Associação
Amigos Avis

Alunos do JI, 1º e 2º
ano de Avis e 9º ano.

10 €
Coffebreak
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(18  outubro)
⇒ Promover o gosto pelo livro, pela

leitura e pelo saber;

⇒ Conhecer a escritora Isabel Ricardo e a

sua obra.

Bibl Esc (avaliação)
Departamentos do Pré-
escolar e do 1.º ciclo;
professora de português
do 9.ºano.

10

Dia da Biblioteca Escolar
(MIBE) 2019

«Vamos imaginar»

(28  outubro)

⇒ Destacar a importância da Biblioteca

Escolar;

⇒ Promover a literacia da leitura;

⇒ Promover o gosto pelo livro, pela

leitura e pelo saber;

⇒ Promover o uso do inglês.

⇒ Conhecer a escritora Julie Hodgson e a

sua obra.

Bib Escolar (Esc)
professoras de Inglês
do 2.º e 3.º ciclo

Parcerias:
ERASMUS+

“Experiencing New
Educational Tools”

Alunos do 2º e 3º
ciclo de inglês

6 €
Coffebreak e
almoço

11

Halloween / Dia das Bruxas /
Dia de los Muertos

Concurso de Calaveras

(31 outubro)

⇒ Estimular a comunicação oral e escrita;

⇒ Estimular a criatividade;

⇒ Promover o espírito de partilha;

⇒ Proporcionar e reforçar momentos

favoráveis à socialização entre os alunos;

⇒ Conhecer tradições / curiosidades de

outras culturas.

Departamento de
Línguas e Biblioteca
Escolar

(Docentes de
Inglês/Espanhol do 1º;
2º; 3º Ciclo)

Todas as turmas da
Escola
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12

Mobilidade ERASMUS+
“Beyond Borders”

(4 a 9 de novembro)
Bolonha -Itália

⇒ Participar em Workshops no âmbito das

TIC;

⇒ Preparar apresentações recorrendo a:

ferramentas da web eficazes para

colaboração, como Padlet, Triciders,

Mentimeter, WordArt, Googlesuite,

Powtoon;

ferramentas da web úteis para

apresentações como Genial.ly, Emaze 3D,

Adobe Spark, Slideshare, Prezi e

similares.

Coordenadora do
Projeto Erasmus +
“Beyond Borders”

Alunos e professores

4000 €

Viagens
alojamento
alimentação
Outros
serviços

13

S. Martinho: Magusto

(11 de novembro)

⇒ 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
(avaliação)

Alunos do Pré-
Escolar e 1º ciclo

0€

14
Corta Mato Distrital

(22 de novembro)

⇒ Complementar a actividade curricular

com a actividade desportiva
Professores E.F. Alunos

80 €
Lanche /
refeições
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extracurricular, permitindo um

aperfeiçoamento das modalidades;
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⇒ Elevar o nível de conhecimento dos

alunos relativamente à floresta autóctone e

benefícios dela retirados.

Município de Avis

16

Projeto Ler + Espaço
«Escuto. Aqui Planeta Avis.»

(28 de novembro)

Comemoração do Dia Mundial
da Ciência e Dia do Planeta

Vermelho

⇒ 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;

⇒ Divulgar o trabalho desenvolvido no

ano letivo anterior.

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

Alunos do 1º, 2.º e 3º
Ciclo

10 €
Fotocopias
Coffebreak e
almoço

17 Histórias da Ajudaris 2019 ⇒ Promover a escrita e a solidariedade.
Professora de português Alunos do 9º B 0€
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(novembro)

Projeto iniciado em abril de
2019

de 9º ano

18 Corta Mato Escolar
(novembro)

⇒ Complementar a actividade curricular

com a actividade desportiva

extracurricular, permitindo um

aperfeiçoamento das modalidades.

⇒ Proporcionar aos alunos condições de

convívio, através da participação em

torneios internos e externos;

⇒ Procurar colmatar comportamentos de

indisciplina e de integração no meio

escolar face ao contexto socioeconómico

da comunidade envolvente.

⇒ Contribuir para o combate ao insucesso

e abandono escolar e promover estilos de

vida saudáveis que contribuem para a

formação equilibrada dos alunos.

⇒ Desenvolver conhecimentos sobre a

Professores E.F. Alunos
100€
Medalhas
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ética desportiva, revelando um espírito de

"Fair-Play", aceitando a vitória e a derrota

como factos normais decorrentes do jogo

19

Dia Internacional das Pessoas
com Deficiência

(3 de dezembro)

⇒ Assinalar o dia comemorativo das

pessoas com deficiência para uma maior

compreensão dos assuntos relativos à

deficiência.

⇒ Sensibilizar para os direitos da

igualdade de oportunidades e não-

discriminação das pessoas com

deficiência;

⇒ Apresentar as atividades desenvolvidas

no âmbito da disciplina de Cidadania;

⇒ Dar a conhecer os diferentes tipos de

condicionantes da mobilidade e alertar

para as dificuldades sentidas pelas pessoas

portadoras deste problema.

Departamento de
Ciências Artísticas,
físicas e Tecnológicas

Docente de Cidadania

Educação Visual

Educação Física

Educação especial

BE

GO!

Direção (avaliação)

Alunos e docentes do
agrupamento

5 €

Fotocopias e
material de
papelaria
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20

13º Aniversário da BE
Workshop de artes

(5 dezembro)

⇒ Relembrar a importância da BE;

⇒ Promover o gosto pelo livro, pela

leitura e pelo saber;

⇒ Proporcionar momentos de cultura e

lazer.

Biblioteca Escolar. Todos

25€
Coffebreak
almoço
Fotocópias
material de
papelaria

21

Comemoração do dia
Internacional dos Direitos

Humanos

Maratona Internacional de
Cartas

(10 de dezembro)

⇒Sensibilizar para a necessidade de

defesa dos direitos humanos, conhecer a

história da luta pelos direitos humanos,

conhecer casos atuais de violação de

direitos humanos;

⇒ Promover a luta pelos direitos humanos.

DCHS/BE/AI 2º e 3 º ciclo

10 €

Fotocópias
material de
papelaria

22
Visita de Estudo ao Centro de

Ciência Viva de Estremoz
(dezembro)

⇒Compreender que a Terra é um planeta

dinâmico que está em constante evolução;

⇒ Reconhecer que os solos não são todos

iguais..

Docente do 1º ciclo e
Docentes de Ciências e
Matemática do 2º ciclo
(avaliação)

Alunos do 4º e 5º
anos

4 €
(por aluno)

23 Atividade experimental de

⇒ Promover a prática do remo e das

atividades náuticas;
Prof’s do CFD Professores do AE de 0€
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Remo para prof’s do AE de
Avis

⇒Desenvolver o gosto por prática de

atividades ao ar livre e de contacto com a

natureza;

⇒ Estimular a preservação do meio

ambiente.

Avis

24
Visita de estudo à cidade de

Évora-origem/evolução

⇒ Sensibilizar para a necessidade de

defesa do Património Cultural;

⇒ Conhecer os principais monumentos de

Évora cidade Património Mundial;

⇒ Conhecer a evolução da sociedade

desde tempos romanos até à atualidade;

⇒ Ajudar no desenvolvimento da

educação artística e da educação para a

cidadania;

⇒ Confrontar a aprendizagem escolar com

a realidade...

Docente de História do
9º ano

9ºano Sem custos

25
Encontro com atleta olímpico

no AE de Avis

⇒ Promover a Cultura Desportiva dos

jovens;

⇒ Aprofundar o interesse dos jovens pelas

Professora de E.F. do
9ºano;

Comunidade escolar:
alunos; professores,
pessoal não docente.

50€

Coffebreak
almoço
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diferentes modalidades desportivas,

através de encontros e momentos de

diálogo entre alunos e campeões

olímpicos.

Fotocópias
material de
papelaria

26 Visita ao centro de Arqueologia
de Avis

⇒Sensibilizar para a importância do

património Local.
HGP 5ºano Sem custos

27 Construção de sinos e porta
lápis

⇒ 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.

Eco-escola (avaliação)

Município de Avis
Alunos 0 €

28 Gira-Volei

⇒ Complementar a actividade curricular

com a actividade desportiva

extracurricular, permitindo um

aperfeiçoamento das modalidades;

⇒ Proporcionar aos alunos condições de

convívio, através da participação em

Professores E.F. Alunos
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torneios internos e externos;

⇒Procurar colmatar comportamentos de

indisciplina e de integração no meio

escolar face ao contexto socioeconómico

da comunidade envolvente;

⇒ Contribuir para o combate ao insucesso

e abandono escolar e promover estilos de

vida saudáveis que contribuem para a

formação equilibrada dos alunos;

⇒ Desenvolver conhecimentos sobre a

ética desportiva, revelando um espírito de

"Fair-Play", aceitando a vitória e a derrota

como fatos normais decorrentes do jogo.

29 Formação: Alunos-Árbitros
⇒Formar os alunos sobre as regras dos

jogos.
Professores E.F. Alunos Sem custos

30 Festa De Natal

⇒ Desenvolver as aptidões técnicas;

⇒ Desenvolver a sensibilidade estética;

⇒ Promover os valores inerentes ao Natal:

paz, amor, partilha, solidariedade e viver

Educadores e
Município de Avis,
Auxiliares de Ação
Educativa
Prof Ed. Musical
professores titulares de

Toda a comunidade 0€
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em família;

⇒ Promover o gosto pela escola e pela

disciplina de Educação Musical;

⇒ Promover a aquisição de cultura

musical e tecnológica.

1º ciclo
Ludotecas
Direção (Avaliação)

Nº ATIVIDADE OBJETIVOS/ COMPETÊNCIAS RESPONSÁVEIS DESTINATÁRIOS CUSTOS

2º Período

31
Dia de Reis / Janeiras

(6 de janeiro)

⇒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

32
Visita de Estudo:

Ida ao Teatro

⇒Promover o gosto pelo teatro e pela

literatura;

⇒Despertar nos alunos o interesse pela

ciência e pela cultura;

Professores de
Português e Física e
Química do 9.º ano

Alunos 9º ano
+-6.60€/aluno

+-13,60 €/aluno
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Auto da Barca do Inferno

e

Exposição “Harry Potter the
exhibition”

(8 janeiro)

⇒ Mostrar a aplicabilidade da ciência na

vida real;

⇒ Promover o ensino da ciência fora da

escola;

⇒Desenvolver competências sociais.

Município de Avis

33
Torneio de Remo Indoor

(janeiro)

⇒ Promover hábitos de vida saudáveis e a

prática do Remo;

⇒Desenvolver competências sociais e

pessoais.

Prof’s do CFD Alunos 1º, 2º e 3º
ciclos.

0€

34
Mês da Não Violência Escolar e
da Educação para a Paz - ciclo

de ações de sensibilização

⇒ Reforçar o espírito de tolerância,

diálogo, cooperação e solidariedade;

⇒ Prevenir comportamentos de risco.

GO! (avaliação)
APAV
Escola Segura
Município de Avis
BE

2º ciclo
3ºciclo

10€ material de
papelaria e
coffebreak

35
Dia da Internet Mais Segura

(5 de Fevereiro)

⇒ Combate a conteúdos ilegais online;

⇒ A minimização dos efeitos de

conteúdos online ilegais e lesivos para os

cidadãos;

⇒A promoção de uma utilização segura da

Docente de TIC (avali)
BE e GO!

Alunos do 3º ciclo
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Internet e a consciencialização da

sociedade para os riscos associados à

utilização da Internet.

36
Semana dos Afetos

(10-14 de fevereiro)

⇒ Sensibilizar para a importância dos

afetos;

⇒ Sensibilizar os/as jovens para que as

suas relações amorosas, actuais e futuras,

sejam igualitárias, livres e não violentas.

GO! (Avaliação)

BE

Entidades parceiras
(APAV, GNR; CPCJ),
Cidadania

Comunidade escolar

40€
material de
papelaria e
coffebreak
refeição

37

Encontro com o autor André
Fernandes

-Integrado na Semana dos
Afetos -

(13 de fevereiro)

⇒ Promover a literacia dos afetos.

⇒ Promover o gosto pela leitura.

BE (avaliação)

Parceria: GO!
3.º ciclo

20€
Fotocopias
material de
papelaria
e coffebreak
refeição

38
VISITA DE ESTUDO AO

TEATRO

⇒ Promover o gosto pelo teatro e pela

literatura;

⇒Conhecer o CBD da cidade de Lisboa;

Professores de
português  e Geografia

Alunos do 8.º ano +-12€/aluno
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“Adamastor”

(13 fevereiro)

⇒Perceber a diferente ocupação funcional

do espaço da cidade de Lisboa.

do 3º ciclo

Município de Avis

39

DIA DOS NAMORADOS

(14 de fevereiro)

Karaoke

⇒ Sensibilizar para a importância dos

afetos;

⇒Divulgar livros/ filmes/ músicas sobre o

tema Amor;

⇒ Desenvolver a criatividade e a

imaginação;

⇒ Desenvolver a expressão oral.

BE

Departamento Línguas,
Departamento de
Expressões, GO!

Parcerias:
ERASMUS+

“Experiencing New
Educational Tools”

Alunos do JI, 1º, 2º e
3º ciclo

10 €
Fotocopias
material de
papelaria

40
Mega Distrital- Elvas

(20 Fevereiro)

⇒ Complementar a actividade curricular

com a actividade desportiva

extracurricular, permitindo um

aperfeiçoamento das modalidades;

⇒ Proporcionar aos alunos condições de

convívio, através da participação em

torneios internos e externos;

⇒ Procurar colmatar comportamentos de

Professores E.F. Alunos

80 €

Lanche/
refeições
fotocópias
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indisciplina e de integração no meio

escolar face ao contexto socioeconómico

da comunidade envolvente;

⇒Contribuir para o combate ao insucesso

e abandono escolar e promover estilos de

vida saudáveis que contribuem para a

formação equilibrada dos alunos;

⇒ Desenvolver conhecimentos sobre a

ética desportiva, revelando um espírito de

"Fair-Play", aceitando a vitória e a derrota

como factos normais decorrentes do jogo.

41

Pancake Day Race

Corrida de Panquecas

(27 de fevereiro)

⇒ Divulgar aspetos da cultura anglo-

saxónica;

⇒ Desenvolver a criatividade, o

imaginário, a fantasia e a socialização.

⇒Promover costumes e tradições;

⇒Promover a diversidade cultural e

tradições de outros países.

Departamento de
Línguas; (avaliação)

Departamento do 1º
ciclo;

BE.

Alunos do 1º ciclo
(3º e 4º anos - Avis);

5.º e 6.º Ano
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42
Carnaval

(28 de fevereiro)

⇒ 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
Município de Avis

Toda a comunidade

43

Mobilidade ERASMUS+
“Beyond Borders” - Coin

(Málaga) - Espanha
(fevereiro)

⇒ Newspaper digital;

⇒ Desenvolver competências sociais;

⇒ Incentivar a aprendizagem de línguas

estrangeiras, promovendo situações

comunicativas significativas em que o

Inglês é a língua comum.

Coordenadora do
Projeto Erasmus+
“Beyond Borders”

Alunos e professores

3768,00 €
Viagens
alojamento
alimentação
Outros serviços

44
14.ª SEMANA DA LEITURA

(9  a 13 de março)

⇒ Promover o gosto pelo livro, pela

leitura e pelo saber – literacia da leitura;

⇒ Promover o gosto pela Língua

Portuguesa;

⇒ Sensibilizar para a importância das

ilustrações;

⇒ Divulgar textos/ obras lidas pelos

BE/ PNL (avaliação)

Parcerias:
Departamento de
Línguas,
Departamento do Pré-

Escolar e do 1.º Ciclo;
BMJS, Município de
Avis, outros.

Alunos do JI, 1º, 2º e
3º Ciclos

100€
fotocópias
Aquisição de
livros
material de
papelaria
coffebreak e
refeição
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⇒ Promover o gosto pela Língua

Portuguesa;

⇒ Sensibilizar para a importância das

ilustrações;

⇒ Divulgar textos/ obras lidas pelos

BE/ PNL (avaliação)

Parcerias:
Departamento de
Línguas,
Departamento do Pré-

Escolar e do 1.º Ciclo;
BMJS, Município de
Avis, outros.

Alunos do JI, 1º, 2º e
3º Ciclos

100€
fotocópias
Aquisição de
livros
material de
papelaria
coffebreak e
refeição
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alunos (projeto Ler+ com Prazer);

⇒ Sensibilizar para a importância da

diversidade linguística (Ler+ em

diferentes línguas/ sotaques);

⇒ Promover o encontro com o escritor

Carlos Canhoto/ ilustrador/ recitador/

contador de histórias.

45

Mobilidade ERASMUS+
“European Cultural Treasures:

Where the past meets the
future”- Canárias

(9 a 13 de março)

⇒Trabalhar em grupos multinacionais e

multidisciplinares com novas

metodologias de ensino;

⇒ Realizar intercâmbio de boas práticas;

⇒ Adquirir competências no uso de

métodos de ensino inovadores em temas

de património cultural;

⇒ Reforçar a dimensão europeia na

educação escolar, assim como o sentido da

identidade europeia.

Coordenadora do
Projeto Erasmus+

Alunos e professores

+- 4000 €
Viagens
alojamento
alimentação
Outros serviços

46
Mobilidade ERASMUS+

“Experiencing New Educational
Tools”

⇒ Aumentar a qualidade do ensino através

da partilha das melhores práticas nas aulas

Coordenadora
Erasmus+
“Experiencing new

Alunos e professores 5444,80 €
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( 16 a 21 de março)

de línguas estrangeiras;

⇒ Oferecer oportunidades para aplicar

capacidades inovadoras de TIC e

ferramentas de TIC para partilhar

informação, divulgar resultados e

comunicar entre os países participantes;

⇒ Incentivar a aprendizagem de línguas

estrangeiras, oferecendo situações

comunicativas significativas em que o

inglês é necessário;

educational tolls” Viagens
alojamento
alimentação
Outros serviços

47
Dia mundial da água

(23 de março)

⇒ Sensibilizar para a necessidade de

reduzir o consumo de água;

⇒ Sensibilizar para a importância de

proteger a qualidade da água.

Eco-Escola (avaliação)

Município de Avis
Comunidade Escolar

5 €
fotocópias
material de
papelaria

48

Visita de Estudo ao Teatro
«Aventuras de Ulisses»

(23 março)

⇒ Promover o gosto pelo teatro e pela

literatura.

Professoras de
português 2º ciclo (ava)

Município de Avis

Alunos do 6.º ano 7€
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49

Visita de Estudo à Futurália e
Teatro Interativo de Inglês
“Who Shot Shakespeare”

(25 de março)

⇒ Possibilitar o contacto com a oferta

formativa disponível para apoiar os alunos

de 9º ano a definir os seus interesses e

compatibilidade de modo a fazerem uma

escolha relativa ao seu futuro;

⇒ Desenvolvimento do espírito crítico dos

alunos (Visita organizada no âmbito da

Orientação Vocacional e da disciplina de

Inglês).

GO! (avaliação)

Professor de Inglês

Turma 9ºA

Turma 9ºB
9,5€/aluno

50

Feira dos  Produtos/ Feira das
Sopas/Feira das Sopas/ Dia

internacional da Cor

(27 de março)

⇒ Comemoração do Dia Mundial da

Floresta, da Árvore e da Poesia 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

alimentos saudáveis e imprescindíveis;

⇒Promover hábitos de vida saudáveis.

⇒ Reconhecer a existência de minerais na

Departamento de
Matemática e Ciências
Físico-Naturais
(avaliação)
PES

Docente de EV (Dia
Internacional da Cor)

Professor de Ciências
6º ano (feira dos
minerais)

Município de Avis

Toda a comunidade

50 €

Material de
papelaria e
impressões /
cópias
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constituição das rochas, com base na

observação de amostras de mão;

⇒Conhecer aplicações de rochas e dos

minerais em diversas atividades humanas.

51
Feira da Poesia (Integrada na

Feira dos Produtos)
(27 de março)

⇒ Promover o gosto pela poesia- literacia

da leitura.
BE Toda a comunidade

15€
fotocópias
material de
papelaria

52

Distrital basquetebol

3x3

(março)

⇒ Complementar a actividade curricular

com a actividade desportiva

extracurricular, permitindo um

aperfeiçoamento das modalidades;

⇒ Proporcionar aos alunos condições de

convívio, através da participação em

torneios internos e externos;

⇒ Procurar colmatar comportamentos de

indisciplina e de integração no meio

escolar face ao contexto socioeconómico

da comunidade envolvente;

⇒ Contribuir para o combate ao insucesso

Professores E.F. Alunos

80 €

Lanche e
refeições
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e abandono escolar e promover estilos de

vida saudáveis que contribuem para a

formação equilibrada dos alunos;

⇒ Desenvolver conhecimentos sobre a

ética desportiva, revelando um espírito de

"Fair-Play", aceitando a vitória e a derrota

como factos normais decorrentes do jogo.

53

Dia Eco-Escola
(Peddy paper ambiental e

reciclagem
hastear da bandeira)

⇒ Sensibilizar para a importância da fauna

e da flora;

⇒Incrementar o hábito de separar os

resíduos e colocá-os no ecoponto

adequado.

Eco-Escola (avaliação)
Município de Avis

Comunidade Escolar

54 Participação na regata 1as
remadas

⇒Promover a prática do remo e

experiência de competição em atividades

náuticas.

Professores do CFD
Alunos que
participam na
atividade regular.

200€
Lanche
refeições
transporte

55

Passeio pelo Vila e Avis
orientado pela Arqueóloga do
Centro de Arqueologia de Avis

⇒ Sensibilizar para a protecção do

património arqueológico local.
HGP

6ºA

6ºB
Sem custos
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56
Comemoração do Dia

Internacional da Mulher

⇒Recordar as conquistas das mulheres,

lutar contra o preconceito, promover a

igualdade de género.

DCHS
Comunidade
educativa

30 €
fotocópias
material de
papelaria
coffebreak
refeição

57
Visita de Estudo à Fundação

Calouste Gulbenkian

⇒ Conhecer o espólio do Museu da

Fundação Calouste Gulbenkian;

⇒ desenvolver o espírito de observação e

o espírito crítico;

⇒ ajudar no desenvolvimento da educação

artística e da educação para a cidadania;

⇒confrontar a aprendizagem escolar com

a realidade.

Docente de História
(3º ciclo)

9ºs anos

8 €
(por aluno)

58
Orçamento Participativo das

Escolas

⇒ Envolver os anos na gestão participada

de uma pequena percentagem do

orçamento da escola, tendo em conta as

suas necessidades e gostos.

CD. Hist. Alunos do 3º ciclo

5 €
Fotocópias,
material de
papaelaria

59
Visita de estudo ao Palácio de

Vila Viçosa

⇒Conhecer o Palácio de Vila Viçosa;

⇒Valorizar o património nacional;

⇒Promover o convívio entre os alunos.

Docente de 4º ano de
Avis  (Avaliação)

Alunos de 3º e 4º
ano de escolaridade

224 €
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56
Comemoração do Dia

Internacional da Mulher

⇒Recordar as conquistas das mulheres,

lutar contra o preconceito, promover a

igualdade de género.

DCHS
Comunidade
educativa

30 €
fotocópias
material de
papelaria
coffebreak
refeição

57
Visita de Estudo à Fundação

Calouste Gulbenkian

⇒ Conhecer o espólio do Museu da

Fundação Calouste Gulbenkian;

⇒ desenvolver o espírito de observação e

o espírito crítico;

⇒ ajudar no desenvolvimento da educação

artística e da educação para a cidadania;

⇒confrontar a aprendizagem escolar com

a realidade.

Docente de História
(3º ciclo)

9ºs anos

8 €
(por aluno)

58
Orçamento Participativo das

Escolas

⇒ Envolver os anos na gestão participada

de uma pequena percentagem do

orçamento da escola, tendo em conta as

suas necessidades e gostos.

CD. Hist. Alunos do 3º ciclo

5 €
Fotocópias,
material de
papaelaria

59
Visita de estudo ao Palácio de

Vila Viçosa

⇒Conhecer o Palácio de Vila Viçosa;

⇒Valorizar o património nacional;

⇒Promover o convívio entre os alunos.

Docente de 4º ano de
Avis  (Avaliação)

Alunos de 3º e 4º
ano de escolaridade

224 €
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60
Gincana com obstáculos

(mobilidade e transporte)

⇒ Promover a prática de exercício físico.
Eco-escola (avaliação)

Município de Avis

Associações

Alunos

61
Construção de um Horta

vertical

⇒Transmitir e aplicar as principais regras

e procedimentos utilizáveis em agricultura

biológica;

⇒ Divulgar os benefícios para a saúde e

para  ambiente decorrentes da adoção de

modos de produção biológicos.

Eco-escola (avaliação)

Município de Avis
Alunos

62 Mega (Sprinter, Salto, Km)

⇒ Complementar a actividade curricular

com a actividade desportiva

extracurricular, permitindo um

aperfeiçoamento das modalidades;

⇒ Proporcionar aos alunos condições de

convívio, através da participação em

torneios internos e externos;

⇒ Procurar colmatar comportamentos de

Professores E.F. Alunos
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indisciplina e de integração no meio

escolar face ao contexto socioeconómico

da comunidade envolvente;

⇒ Contribuir para o combate ao insucesso

e abandono escolar e promover estilos de

vida saudáveis que contribuem para a

formação equilibrada dos alunos;

⇒Desenvolver conhecimentos sobre a

ética desportiva, revelando um espírito de

"Fair-Play", aceitando a vitória e a derrota

como factos normais decorrentes do jogo.

63
Visita de estudo às Grutas da

Moeda e Centro de Ciência Viva
do Alviela

⇒ Observar galerias naturais, exposições

de minerais e fósseis de Portugal;

⇒ Promover o convívio entre os alunos.

Docente do 3º ano de
Avis.

3º e 4º ano de Avis 160 €

64 Basquetebol 3x3

⇒ Complementar a actividade curricular

com a actividade desportiva

extracurricular, permitindo um

Professores E.F. Alunos
80 €

Refeições e
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aperfeiçoamento das modalidades.

⇒ Proporcionar aos alunos condições de

convívio, através da participação em

torneios internos e externos;

⇒ Procurar colmatar comportamentos de

indisciplina e de integração no meio

escolar face ao contexto socioeconómico

da comunidade envolvente.

⇒ Contribuir para o combate ao insucesso

e abandono escolar e promover estilos de

vida saudáveis que contribuem para a

formação equilibrada dos alunos.

⇒ Desenvolver conhecimentos sobre a

ética desportiva, revelando um espírito de

"Fair-Play", aceitando a vitória e a derrota

como factos normais decorrentes do jogo.

lanche

65

Férias Desportivas - atividades
náuticas

(1 e 2 abril)

⇒ Promover a prática do remo e das

atividades náuticas;

criar hábitos de prática desportiva

saudável;

Professores do CFD
Município de Avis

alunos do 1º, 2º e 3º
ciclos.
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⇒ estimular a preservação do meio

ambiente.

Nº ATIVIDADE OBJETIVOS/ COMPETÊNCIAS RESPONSÁVEIS DESTINATÁRIOS CUSTOS

3º Período

66

Visita de Estudo ao Teatro - “O
Príncipe Nabo”

(17 de abril)

⇒ Promover o gosto pelo teatro;

⇒ Motivar os alunos para a leitura da obra

“O Príncipe Nabo”;

⇒ Comparação entre a obra lida e a peça

de teatro.

Professora de
Português de 5º ano

Alunos do 5º ano 6,95€ / aluno

67
Visita de Estudo ao Teatro -
“Leandro, Rei da Helíria”

⇒ Promover o gosto pelo teatro e pela

literatura.
Professoras de
português 3º ciclo

Alunos do 7.º ano 6,60€/aluno
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(29 abril) Município de Avis

68

Participação no encontro
Regional de Remo do D.E.

(29 de abril)

⇒ Promover a prática do remo e das

atividades náuticas;

⇒ Criar hábitos de prática desportiva

saudável;

⇒ Estimular a preservação do meio

ambiente;

⇒ Desenvolver competências pessoais e

sociais.

Prof’s do CFD
alunos de atividade
regular do D.E. de
Remo

500€

Refeições e
transportes

69

Pavilhão do Conhecimento e
Palácio de Queluz

(30 de Abril)

⇒Conhecer monumentos importantes do

passado nacional;

⇒Contactar com o quotidiano da corte

portuguesa;

⇒Reconhecer vestígios do passado;

⇒Realizar experiências variadas;

⇒ Proporcionar momentos de

convivência.

Docente da turma
1234E

Pré e 1º ciclo do
Ervedal e Alcórrego

Sem custos

70
Visita de Estudo ao Monte dos

Covões
⇒Contacto com alguns animais da quinta; Educadora do pré-

escolar de Alcórrego
Pré-escolar
Alcórrego

Sem custos
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(4 de maio)
⇒Conhecer algumas tarefas diárias da

profissão de agricultor;

⇒Sensibilização para a preservação da

natureza e o cuidado a ter com os animais

da quinta.

71

Mobilidade ERASMUS+
“Experiencing New
Educational Tools”

( 4 a 8 de maio)

⇒ Apresentação dos resultados finais dos

planos de aula;

⇒ Avaliação final do Projeto;

⇒ Elaboração do Relatório final do

Projeto.

Coordenadora
Erasmus+
“Experiencing new
educational tolls”

Professores

+-1940 €

Viagens
alojamento
alimentação
Outros serviços

72

Comemoração do Dia da
Europa

(9 de maio)

⇒ Contribuir para a formação e

consolidação de uma consciência

europeia;

⇒ Promover o exercício da cidadania

europeia.

⇒Contribuir para a compreensão de

pluralismo europeu, nas suas semelhanças

e nas suas diferenças.

⇒ Incentivar nos alunos o gosto pela

DCHS/Docente do
Clube de Cidadania
Europeia

Alunos do 3º ciclo

50€

Fotocópias
material de
papelaria
coffebreak e
refeição
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descoberta e o prazer pelo conhecimento.

73

Mobilidade ERASMUS+
“European Cultural Treasures:

Where the past meets the
future” - Grécia

(18 a 22 de maio)

⇒Trabalhar em grupos multinacionais e

multidisciplinares com novas

metodologias de ensino;

⇒Realizar intercâmbio de boas práticas;

⇒ Adquirir competências no uso de

métodos de ensino inovadores em temas

de património cultural;

⇒ Reforçar a dimensão europeia na

educação escolar, assim como o sentido da

identidade europeia.

Coordenadora do
Projeto Erasmus+

Alunos do 3º ciclo

Professores

+- 5.000€

Viagens
alojamento
alimentação
Outros serviços

74

Centro de Ciência Viva -
Estremoz e Museu Municipal

de Estremoz

(19 de maio)

⇒Observar animais que só conhecemos

através dos fósseis;

⇒Fazer fósseis de seres vivos atuais em

modelagem;

⇒Observação de esqueletos de

dinossauros;

⇒Escavar, observar, experimentar;

⇒Troca de saberes e intercâmbio entre

Educadora da sala 2 de
Avis

Alunos do JI de Avis
(sala 2) e alunos do
1º e 2º de Avis

163,5€
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⇒ Reforçar a dimensão europeia na

educação escolar, assim como o sentido da

identidade europeia.

Coordenadora do
Projeto Erasmus+

Alunos do 3º ciclo

Professores

+- 5.000€

Viagens
alojamento
alimentação
Outros serviços

74

Centro de Ciência Viva -
Estremoz e Museu Municipal

de Estremoz

(19 de maio)

⇒Observar animais que só conhecemos

através dos fósseis;

⇒Fazer fósseis de seres vivos atuais em

modelagem;

⇒Observação de esqueletos de

dinossauros;

⇒Escavar, observar, experimentar;

⇒Troca de saberes e intercâmbio entre

Educadora da sala 2 de
Avis

Alunos do JI de Avis
(sala 2) e alunos do
1º e 2º de Avis

163,5€



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

turmas.

75

Mobilidade ERASMUS+
“Beyond Borders” - Bydgoszcz

- Polónia

(25 a 29 de maio)

⇒ Desenvolver atividades relacionadas

com Podcast.

Coordenadora do
Projeto Erasmus+
“Beyond Borders”

Alunos e Professores

3832€
Viagens
alojamento
alimentação
Outros serviços

76
Dia da Criança

(1 de junho)

⇒ Proporcionar momentos lúdicos às

crianças;

⇒  Conhecer os direitos da criança.

Agrupamento de
Escolas de Avis,
Município de Avis,
Freguesias e
Associação de Pais

Pré-Escolar, 1º e 2º
ciclo

77
Dia mundial do Ambiente

(5 de junho)
Percurso Botânico

⇒ Sensibilizar para a preservação do

ambiente.

Eco-escola (avaliação)
Município de Avis

Alunos, professores
e encarregados de
educação Eco-escola

78

Comemoração do dia Mundial
do Ambiente- Challenger do

Mestre
(5 de junho)

⇒ Promover a prática de  atividades

náuticas;

⇒ Criar hábitos de prática desportiva

saudável;

⇒ Estimular a preservação do meio

ambiente;

⇒ Desenvolver competências pessoais e

sociais.

Prof’s do CFD alunos e professores
do 1º, 2º e 3ºciclo

0€

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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79

Mobilidade ERASMUS+
“Beyond Borders” - Duisburg -

Alemanha

(junho)

⇒ Avaliação final do projeto.
Coordenadora do
Projeto Erasmus+
“Beyond Borders”

Alunos e Professores

1118€
Viagens
alojamento
alimentação
Outros serviços

80

Participação na Regata
“Troféu Mestre de Avis”

(junho)

⇒ Promover a prática do remo e das

atividades náuticas;

⇒ Criar hábitos de prática desportiva

saudável;

⇒ Estimular a preservação do meio

ambiente;

⇒ Desenvolver competências pessoais e

sociais.

Professores do CFD
alunos do Grupo de
Remo do D.E.

100 €
Refeições /
lanche

81 Coudelaria de Alter do Chão

⇒ Vivenciar novas experiências;

⇒Adquirir novos conhecimentos;

⇒ Demonstrar curiosidade e interesse pelo

que nos rodeia, observando e colocando

questões que evidenciam o seu desejo de

saber/ aprender mais;

⇒ Reconhecer e praticar atitudes e

comportamentos de respeito pelos

Educadora do JI de
Benavila

JI Benavila 3€ (por aluno)
7€ (por adulto)
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animais.

82

Visitas de estudo às escolas
secundárias de Ponte Sôr e

Sousel e Escola de Hotelaria de
Portalegre

⇒ Possibilitar o contacto com a oferta

formativa disponível para apoiar os alunos

de 9º ano a definir os seus interesses e

compatibilidade de modo a fazerem uma

escolha relativa ao seu futuro;

GO!
9ºA
9ºB

5€
material
reprografia

83
Visita de Estudo ao

Borboletário

⇒ Desenvolver o conhecimento e o

respeito pela natureza;

⇒Proporcionar novas vivências;

⇒Proporcionar o convívio entre ciclos.

Educadora do JI de
Avis

JI de Avis (Sala 1) e
23A

74€

84

Peddy paper botânico e
cultural

(Dia internacional da
Biodiversidade)

⇒ 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;

Eco-escola (avaliação)
Município de Avis

Alunos
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⇒ Promover comportamentos de proteção

das espécies selvagens.

85
Visita aos Viveiros Municipais

de Avis

⇒ Sensibilizar os alunos para a

diversidade morfológica e de espécies de

plantas, bem como para as diversas

possibilidades de reprodução vegetativa

que estas apresentam.

Eco-escola
Município de Ponte de
Sor

Alunos

86 Atividade Experimental de
Remo com alunos do 4ºano

⇒ Promover a prática do remo e das

atividades náuticas;

⇒ Criar hábitos de prática desportiva

saudável;

⇒ Estimular a preservação do meio

ambiente;

⇒ Desenvolver competências pessoais e

sociais.

GO!
Professores do CFD
Município de Avis

alunos do 4ºano
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87
Participação no encontro

Nacional de Remo - Caminha

⇒ Promover a prática do remo e das

atividades náuticas;

⇒ Criar hábitos de prática desportiva

saudável;

⇒Estimular a preservação do meio

ambiente;

⇒ Desenvolver competências pessoais e

sociais.

Prof’s do CFD
Alunos da equipa de
Remo do D.E.

150 €
Refeições e
lanches

88 Torneio Inter-Turmas Futsal

⇒ Complementar a actividade curricular

com a actividade desportiva

extracurricular, permitindo um

aperfeiçoamento das modalidades;

⇒ Proporcionar aos alunos condições de

convívio, através da participação em

torneios internos e externos;

⇒ Procurar colmatar comportamentos de

indisciplina e de integração no meio

escolar face ao contexto socioeconómico

da comunidade envolvente;

⇒ Contribuir para o combate ao insucesso

Professores EF Alunos
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e abandono escolar e promover estilos de

vida saudáveis que contribuem para a

formação equilibrada dos alunos;

⇒ Desenvolver conhecimentos sobre a

ética desportiva, revelando um espírito de

"Fair-Play", aceitando a vitória e a derrota

como factos normais decorrentes do jogo

89
Festa de Final de Ano

⇒ Promover o convívio entre alunos e

professores / educadores.

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

Professores, alunos e
comunidade.

Nº ATIVIDADE OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS RESPONSÁVEIS DESTINATÁRIOS CUSTOS

Ao longo do ano letivo

90 Projeto Bolot@digital.avis.pt

⇒ Melhorar as competências digitais;

⇒ Promover a literacia científica e

tecnológica;

⇒ Conhecer, valorizar e preservar o meio

Professora Bibliotecária
com o Coordenador do
Departamento de
Ciências Físico-
Naturais

Alunos do Pré-
escolar, 1.º, 2.º e 3.º
Ciclo

200 €
fotocópias
Aquisição de
livros
material de
papelaria
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ambiente (montado). coffebreak e
refeição

91 Intervenção Específica em
Benavila

⇒ Reforçar positivamente os

comportamentos adequados e

negativamente os comportamentos

desadequados ao contexto escolar;

⇒Envolver os encarregados de educação

na vida académica dos seus educandos.

GO
Docentes de Benavila
(avaliação)

Alunos do 1º Ciclo e
Pré-escolar de
Benavila

10€ em material
reprografia e
papelaria

92

Concurso Interconcelhio de
Leitores

«Ser Leitor é Cool!» - 2.ª
edição

(Final: 12 março - Ponte de
Sor)

⇒ 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
(avalia)
CIBE
Parcerias:
Departamento do 1.º
ciclo;
Departamento de
Línguas;
Município de Avis;
APEEECA

3.º, 4.º, 5º e 6.º ano
40€ (prémios e
almoços)

93
Alto Cinema 2ª Edição - Curta-

Metragem

⇒ Promover o sucesso escolar;

⇒ Promover a literacia cinematográfica;

⇒ Realizar uma curta-metragem,

desenvolvendo competências ao nível da

Professora
bibliotecária; (avalia)
PNC; Cabeçudos e
CIMAA;
Município de Avis

Grupo de alunos do
3.º ciclo

10 €
Fotocópias
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10€ em material
reprografia e
papelaria

92

Concurso Interconcelhio de
Leitores

«Ser Leitor é Cool!» - 2.ª
edição

(Final: 12 março - Ponte de
Sor)

⇒ 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
(avalia)
CIBE
Parcerias:
Departamento do 1.º
ciclo;
Departamento de
Línguas;
Município de Avis;
APEEECA

3.º, 4.º, 5º e 6.º ano
40€ (prémios e
almoços)

93
Alto Cinema 2ª Edição - Curta-

Metragem

⇒ Promover o sucesso escolar;

⇒ Promover a literacia cinematográfica;

⇒ Realizar uma curta-metragem,

desenvolvendo competências ao nível da

Professora
bibliotecária; (avalia)
PNC; Cabeçudos e
CIMAA;
Município de Avis

Grupo de alunos do
3.º ciclo

10 €
Fotocópias
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expressão escrita e oral e a criatividade.

94

Concurso de Língua
Portuguesa

Todos a Soletrar

(8.ª ED.)
(abril, maio, junho)

⇒ 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

95

Sessões de Cinema «Grande
Cena!»

● 1º Período (10 de
dezembro)

● 2º Período (27 de
janeiro)

● 3º Período (15 de maio)

⇒ 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;

⇒ Fazer articulação interdisciplinar;

⇒ Promover a leitura e a literatura através

do cinema.

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

Alunos 9º ano

70€
fotocópias
material
audiovisual
coffebreak
(Total das 3
sessões
«Grande
Cena!»)
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96 Orientação Vocacional

⇒ 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.

GO
DTs do 9º Ano Alunos de 9ºAno

15€ em material
reprografia e
papelaria

97

Programa de Promoção de
Competências Sociais e
Emocionais (PPCSE) –

“Aprender com o Coração” +
Relaxamento

⇒ Promover as competências sociais e

emocionais dos alunos;

⇒ Apoiar os alunos no seu

desenvolvimento ao longo dos estágios

morais e psicossociais.

GO
Docentes do 1º ciclo

Alunos do 1º Ciclo
15€ em material
reprografia e
papelaria

98 Ações de Sensibilização

⇒  Sensibilizar os alunos para as

diferentes temáticas, como a Violência

Online, Violência no Namoro, entre

outras;

⇒ reforçar as ligações com as entidades

parceiras do Agrupamento.

GO!
APAV
Escola Segura
Centro Saúde de Avis
Município de Avis
BE
Cidadania

2º ciclo
3ºciclo

10€ material de
papelaria e
reprografia
coffe break

99 Rádio Escolar

⇒ Promover o gosto pela escola e pela

disciplina de Educação Musical;

⇒ Promover a aquisição de cultura

Prof. de Ed. Musical
Professores, alunos
e comunidade.
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musical e tecnológica;

⇒ Desenvolvimento da comunicação,

multiculturalidade e cidadania.

100

Literacia 3D

Primeira Fase – Local;18 a 29
de novembro de 2019 Segunda

Fase – Distrital; 2 a 27 de
março de 2020

Terceira Fase – Final Nacional
maio de 2020, em local a

definir.

⇒ Elevar os níveis de literacia dos alunos;

⇒ Desenvolver capacidades escolares,

pessoais e sociais;

⇒ Consolidar aprendizagens e a

desenvolver competências.

Prof. de português - 7.º
ano
Prof Inglês 8.º ano

Alunos de 7.º e 8.º
anos

101 Valnor - recolha seletiva de
lixo

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

Eco-escolas
Comunidade
Educativa

5 € em material
reprografia e
papelaria

102 Geração DEPOSITRÃO
⇒ Incrementar o hábito de separar os
equipamento elétricos e eletrónicos em
fim de vida.

Eco-escolas Comunidade
Educativa

5 €
Fotocopias e
material de
papelaria

103 Recolha de rolhas

⇒ Sensibilizar para a escolha da cortiça
como material natural e ecológico;
⇒ Contribuir para a redução de resíduos;
⇒ Estimular atitudes mais conscientes e

Eco-escola

BE
Comunidade
Educativa
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responsáveis relativamente à natureza;
⇒ Defender e rolha de cortiça como
produto plenamente ecológico.

104 Eco-código

⇒ Identificar um conjunto de atitudes e
comportamentos conducentes à melhoria
do ambiente na escola, em casa e na sua
região.

Eco-escola Alunos

5 €
Fotocopias e
material de
papelaria

105
Atividade regular com Skif -

CFD de Remo

⇒ Promover a prática do remo e das
atividades náuticas;
⇒ Criar hábitos de prática desportiva
saudável;
⇒Estimular a preservação do meio
ambiente;
⇒ Desenvolver competências pessoais e
sociais.

Professores do CFD
alunos do 1º, 2º e
3ºciclos

apetrechamento
5000€

106
Atividade

Experimental/iniciação ao
Remo

⇒ Promover a prática do remo e das
atividades náuticas;
⇒ Iniciação e divulgação do Remo;
⇒ Criar hábitos de prática desportiva
saudável;
⇒ Estimular a preservação do meio
ambiente;
⇒ Desenvolver competências pessoais e
sociais;
⇒ Apoio a Cursos de Formação

Professores do CFD

Alunos de Escolas e
Agrupamentos que
visitam o CFD do
AE de Avis
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Profissional;
⇒Promover a Vila de Avis.

107 Fábrica de histórias III

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

Docentes de 3º e 4º
ano;
Cabeçudos;
CIMAA;
Município de Avis.

Alunos do 3º e 4º
ano do
Agrupamento

108 A Minha Lancheira

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

Docente do 1º Ciclo do
Alcórrego;
Equipa de Enfermagem
da UCC

Alunos da turma
1234Al

Aprovado no Conselho Pedagógico de 23 de Outubro de 2019
Aprovado em Conselho Geral de 11 de Dezembro de 2019

Notas
● Os valores constantes no PAA à data de 23 de outubro referente às 108 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 visitas de estudo do pré-escolar e do 1º ciclo não integram responsabilidade no orçamento do Agrupamento.
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Docentes de 3º e 4º
ano;
Cabeçudos;
CIMAA;
Município de Avis.

Alunos do 3º e 4º
ano do
Agrupamento

108 A Minha Lancheira

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

Docente do 1º Ciclo do
Alcórrego;
Equipa de Enfermagem
da UCC

Alunos da turma
1234Al

Aprovado no Conselho Pedagógico de 23 de Outubro de 2019
Aprovado em Conselho Geral de 11 de Dezembro de 2019

Notas
● Os valores constantes no PAA à data de 23 de outubro referente às 108 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 visitas de estudo do pré-escolar e do 1º ciclo não integram responsabilidade no orçamento do Agrupamento.


