Agrupamento de Escolas de Avis
Código 135203
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – Ano Letivo 2020/21
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.
Nota de preenchimento: Na coluna “Responsáveis” indicar também a pessoa responsável pela avaliação final da atividade, tal como
definido em reunião de Conselho Pedagógico. Na coluna “responsáveis” ter em consideração a articulação interdisciplinar e
interciclos.
Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

RESPONSÁVEIS

PARCEIROS

DESTINATÁRIOS

CUSTOS

Todos os alunos

50 €
fotocópias
e telefone

1º Período
1

Início do ano letivo
(Receção aos alunos)
17 de setembro

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

Direção (Avaliação)

Pessoal Docente
e Não Docente,
Diretores de
Turma,

2

Dia Europeu do Desporto
na Escola
(25 de Setembro)

⇒ Promover o desporto e a

Docentes de D.E.

Alunos do 2º 3º Ciclo

atividade física em toda a Europa,
Promoção da atividade física e do
desporto, aquisição de literacia
motora e hábitos de vida saudáveis.
⇒ Estimular a preservação do meio
ambiente.

3

Día de la Hispanidad
-12 de octubre(Visionamento de um vídeo
sobre o tema - dia 14 de
octubre)

4

Dia da Alimentação
16 de outubro

- Assinalar um dos dias mais
emblemáticos dos países de língua
oficial espanhola;
- Divulgar a história e as bandeiras
dos países hispanohablantes;
- Fomentar as relações
interpessoais entre professor/alunos
e alunos/alunos;

docente de
Espanhol

⇒ Promover comportamentos

Coordenadores do
Pré-Escolar e
Primeiro Ciclo

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

Departamento
de Línguas

Alunos do 7.º ano

Alunos do
pré-escolar e 1.°
ciclo

2€
fotocópias

5

Dia da Biblioteca Escolar
(MIBE) 2020
«Descobrir caminhos para a
saúde e o bem-estar »
Participação na final do
concurso «Ser Leitor é

⇒ Destacar a importância da
Biblioteca Escolar;

Coordenadora da
Biblioteca Escolar
(BE)

⇒ Promover a literacia da leitura;

e

⇒ Promover o gosto pelo livro, pela

CIBE

Professoras do
1.º ciclo e de
Português do 2.º
ciclo

Alunos do 1º e 2º
ciclo

2€
fotocópias

Alunos do 9ºA e 9ºB

2€
fotocópias

Alunos e professores

380,00€

leitura e pelo saber;

Cool».

(26 outubro)
6

Saída de campo à Vila de
Avis
(final outubro)

⇒ Observar a organização
funcional da vila de Avis;

Professora de
Geografia

⇒ Fazer um levantamento das
funções e do estado de
conservação dos edifícios de uma
rua de Avis.

7

Mobilidade ERASMUS+
“Beyond Borders”
(27 a 30 de outubro)

⇒ Participar em Workshops no
âmbito das TIC;

Coordenadora do
Projeto Erasmus +

Município de Avis

equipa
mento

Polónia (online)

⇒ Preparar apresentações
recorrendo a:ferramentas da web

“Beyond Borders”
Águeda Agudo

informá
tico

eficazes para colaboração;
⇒Realizar um Podcast

8

Halloween / Dia das Bruxas
/ Dia de los Muertos
Exposição: «Spooky Shoes»
e «Calaveras»
Sessão de cinema «Maléfica
2» (6.º e 7.º ano)
(30 outubro)

⇒ Estimular a comunicação oral e
escrita;
⇒ Estimular a criatividade;
⇒ Promover o espírito de partilha;

Coordenadora da
Biblioteca Escolar e
Coordenadora do
Departamento de
Línguas (Docentes
de Inglês/Espanhol
do 1º; 2º; 3º Ciclo)

Plano Nacional
de Cinema

Todas as turmas do
3.º ao 9.º ano.

2€
Cartazes

Coordenadora do
Projeto - Elisabete
Teles Varandas

Município de Avis

Todos os alunos do
Agrupamento

0 euros

⇒ Conhecer tradições /
curiosidades de outras culturas.
⇒Promover a literacia
cinematográfica

9

Projeto Erasmus+
“Let´s Know Ourselves, our
qualities, abilities, skills and

Criação de um logótipo para o
projeto;
Motivação dos alunos para a
participação em projetos
internacionais;

personality for right choice
of our job”

Motivação dos alunos para a
descoberta de culturas diferentes
da sua;
Utilização de ferramentas digitais.

10

Saída de Campo à Vila de
Avis
(novembro)

⇒ localização das formas da
superfície terrestre do Concelho de

Professora de
Geografia

Alunos do 8ºA e B

Avis;
⇒ Utilização das formas de
orientação com a bússola e com o
GPS.

11

Concurso
“Pensamento
computacional” – Bebras

⇒ Melhorar as competências
digitais;
⇒ Promover a literacia científica e
tecnológica.

(2ª ou 3ª semana de
novembro)

Diretoras de Turma
e alunos das
turmas do 5ºB e
7ºA

Fundação
Calouste
Gulbenkian
e
Instituto Técnico
de Lisboa

Todas as turmas da
escola do 2º e 3º
ciclos

50 €
fotocópias

12

S. Martinho

⇒ Proporcionar momentos de são
convívio entre todos os elementos

Pré-Escolar e
Primeiro Ciclo

Alunos do
pré-escolar e 1.°
ciclo

da comunidade educativa e/ou local
e manter a tradição;
⇒ Conhecer os valores da
solidariedade e da partilha

13

Concurso
“Eu sou Europeu”
(outubro ou novembro)

⇒ Melhorar os conhecimento sobre
a história da União Europeia;

Professora de
Geografia

Espaço Público
Europeu (EPE) Portugal

Alunos do 8º A e 8º
B.

20 €
fotocópias

Professora de
Cidadania e
professor de CEA
do 7ºA

Instituto Ricardo
Jorge - Lisboa

Alunos do 7º A

150 €

⇒ Conhecer o funcionamento, os
objetivos, os apoios e as
Instituições da União Europeia.

14

“Radiografia

⇒ Estudar as características

Ambiental” do concelho de climáticas do Concelho de Avis;
Avis

⇒ Realizar medições de elementos
do clima na Escola sede de Avis;

(novembro/dezembro)

Município de Avis

⇒ Analisar a qualidade da água
superficial e subterrânea em Avis;
⇒ construir um abrigo
meteorológico.

15

Corta Mato Escolar

Complementar a actividade

(novembro)

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.

Professores E.F.

Alunos do 2º e
3ºCiclo

100€
Medalhas

⇒ 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

16

Dia Internacional
das Pessoas com Deficiência
(3 de dezembro)

⇒D
 esenvolver conhecimentos
sobre a ética desportiva, revelando
um espírito de "Fair-Play;
⇒D
 ar 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 Educação Especial
e Educação Física

Biblioteca
Escolar

Alunos do
Agrupamento

s/ custos

17

14º Aniversário da BE

⇒ Relembrar a importância da BE;

Coordenadora da
Biblioteca Escolar.

Toda a comunidade
educativa

fotocópias
e material
de
papelaria

⇒ Promover o gosto pelo livro, pela

(7 dezembro)

20€

leitura e pelo saber;
⇒ Proporcionar momentos de
cultura e lazer.

18

Maratona Internacional de
Cartas
(10 dezembro a 29 janeiro)

⇒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;

Amnistia
Internacional (AI)

Departamento de
Línguas

Alunos do 3º ciclo

Coordenadora da
Biblioteca Escolar
Coordenador do
DCHS

⇒ Promover a luta pelos direitos
humanos.

19

Natal

⇒ Desenvolver
estética;

a

sensibilidade

Coordenadoras do
Pré-Escolar e
Primeiro Ciclo

Alunos do
pré-escolar e 1.°
ciclo

S/ custos

⇒ 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

20

“Como deves cuidar do teu
corpo?”: Ações de educação
para a saúde sob os temas:
- Alimentação saudável
- Higiene corporal e oral
- Pediculose
- sono e repouso
- tv e videojogos versus
exercício físico
- Educação postural

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 do PESES
- Equipa de
enfermagem da
UCC

ULSNA - Centro
de Saúde de Avis

Alunos do
Pré-escolar (1
Sessão por turma)
Turmas do 1.º Ciclo
(1 Sessão por turma)

21

Projeto “A minha
lancheira”

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

- Equipa do PESES
- Equipa de
enfermagem da
UCC

ULSNA - Centro
de Saúde de Avis

Uma turma (a
designar) do 1.º ciclo

Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS/ COMPETÊNCIAS

RESPONSÁVEIS

PARCEIROS

DESTINATÁRIOS

2º Período
22

Dia De Reis / Janeiras

⇒ Conhecer e praticar tradições
relativas ao Dia de Reis e às
Janeiras;

Coordenadoras do
Pré-Escolar e
Primeiro Ciclo

Alunos do
pré-escolar e 1.°
ciclo

Professores do
CFD

Alunos 1º, 2º e 3º
ciclos.

Coordenadoras do
Pré-Escolar e
Primeiro Ciclo

Alunos do
pré-escolar e 1.°
ciclo

Coordenadoras do
Pré-Escolar e
Primeiro Ciclo

Alunos do
pré-escolar e 1.°
ciclo

⇒ Promover o intercâmbio com as
famílias e comunidade.

23

Torneio de Remo Indoor
(janeiro)

24

Carnaval

⇒ Promover hábitos de vida
saudáveis e a prática do Remo;
⇒Desenvolver competências
sociais e pessoais.

⇒ Proporcionar momentos lúdicos;
⇒ Elaborar máscaras e adereços

25

Páscoa

⇒Promover a criatividade dos
alunos

CUSTOS

26

Mobilidade ERASMUS+
“European Cultural
Treasures: Where the past
meets the future”
(fevereiro/março)

⇒Trabalhar em grupos
multinacionais e multidisciplinares
com novas metodologias de ensino.

Coordenadora do
projeto _ Florinda
Franco

Município de
Avis

Professores e
alunos do 2º e 3º
ciclos

4.000€ para
viagens,
alojamento,
alimentação
e outros

Coordenadora
Erasmus+
“Experiencing
new
educational
tolls” - Sandra
Freitas

Município de
Avis

Alunos e
professores

5444,80€
Viagens
alojamento
alimentaçã
o e outros
serviços

⇒ 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.

27

Mobilidade ERASMUS +
“Experiencing New
Educational Tools”

⇒ 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;

28

Projeto Cultural de Escola
PNA

⇒ Reconhecer o património cultural
material (monumentos, edifícios,
locais,...),
imaterial
(práticas,
representações, expressões,
aptidões...) e natural (biológico ou
geológico a preservar) que
caracterizam a identidade do
concelho de Avis;

Coordenadora do
PNA

⇒ Valorizar o património do
concelho de Avis

29

Dia Internacional da
Internet Segura
(Fevereiro)

⇒Promover a utilização segura na
internet por todas as pessoas,
inclusive as crianças, que estão
muito expostas a riscos nesta rede
mundial de comunicação.
⇒Consciencializar os discentes
sobre o uso seguro, ético e
responsável das novas tecnologias.
⇒Pretende-se contribuir
proativamente para o combate às
condutas e aos conteúdos online
maliciosas ou ilegais, minimizando
os potenciais riscos que podem

Docente de TIC

Município de
Avis
Associação de
pais e
Encarregados
de Educação
Artista plástica
Joana
Villaverde

Alunos do 2º e 3º
ciclos

Alunos do 2º e 3º
ciclo

advir do uso de tecnologias da
informação e da comunicação.

30

Formação: Alunos-Árbitros

⇒Formar os alunos sobre as regras

Professores E.F.

Desporto
Escolar

Alunos

0

Coordenadora da
BE

Departamento
de Expressões

Alunos do JI, 1º, 2º e
3º ciclo

10 €

dos jogos.

31

DIA DOS NAMORADOS
(12 de fevereiro)

⇒ Sensibilizar para a importância
dos afetos;
⇒Divulgar livros/ filmes/ músicas
sobre o tema Amor;

Fotocópias
material de
papelaria

Coordenadora do
Departamento de
Línguas

⇒ Desenvolver a criatividade e a
imaginação;
⇒ Desenvolver a expressão oral.

32

Comemoração do Dia
Internacional da Mulher

-Conhecer a história da luta pelos
direitos da mulher ao longo do
tempo.

Coordenador do
DCHS

BE

Alunos do 2º e 3º
ciclos do
Agrupamento

25€
material de
papelaria

-Alertar para a necessidade de
dignificar a condição feminina.

33

Basquetebol 3x3
(A sua realização está
dependente da evolução da
pandemia)

⇒ 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

Professores E.F.

Alunos do 2º e 3º
ciclos

80€

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.

34

15.ª Semana da Leitura

⇒ Promover o gosto pelo livro, pela
leitura e pelo saber – literacia da
leitura;

(marçoainda sem data oficial)

⇒ Promover o gosto pela Língua
Portuguesa;
⇒ Sensibilizar para a importância
das ilustrações;
⇒ Divulgar textos/ obras lidas pelos
alunos (projeto Ler+ com Prazer);

Coordenadora da
BE/ PNL

Departamento
de Línguas,
Departamento
do Pré-Escolar
e do 1.º Ciclo;
Biblioteca
Municipal José
Saramago/
Município de
Avis, outros.

Alunos do JI, 1º, 2º e
3º Ciclos

100€
Aquisição
de livros
Fotocópias
e material
de
papelaria

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

35

Ações sobre higiene
postural

- Prevenir alterações
posturais.

- Equipa do PESES
- Equipa de
fisioterapia da UCC

ULSNA Centro de
Saúde de Avis

Turmas do 1.º
Ciclo (1 Sessão por
turma)

36

Ações sobre Educação
Sexual e sexualidade

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

- Equipa do PESES
- Psicólogo e/ou
Equipa de
Enfermagem da
UCC

ULSNA Centro de
Saúde de Avis

Turmas do 3.º
Ciclo (1 Sessão por
turma)

37

Ações sobre consumos de
substâncias psicotrópicas

- Sensibilizar para os efeitos do
consumo de substâncias
psicotrópicas.
- Prevenir comportamentos de risco
associados ao consumo de
substâncias psicotrópicas.

- Equipa do
PESES
- Escola Segura
- Gabinete GO!

ULSNA Centro de
Saúde de Avis

Turmas do 9.º ano

38

Ação sobre Violência no
namoro

- Sensibilizar para a importância de
um ambiente de respeito mútuo e
equidade dentro de uma relação;
- Prevenir comportamentos que
possam constituir uma forma de
violência física ou psicológica sobre
o parceiro na relação.

- Coordenadora do
PESES

39

Correio dos afetos

- Criação de um mural com as
palavras / mensagens dos alunos
por ocasião do Dia dos namorados;
- Promover a reflexão sobre os
afetos no contexto de uma relação.
- Estimular a criatividade.

- Equipa do
PESES
- Gabinete GO!

40

Feira digital das sopas e dos
produtos – criação de
e-book e votação online da
melhor receita

- Promover comportamentos
alimentares saudáveis;
- Consciencializar para a
importância de consumir local e
optar por produtos obtidos de forma
mais sustentável.
- Promover o diálogo intergeracional
e a descoberta de tradições locais
no que diz respeito à alimentação.

- Equipa do
PESES
- Docentes de
Cidadania e
Desenvolvimento

41

Gira-Volei

⇒ Complementar a actividade
curricular com a actividade
desportiva extracurricular,
permitindo um aperfeiçoamento das
modalidades;
⇒ Proporcionar aos alunos
condições de convívio, através da

Professores E.F.

- APAV
- Gabinete GO!

Turmas do 2.º e 3.º
Ciclo

10 euros
(fotocópias)

Disciplina de
Cidadania e
Desenvolviment
o

Turmas de todos os
ciclos

Alunos do 2º e 3º
ciclos

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 fatos
normais decorrentes do jogo.

Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS/ COMPETÊNCIAS

RESPONSÁVEIS

PARCEIROS

DESTINATÁRIOS

CUSTOS

3º Período
42

Comemoração do 25 de
abril

-Comemorar o dia 25 de abril

Coordenador do
DCHS, BE, 1º ciclo

Associação 25
de abril. BE

Alunos do
Agrupamento

-Sensibilizar para a necessidade de
defender a liberdade.
-Conhecer os principais
acontecimentos do 25 de abril de
74.

43

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;

Professores E.F.

Alunos do
Agrupamento

20€
material de
papelaria

⇒ 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.

44

Projeto Cultural de Escola
PNA

⇒ Reconhecer o património cultural
material (monumentos, edifícios,
locais,...),
imaterial
(práticas,
expressões, aptidões...) e natural
(biológico ou geológico a preservar)
que caracterizam a identidade do

Coordenadora do
PNA

Município de
Avis,
Associação de
Pais e
Encarregados
de Educação,

Alunos do 2º e 3º
ciclos

concelho de Avis;

Artista plástica
Joana Villaverde

⇒ Valorizar o património do
concelho de Avis

45

Dia da Criança

⇒ Proporcionar momentos lúdicos
às crianças;

Coordenadoras do
Pré-Escolar e
Primeiro Ciclo,
Diretores de Turma

Município de
Avis

Alunos do
pré-escolar, 1º ciclo
e 2º ciclos

Técnicas do
Gabinete GO!
Professores do
CFD

Município de
Avis

Alunos do 4ºano

Equipa do PESES

ULSNA - Centro
de Saúde de
Avis

Turmas do 3.ºCiclo
(1 Sessão por
turma)

⇒ Conhecer os direitos da criança.

46

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.

47

Ações sobre Educação
Sexual e sexualidade

- Promover atitudes positivas face
às mudanças decorrentes da
puberdade;

Psicólogo e/ou
Equipa de

- Prevenir doenças transmissíveis
sexualmente;

Enfermagem da
UCC

- Contribuir para a melhoria dos
conhecimentos sobre saúde sexual
e sexualidade.

48

Atividade experimental de
Remo para prof’s do AE
de Avis
(junho)

⇒ Promover a prática do remo e
das atividades náuticas;

Professores do
CFD

Professores do AE
de Avis

Professores de
Educação Física

Alunos do
Agrupamento

⇒ Desenvolver o gosto por prática
de atividades ao ar livre e de
contacto com a natureza;
⇒ Estimular a preservação do meio
ambiente.

49

Torneio Inter-Turmas
Futsal
(A sua realização está
dependente da evolução da
pandemia)

⇒ 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 ética desportiva, revelando
um espírito de "Fair-Play", aceitando
a vitória e a derrota como factos
normais decorrentes do jogo.

Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

RESPONSÁVEIS

PARCEIROS

DESTINATÁRIO
S

CUSTOS

Ao longo do ano letivo
50

Orientação Vocacional

51

Programa de Promoção de
Competências Sociais e
Emocionais “Aprender
com o Coração”

52

Atividade regular com
Skif - CFD de Remo

Orientar os alunos para a definição
de um projeto de vida;
Promoção de uma tomada de
decisão consciente e informada,
sobre os percursos de secundário.

Psicóloga do
Agrupamento

Diretores de
Turma do 9º
ano
Escolas
Secundárias
e/ou
Profissionais

Alunos do 9º Ano

100/ 150€

Promover as competências
emocionais e sociais dos alunos.

Técnicas do
Gabinete GO

Professores
titulares de
turma

Alunos do 1º ciclo

50€

⇒ 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

Professores do CFD

Município de
Avis

Alunos do 1º, 2º e
3ºciclos

5000€ para
apetrecha
mento

Atividade Experimental/iniciação ao
Remo
⇒ Promover

53

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
Profissional;
⇒Promover a Vila de Avis.

Professores do CFD

Município de
Avis

Alunos de Escolas
e Agrupamentos
que visitam o CFD
e do AE de Avis

54

Ações de sensibilização

disseminação de conhecimentos ;
consciencialização das crianças e
jovens para os mais diversos temas;

Técnicas do
Gabinete GO!

Diretores de
Turma,
Professores de
Cidadania,
APAV
Centro de
Saúde e
CPCJ

Alunos do 2º e 3º
ciclos

0€

-Promover o uso de ferramentas de

Docente de Física e
Química do 7ºano

Alunos do 1º, 2º e
3º ciclos

0€

55

Reflecting for Change -

R4C

56

autorreflexão
para
apoiar
a
inovação e a mudança sistêmica em
instituições de ensino;
-Tendo como base ferramentas já
validadas, como a SELFIE, oferecer
às escolas uma visão sustentada
em evidências e boas práticas;
-Conectar
as
atividades
de
aprendizagem
com
as
necessidades e desafios locais.

⇒ Melhorar as competências
Projeto
Bolot@digital.avis.pt

digitais;
⇒ Promover a literacia científica e
tecnológica;
⇒ Conhecer, valorizar e preservar o
meio ambiente (montado).

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

Município de
Avis
DGEstE Évora
Quercus

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

100 €
Aquisição
de livros

57

Projeto Ler + Ciência - Os
4 Elementos

⇒ 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 elemento
Terra;

Professora
Bibliotecária/
responsável pelo
PNL

Departamento
de Matemática
e Ciências
Físico-Naturais;

Coordenador do
Departamento de
Matemática e
Ciências
Físico-Naturais.

Departamento
de Línguas.

Coordenadora da
BE

Coordenadores/
professores de
todos os
Departamentos

Alunos do 2.º e 3º
Ciclo

20 €
Impressões
Material
papelaria

⇒ Favorecer a colaboração e a
interdisciplinaridade;
⇒ Desenvolver competências em
literacia científica e tecnológica;⇒
Estimular competências de
comunicação;
⇒ Divulgar os trabalhos realizados.

58

Viagens (virtuais) com a
BE

⇒ Promover o gosto pela cultura,
pela ciência, pela arte, pela História,
pela língua inglesa;

Alunos do 1.º, 2.º e
3.º ciclos

60€
Material de
papelaria e
fotocópias

⇒ Visitar/ conhecer museus do

Prémios

mundo;
⇒ Participar em concursos (online)
que valorizem o gosto pelo
conhecimento;
⇒ Desenvolver atividades que
promovam a expressão plástica;
⇒ Envolver as famílias nas
atividades a realizar.

59

Concurso Interconcelhio
de Leitores
«Ser Leitor é Cool!» - 3.ª
edição

⇒ Promover o livro e a leitura –
literacia da leitura;

Professora
Bibliotecária/
Equipa da BE

Departamento
do 1.º ciclo;
Departamento
de Línguas;

⇒ Melhorar o desempenho dos

Alunos do 3.º, 4.º,
5º e 6.º ano

40€
Material de
papelaria e
fotocópias

alunos no âmbito da leitura
expressiva/ compreensão leitora;

CIBE

Município de
Avis;
APEEECA.

Prémios

⇒ Promover a participação dos
alunos em concursos (online)

60

Concurso Interconcelhio
de Escrita
«Ser Escritor é Cool!» - 2.ª
edição

⇒ Promover o livro e a leitura –
literacia da leitura e literacia digital;
⇒ Melhorar o desempenho dos

Professora
Bibliotecária
CIBE

alunos no âmbito da escrita;
⇒ Promover a participação dos
alunos em concursos (online)

61

Concurso Nacional de
Leitura - 14.ª edição

⇒ Estimular o gosto e os hábitos de
leitura;
⇒ Melhorar a compreensão leitora.
⇒ Promover a participação dos
alunos em concursos (online)

Professora
Bibliotecária/
Equipa da BE

Departamento
de Línguas
(professora/s
português do 3.º
ciclo), Município
de Avis/
Biblioteca
Municipal José
Saramago

Alunos do 3.º Ciclo

Departamento
de Línguas
(professoras
português do 2.º
e 3.º ciclo).

Alunos do 2.º e 3.º
Ciclo

BMJS/
Município de
Avis.

10€
Material de
papelaria e
fotocópias

62

Sessões de Cinema
«Grande Cena!»

⇒ Permitir a igualdade de
oportunidades no acesso a obras
cinematográficas de importância

●
●
●

1º

Período (10 de
dezembro)
2º Período (27 de
janeiro)
3º Período (14 de
maio)

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.

Coordenadora da
Biblioteca Escolar;
Coordenadora do
PNC (Plano
Nacional de
Cinema)

Professores do
CT do 8.º e 9.º
ano.

Alunos 8.º e 9º ano

70€
Impressões
Material
audiovisual

63

Projeto Etwinning
Exch@nge for Ch@nge

despertar para a problemática dos
problemas ambientais
promover momentos de reflexão e
partilha
desenvolver capacidades
comunicativas

Professora de
inglês do 8.º ano

alunos do 8.º ano

0€

