Plano Anual de Atividades
1.
Enquadramento
O Plano Anual de Atividades (adiante designado PAA) constitui o documento de gestão das atividades
anuais a desenvolver pela escola no ano letivo, tendo como referencial o Projeto Educativo,
nomeadamente os seus problemas / necessidades, objetivos gerais e específicos.Pretende-se que o PAA
seja um instrumento simples, prático e de fácil leitura para a comunidade educativa. O PAA,
exclusivamente digital, está organizado em tabela, com secções definidas por departamento e
2.

Linhas Orientadoras:
Na construção do PAA ter-se-á em conta a lei em vigor, será seguida a tipologia de atividades
definidas no Despacho 6147/2019 de 4 de julho, mas essencialmente serão respeitadas as
condicionantes impostas pela pandemia. Relembra-se que deste documento não constarão as
atividades
que
o Plano não
Curricular
planeadas
para promotores,
resolução de mas
problemas
O PAA
daintegram
ESPAB erige-se
só comdeo Turma
contributo
dos vários
essencialmente
com um conjunto de práticas participadas. Torna-se evidente que a articulação, vertical e horizontal,
enriquece o PAA e promove o sucesso na resolução dos problemas identificados no PE, na consecução
Identificam-se como linhas orientadoras do PAA a definição de atividades que contribuam para a
formação dos alunos, tendente a uma escola de sucesso e que promovam a valorização da escola na
comunidade em que se insere.
3.
Projeto Educativo
Projeto Educativo, nem dos valores também naquele documento elencados.
Este documento PAA integra atividades que pretendam contribuir para a consecução dos objetivos
enunciados no PE:
(A) Melhorar os resultados académicos;
(B) Envolver os pais e os encarregados de educação no processo ensino- aprendizagem;
(C) Melhorar comportamentos dentro da sala de aula;
(D) Envolver o meio em projetos desenvolvidos pela escola;
(E) Implementar uma cultura de respeito pelo outro e pelo ambiente.

4.

Plano Anual de Atividades
A realização das atividades é da inteira responsabilidade dos seus promotores, sendo que à data da
apresentação das propostas devem ser ponderados todos os aspetos logísticos, financeiros e outros que
poderão condicionar a sua concretização.
A avaliação das atividades é da inteira responsabilidade dos seus promotores e tem subjacente os
indicadores de medida mensuráveis e quantificáveis que permitam identificar o grau de consecução
A leituradadoatividade.
documento «Plano Anual de Atividades» pretende-se clara embora importa deixar
dos objetivos
algumas anotações:
- o documento encontra-se organizado por departamento;
- do documento encontram-se os projetos / atividades que decorrerão ao longo do ano letivo;
- os objetivos Gerais do PE encontram-se identificados pela letra que os antecede no ponto anterior;

alunos numa vertente trans e interdisciplinar:
- EDP Partilha;
- Make a Wish;
- Aqua + Escolas;
- ESaBE;
- Clube de Francês
- Clube da Ciência que integra o projeto: Eco-Escolas
- Um livro, uma comunidade- tertúlia literária (integra o PAA pela BE);
- Escola –Alerta
- Escola-Eletrão
- Plano Nacional de Artes

Dezembro 2020

Cada turma do 8.º ano, deslocar-se-á à
biblioteca, acompanhada pelo
professor de TIC para realizar

N.º de participantes
leitores;
N.º de participantes nas
tertúlias.

Proporcionar momentos de
convívio.

A, E

Envolver os alunos e docentes
N.º de textos escritos nas
em atividades de leitura
disciplinas de Português,
Inglês e Francês;
N.º de trabalhos
Envolver os alunos em
realizados na diciplina de
atividades de escrita criativa e
Desenho A;
de desenho/ilustração
Qualidade dos
textos/desenhos;
N.º de participantes na
Participar na Semana da
tertúlia.
Escola
- Sensibilizar os alunos para a
importância da utilização
segura da internet;

Grau de satisfação
aferido através de

Orçamento previsto (€)
20

30

Recursos

Proporcionar momentos de
A, B, E leitura pelo prazer de ler e de
ouvir ler;

60

Despesa a cargo de
valor indicado é
suportado por:

Estimular a partilha de
leituras com pais,
encarregados de educação,
docentes, funcionários,
outros;

Assistentes Técnicos, Assistentes
Operacionais

7.º A,B,C,D; 9.º B; 10.º D,E ; 10.º TD,
11.º AS

Conhecer os espaços e
recursos da BE;

Destinatários

Indicadores de Medida

Objetivo Específico da
Atividade
Promover o gosto pela leitura

Encarregados de Educação,
Assistentes Técnicos, Assistentes
Operacionais

Leitura de um poema de Al Berto
durante ; Escrita criativa a partir de
um poema e de ilustrações (portas,
nas aulas de Português e de Línguas;
desenho/ilustração criativo/a de
portas, na aula de Desenho A;
Exposição dos trabalhos; Tertúlia
literária.

A ,E

N.º de respostas obtidas
no formulário;
N.º de alunos/turmas
envolvidos no encontro
Avaliação da atividade
através de um
questionário

Encarregados de Educação, Assistentes Técnicos, Assistentes
Operacionais, alunos (iniciativa própria) e professores

Em torno da leitura de uma obra
comum, pretende-se fomentar a troca
crítica de ideias através da leitura
partilhada, pelo que os participantes
são encorajados a ler o mesmo
livro/autor e a discutirem-no
ativamente, num momento de tertúlia.
A primeira sessão ocorrerá na semana
da escola, e o livro a ler é Salsugem ,
de Al Berto. Durante a tertúlia definirse-á o livro e a data para a sessão
seguinte. Em cada sessão poderá ser
será servido um pequeno lanche .
Devido à distribuição dos horários,
realizar-se-á dois encontros (um de
manhã e outro de tarde) por sessão.

Assinalar o Dia Mundial da
Saúde Mental

7.º A

* Um Covid à Saúde Mental com
exposição de fotos, aplicação de
questionário e divulgação das
respostas obtidas;
* Encontro com o autor André
Fernandes;
* Conhecer a BE - Apresentação nas
turmas de 7.º ano de um PowerPoint
interativo e aplicação de um Kahoot!

Objetivos Gerais do
Projeto Educativo

Descrição da Atividade

Calendarização
1.º Período - Mês de outubro
1.º Período - 23 a 27 de novembro

1.º Período, 2.º Período, 3.º Período

Âmbito da Atividade

2.º Período - 8 a 12 de fevereiro

GNR /Escola Segura

... duas ou mais disciplinas

... duas
Graciosa Reis ou mais
Olhares sobre Al Berto
Professora
disciplin
Bibliotecária
as

Sala de aula, Biblioteca
Biblioteca
"Semana da Escola", Sala de aula,
Biblioteca
Sala de aula, Biblioteca escolar

Tipo de Atividade:
Comemoração de Efemérides / Dias
de...., Discussão de temáticas / sessões
de grupo
Atividade de Leitura, Discussão de temáticas / sessões de grupo
Atividade de Leitura, Exposição,
Comemoração de Efemérides / Dias
de...., Atividade de escrita
criativa/desenho
Comemoração de Efemérides / Dias
de...., Discussão de temáticas /
sessões de grupo

Grupos disciplinares
colaboradores
300
300, 320, 330, 600
550, Cidadania e Desenvolvimento

Promotores Internos
SPO

Promotores Externos

... promotores internos (BE, CC, DE, GES,
SPO,...)

Um Livro, Uma
Graciosa Reis Comunidade - tertúlia
Professora
Literária
Bibliotecária

Escritor

Colaboradores da
Atividade

Graciosa Reis Professora
Bibliotecária

... promotores internos (BE, CC, DE, GES, SPO,...)

Mês Internacional da
Biblioteca Escolar
(MIBE)

Professor Responsável

Código da Atividade
BE_01
BE_02
BE_03

Nome da Atividade

Escola

Equipamento
informático,
Fotocópias,
Fundo
documental,
Outro material de
desgaste, Almoço
e transporte
autor

Escola

Alimentação,
Fotocópias,
Fundo
documental,
Outro material de
desgaste

Escola

Alimentação,
Prémios,
Fotocópias,
Material de
escrita / desenho
/ pintura, Fundo
documental

Meios

Serão desenvolvidas várias atividades
no âmbito da leitura cuja realização
dependerá da situação pandémica:
Contribuir para o
- “ À conversa com … “ - leitura de
desenvolvimento da leitura
obras do (s) autor (es) na sala de aula
pelo
prazer de ler;
de português e conversa com o(s)
A,B,D,E
mesmo(s);
- “Um Livro, Uma Comunidade” –
leitura de um mesmo livro e tertúlia (tem planificação própria);
Organizar e dinamizar com os
- leitura de poemas com
parceiros sessões/atividades
acompanhamento musical;
de promoção da leitura;
- “Conta-me histórias daquilo que eu
- Sensibilizar para o papel e
lugar que os media
tradicionais e de nova geração
ocupam no nosso quotidiano;
Publicação e apresentação dos
trabalhos criados pelos alunos e
- Desenvolver o espírito
A, E
visualização de filmes/PowerPoint no
crítico;
âmbito do tema definido e das
disciplinas envolvidas.

- Grau de satisfação dos
participantes através de
questionário;
- Número de
participantes nas
diferentes atividades;
- Qualidade dos trabalhos
(se houver).

9.º A,B,C

inquérito e/ou
comentário no blogue
sobre o seu envolvimento
na atividade e das
- Assinalar o Dia Internacional
dificuldades sentidas na
da Internet Segura
execução das atividades.

8.º A,B,C

A, D, E

Comunidade educativa

2.º Período - 8 a 12 de fevereiro
2021
2.º Período- março (data a definir
pela RBE)
3.º Período - Maio

professor de TIC para realizar
atividades e/ou jogos disponibilizados
na página da Segura net, responder a
questões e /ou visualizar filmes,
PowerPoint no âmbito do tema
definido “Juntos por uma Internet
melhor” .

5

Escola

Escola

Meios
audiovisuais,
Equipamento
informático,
Fotocópias,
Fundo
documental,
Outro material de
desgaste

5

Escola

Fotocópias,
Fundo
documental,
Outro material de
desgaste, árvores

2

Escola

Equipamento
informático,
Fotocópias, Legos
Wedo 2.0

5

Workshop de iniciação à robótica,
para construção de robots Lego Wedo
2.0. Os alunos inscrevem-se
voluntariamente na oficina e com a
ajuda das professoras, irão construir
robots Lego e programá-los para
executar algumas funções. As oficinas
terão um máximo de 9 alunos a
funcionar em grupos de 3. E poderão
repetir-se, caso existam muitos alunos
interessados em frequentá-las.

Envolver os alunos em
projetos de montagem de
pequenos robots;

E

Cativar para as ciências da
computação, matemática e
tecnologia;

Estimular a aprendizagem e a
comunicação através
resolução de problemas da
vida real.

Numero de alunos que
frequentarem oficina(s).
Grau de satisfação dos
alunos envolvidos no
projeto e de outros
eventuais envolvidos.

alunos Clube da Ciência

8.º A,B,C

A, E

Partilhar situações de práticas
leitoras, promovendo o gosto
pela diversidade textual, em
Número de participantes
diferentes contextos;
na leitura da obra;
Fomentar o gosto pela leitura,
Número de participantes
implementando uma
(turmas/alunos) na
pluralidade de experiências e
discussão do tema;
atividades de leitura, nas
Número de árvores
várias áreas do saber;
- Consolidar conhecimentos
plantadas
relacionados com os
conteúdos temáticos.

7,º A, B, C, D 8-ºA, B, C 9,ºA,B,C

2.º Período - ao longo do período e
21 de março

Os alunos das turmas do 8.º nas
disciplinas Ciências Naturais irão ler e
explorar a obra O Homem que
Plantava Árvores, de Jean Giono, no
âmbito do tema "Biodiversidade ”. os
mesmos alunos farão uma
exposição/apresentação a alunos de
outras turmas. No dia da árvore, se
possível, serão plantadas algumas
árvores com o apoio dos alunos do
CEF

audiovisuais,
Cartolinas /
papel, Outro
material de
desgaste

Alimentação,
Equipamento
informático,
Fotocópias,
Fundo
documental,
Outro material de
desgaste

20

- Grau de satisfação
aferido através de
inquérito e/ou
comentário no blogue ;
- N.º de textos/artigos
produzidos

Escola

- Produzir e partilhar textos
jornalísticos.

1.º Período - 19 de novembro 2020

"Semana da Escola", Laboratório de
Aprendizagem

550, Cidadania e Desenvolvimento
300, 600
520

CC

300, Cidadania e Desenvolvimento ;
LLED

SPO

GNR /Escola Segura
Organismos / Empresas fora do
município de Sines, Centro de Artes
de Sines

Exposição, Comemoração de
Atividade Cultural, Atividade de
Atividade de Leitura, Atividade
Comemoração de Efemérides / Dias
Leitura, Comemoração de
Ambiental, Discussão de temáticas / Efemérides / Dias de...., Discussão de
de...., Discussão de temáticas /
temáticas / sessões de grupo
Efemérides / Dias de...., Discussão de
sessões de grupo
sessões de grupo
temáticas / sessões de grupo
Sala de aula, Biblioteca escolar
Sala de aula, Exterior, na escola,
Sala de aula, Biblioteca escolar
Sala de aula, Biblioteca escolar
Biblioteca escolar
Workshop

Workshop Lego Wedo
2.0

...
promoto
Carla Neves
res
(CC) e Vera
internos
Monteiro (CC) (BE, CC,
DE, GES,
SPO,...)

Clube da Ciência

Ler Pró Ambiente!

Câmara Municipal de Sines

... duas ou mais disciplinas

Semana dos Media

... duas ou mais disciplinas

... duas ou mais disciplinas

Professora
bibliotecária

... uma única disciplina

Semana da Leitura

Professora bibliotecària

Professora
bibliotecária

Professora bibliotecária

BE_04
BE_05
BE_06
BE_07
CC_01

Semana da Internet
mais Segura

9ºC, 12.ºa

1.º Período
1.º Período, 3.º Período - Ao longo do
ano letivo

Grau de envolvimento
dos alunos na realização
do trabalho de projeto e
qualidade do produto
final.

0

Grau de envolvimento e
satisfação dos alunos na
palestra.

0

Escola

Meios
audiovisuais,
Equipamento
informático,
impressão dos
cartazes numa
oficina gráfica.

Escola

Outro material de
desgaste

Escola

Equipamento
informático

Escola

Meios
audiovisuais,
Equipamento
informático,
Impressão dos
folhetos em
gráfica.

Descobrir a diversidade
taxonómica, trófica e de ciclos
de vida de organismos
marinhos que vivem na zona
entremarés de substrato duro.

Desenvolver trabalho de
projeto para os alunos de
Física do 12º ano.
A, D

A

Desenvolver a curiosidade
científica dos alunos.

Desenvolver cultura e
curiosidade científicas dos
jovens

Montagem de protótipos de aplicações
de energias renováveis, utilizando kits
do Sines Tecnopolo e elaboração dos
respetivos posters explicativos. No
terceiro período, estes alunos poderão
dinamizar visitas e sessões
explicativas para os alunos 7º ano.

A,D,E

Aplicar os conhecimentos dos
alunos em atividades
destinadas à comunidade
educativa.
Alertar para a importância da
utilização das energias
renováveis.

Grau de envolvimento
dos alunos na realização
do trabalho de projeto,
qualidade do produto
final e eficácia na
monitorização das visitas
de estudo.

Entidades exteriores

Desenvolver um trabalho de
projeto.

7.º A, B, C, D; 12.º A

Sala de aula

200

12.º A e alunos de 12.º Física

Sala de aula

Evento no âmbito da Semana Quântica
Europeia, proferido em português, via
Zoom, pelo Prof. Yasser Omar, do
Instituto Superior Técnico. Terá a
duração de 40 minutos, seguida de um
período de 20 minutos para perguntas
dos alunos e dos professores.

Desenvolver a comunicação,
Qualidade dos cartazes
explicando princípios e
produzidos (satisfatória
conceitos científicos, usando
para serem levados ao
linguagem cientificamente
A, D, E
fórum nacional de clubes
correta e adequada ao público
ciência viva). Quantidade
alvo.
de cartazes produzidos (3
ou mais).

12. º A, outros alunos de 12.º
e alguns de 11.º

1.º Período - 9 e 20 de novembro
1.º Período, 2.º Período, 3.º
Período - Ao longo do ano
letivo

Palestras e trabalhos propostos pelos
professores Nelson Nunes (mentor da
Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa) ou Carlos Martins
(professor da Universidade do Porto)
sobre temas relacionados com
astronomia, em particular, sobre os
conteúdos de Física Moderna de Física
do 12º ano.

"Semana da Escola"

Duas sessões de 1hora cada para
iniciação à elaboração de cartazes
científicos, partindo de registos
fotográficos feitos pelos alunos, na ida
à maré do ano letivo transato. Os
alunos são voluntários, até um
máximo de 10.

Exterior, na cidade.

Workshop
Atividade Científica,
Acompanhamento e
orientação de alunos
Palestra online
Atividade Científica

510, 520
510
510
510

Clube da Ciência
Clube da Ciência
Clube da Ciência
Clube da Ciência

MARE-UE, Laboratório de Ciências do Mar, Bióloga Susana Celestino
CAUUP - Prof. Carlos Martins
Instituto Superior Técnico
Organismos / Empresas do município
de Sines

Alberto
Gonçalves

... promotores internos (BE, CC, DE, GES, SPO,...)

Mostra de Energias
Renováveis

Alberto
Gonçalves

... uma única disciplina

palestra sobre
Computação Quântica e
a Internet Quântica

... uma única disciplina

CosmoEspressso

Alberto
Gonçalves

... uma única disciplina

CC_02
CC_03
CC_04
CC_05

Plano Anual de Atividades 2020-2021

Vera Monteiro
Biodiversidade nos
(coordenadora
ecossistemas
CC) e Glória
marinhos: elaboração
Patrício
de cartazes científicos.
(docente)

Iniciação à atividade de
elaboração de cartazes
científicos, conhecendo e
aplicando as regras
subjacentes.

100

9.º A,B,C

0

Escola

Meios
audiovisuais,
Equipamento
informático

7,º A,B,C,D

1.º Período - 16 e 17 de novembro
1.º Período- Final 1º período, 2.º Período

Sala de aula
Sala de aula

Atividade Científica, Ação de formação / de sensibilização
Atividade Ambiental

510, 520

Clube da Ciência
Alunos, CC

0

Escola

Meios
audiovisuais,
Equipamento
informático

Escola

Meios
audiovisuais,
Equipamento
informático,
Compostores,
residuos
alimentares

Contribuir para a ligação à
natureza pela comunidade
educativa e promover a sua
cidadania ativa e pensamento
crítico

Webinar com alunos do 7º ano e
especialista/técnicos do SPEA ou do
ICNF que permitirá adquirir
conhecimentos sobre as aves que
poderão ser observadas no recinto
escolar, de forma a serem
identificadas e alimentadas.

A, E

Conhecer e dar a conhecer a
diversidade de aves que
“visitam” os espaços
exteriores regularmente
frequentados

Grau de envolvimento
dos alunos durante a
sessão. Nº de aves, do
recinto escolar,
identificadas.

Contribuir para a ligação à
natureza pela comunidade
educativa e promover a sua
cidadania ativa e pensamento
crítico
A, D, E
Contribuir para valorização

Grau de envolvimento
dos participantes durante
a sessão.
Realização de
compostagem na escola.

Assistentes Operacionais

Realização de duas sessões
informativas e de sensibilização. 1ª
sessão para auxiliares de ação
educativa da cantina e do bufete,
decorrerá junto aos compostores, e
visa a aquisição de competências
práticas para o tratamento e a
valorização, pela compostagem, dos
resíduos alimentares escolares
(cascas, folhas velhas, ...).
2º sessão- Webinar para alunos do 8º

8.º A,B,C

1.º Período, 2.º Período - Dezembro - Janeiro Fevereiro

Exterior, na escola

Atividade Ambiental, Workshop

GNR /Escola Segura
Outras Unidades Orgânicas, Sociedade Portuguesa para o Estudo das
Aves (SPEA) / Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF)

... duas ou mais disciplinas

A, C

Desenvolver um projeto de
aprendizagem ativa em
trabalho de campo

CC

Ana Branco
(Eco-escolas)

Organismos / Empresas do município de Sines,
AMBILITAL

Redução e Valorização
dos RSU

Ana Diniz (EcoEscolas)

... promotores internos (BE, CC, DE, GES, SPO,...)

As aves que nos
rodeiam

... promotores internos (BE, CC, DE, GES, SPO,...)

CC_06
CC_07
CC_08

Palestra sobre
Vera Monteiro,
Prevenção e Segurança
Glória Patrício
Rodoviária

Palestra de 30-40 min., em
videoconferência, para os alunos de 9º
ano, sobre "Segurança e prevenção
rodoviária. Comportamentos de risco
e promoção de comportamentos
seguros". Decorre nas aulas de DAC
CN/FQ.

Promover contextos que
visem a aproximação entre os
conteúdos programáticos e
situações quotidianas vividas Trabalho desenvolvido na
pelos alunos.
preparação da atividade
(todos os grupos deverão
preparar, pelo menos,
uma questão /
Compreender a importância
comentário sobre a
da Segurança e Prevenção
relação entre a segurança
Rodoviária e a sua relação
rodoviária e a promoção
com a qualidade de vida dos
da saúde)
cidadãos.
Qualidade e quantidade
das intervenções dos
alunos durante a palestra
(todas as turmas deverão
ter pelo menos uma
Explicar o modo como as
intervenção que revele a
“culturas de risco” podem
ligação entre os assuntos
condicionar as medidas
em debate e os conteúdos
de capacitação das pessoas,
curriculares).
pondo em causa a promoção
da saúde.

0

Assistentes Operacionais

Valorizar a Educação Fisica e
Desporto nas escolas

100% alunos e 30%
docente

Divulgar o Dia Europeu das
Línguas
A, E

Motivar para a língua e
cultura francesas

Número de alunos a
participar em trabalho
autónomo.

Aplicar novas ferramentas
digitais
Conhecer a cultura francesa.

Elaboração de postais alusivos ao
tema do Natal com recurso a uma
ferramenta digital (preferencialmente
em trabalho colaborativo); divulgação
no blogue da BE.

A, E

Número de postais para
Divulgar o trabalho produzido divulgação; qualidade dos
no âmbito da disciplina.
trabalhos.
Proporcionar momentos de
partilha.

50

0

Escola

Discente Fotocópias

6

Escola

Meios
audiovisuais,
Fotocópias

0

Escola

Meios
audiovisuais,
Equipamento
informático

25

Escola

Fotocópias,
Cartolinas /
papel, Material de
escrita / desenho
/ pintura, Outro
material de
desgaste

30

Escola

Fotocópias,
Cartolinas / papel

Todos os alunos de francês.

D, E

7.º A, B, C, D; 8.º A, B, C;
9.º A,B,C; CEFOJ1, OJ2;
8.º C, 9.º A, B, C 10.º
10.º A,B,C,D,E,F; 11.º
C, E 11.º A, B 12.º A,
A,B,C,D,E,F; TD; 12.º
B
A,B,C,E,D,F,

Número de alunos
premiados

7.º A, B, C, D; 8.º A, B, C;
9.º A,B,C 10.º D

Através da ferramenta digital
WordArt, os alunos elaboram um
marcador com palavras relacionadas
com os temas a lecionar ao longo do
ano letivo ou com galicismos, no caso
dos 7.ºanos.

Valorizar o gosto pelo saber.

Envolver os alunos com a
cultura anglo-americana.
Os alunos do 8.º ano procederão à
decoração das suas salas de aula (2,
11, 19) com motivos alusivos ao
Halloween.

No dia 2 de fevereiro - La Chandeleur:
venda de produtos franceses no
bufete, nomeadamente crêpes
(organizada com escala);
Em Março, numa data a marcar:
- Exposição de materiais/ trabalhos na
Biblioteca Escolar;

A

Promover o gosto pela
disciplina através de uma
atividade de caráter lúdico.

Número de alunos
envolvidos; grau de
satisfação dos alunos.

Divulgar o trabalho produzido
no âmbito da disciplina.

A, E

Promover o caráter lúdico da
disciplina de francês.

Número de turmas
participantes;
nível de satisfação
(inquérito de satisfação).

Prémios,
Produtos
hortículas,
florículas,
Fotocópias,
Material de
escrita / desenho
/ pintura

8 .º A,B,C

O Dia Europeu do Desporto na Escola
consiste em realizar uma caminhada
de 1000 metros promovendo o
desporto na escola e incentivando
hábitos de vida saudável .

A

alimentares

Todos os alunos de Francês.

Premiar os alunos do quadro de valor
e excelência do ano letivo 19/20.

7.º A, B, C, D; 8.º A, B, C;
9.º A,B,C ; 10.º D,E

1.º Período, 2.º Período - Dezembro
1.º Período - 25 setembro 1.º Período - Semana
2020
da escola
1.º Período - 28 de
setembro
1.º Período - Final do 1.º
período.
1.º Período - 30 de outubro.
2.º Período 2 de fevereiro; março, em
data a definir.

"Semana da Escola"
Sala de aula, Exterior, na
escola
Sala de aula
Sala de aula, Exterior, na escola, Bufete

Exterior, na escola
Sala de aula

Exterior, na escola

Atividade Ambiental, Worksh
Cerimónia de entrega
de Prémios
Comemoração de
Efemérides / Dias de....
Comemoração de
Efemérides / Dias de....
Comemoração de
Efemérides / Dias de....
BE

Grupo 320

BE

Grupo 320

Exposição, Comemoração de Efemérides
/ Dias de....

DE

Comemoração de
Efemérides / Dias de....

... uma única disciplina

Dia do Francês – 20
anos depois

Alda
Vasconncelos

... uma única disciplina

"Halloween"

... promotores internos (BE, CC, DE, GES,
SPO,...)

DLING_02
DLING_03
DLING_O4

Cartões de Natal

300

... uma única disciplina

Grupo 320

«Marcador
comemorativo» (do Dia
Europeu das Línguas)

620

Coordenadora
Desporto
Escolar

Alunos, DT, Direção,
Diretora

Dia Europeu do
desporto na Escola

... promotores internos (BE,
CC, DE, GES, SPO,...)

Organismos / Empresas do municípi

... promotores internos
(BE, CC, DE, GES,
SPO,...)

DEXP_DE_01

... promotores internos (BE, CC, DE, G
Coord-CICLO

Coordenação
de Ciclo

DLING_01

Cerimónia de entrega
de Prémios

Contribuir para valorização
dos RSU produzidos na escola
e em casa

2º sessão- Webinar para alunos do 8º
ano para sensibilizar para a
necessidade de valorização dos RSU e
adquirir conhecimentos para
realização de compostagem em casa.

A, E

Os alunos do 7.º ano irão desenvolver
trabalhos de pesquisa acerca das
características dos astros do sistema
solar e realizar uma exposição com os
mesmos

A, C, D

Fazer trabalho colaborativo
através das tecnologias
digitais.

Todos os alunos de Francês.
Participação dos alunos
das turmas. Correção do
trabalho final.

Grau de envolvimento
dos alunos na realização
do trabalho e qualidade
do produto final.

7.º A, B, C, D

Pesquisa na internet e identificação
dos países, nacionalidades e línguas
faladas pelos países membros do
Conselho Europeu. Elaboração de um
powerpoint com a informação
organizada em tabela, partilhado no
Jornal Escolar.

0

Escola

Meios
audiovisuais,
Equipamento
informático,
Quadro, giz

7. º A,B,C,D

Motivar para a aprendizagem
da língua.

1.º Período - 28 de setembro

2.º Período 2 de fevereiro; março

Aplicar conteúdos
curriculares na preparação e
decurso da atividade.

1.º Período, 2.º Período, 3.º
Período

Sala de aula, Exterior, na escola, B
Sala de aula
Ao longo de todo o ano letivo

Exposição, Comemoração de Efem
Comemoração de Efemérides / Dias de....
Exposição

BE

520

Ana Branco

... uma única disciplina

... promotores internos (BE, CC, DE
Os astros do Sistema
Solar

Grupo 330

... duas ou mais disciplinas

DLING_05
DMCE_01

Dia Europeu das
Línguas

- Visualização de um filme francês.

0

Escola

Equipamento
informático

Compreender a importância
da língua inglesa (por
inerência).

Desenvolver uma exposição
com os trabalhos realizados

