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1. Nota int rodut ória
A Escola Sá de Miranda e o Agrupamento de Escolas de Palmeira concluíram, formalmente, o
processo de agregação em abril de 2014, constituindo o Agrupamento de Escolas Sá de Miranda
(AE Sá de Miranda). Ao longo do ano letivo de 2013/2014, foram eleitos o Conselho Geral
Transitório e o Conselho Geral do Agrupamento, elaborado o Regulamento Interno, concluído o
procedimento concursal prévio à eleição e eleição do Diretor e constituído o Conselho Pedagógico
(CP) do Agrupamento. Decorrente desta nova realidade, documentos estruturantes do
Agrupamento, designadamente o Projeto Educativo (PE) para o quadriénio 2014-2018, encontramse em fase de revisão/construção.
O atual Plano Anual de Atividades do AE Sá de Miranda (PAA) não terá ainda como suporte o PE,
mas será operacionalizado com base numa identidade que os documentos e propostas já existentes
veiculam. Aos desafios que as escolas estavam já a enfrentar, a nova realidade organizacional
impõe outros a que não é alheia a dispersão das unidades orgânicas no território educativo, com
assimetrias sociais, económicas e culturais, determinando uma escola/agrupamento de diversas
realidades e multifacetado. Impõe-se que o PAA respeite esta diversidade mas, ao mesmo tempo,
permita que o AE Sá de Miranda se afirme uma unidade coesa, funcional, com orientação e
vontades bem definidas.
Pese embora a necessidade do seu planeamento, o PAA é um instrumento de programação flexível
e, a cada momento, aberto à iniciativa da comunidade escolar. Assim, para além de reformulações
que sejam necessárias, poderão ser programadas e autorizadas outras atividades que não as
definidas neste momento.
Saliente-se que muitas das atividades previstas estão já enraizadas na comunidade escolar e têm
o seu valor confirmado.
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2. Objeti vos gerais
O desenvolvimento deste Plano de Atividades prossegue os seguintes objetivos:
 Construir uma cultura identitária do AESM
 Educar para o sucesso numa perspetiva holística;
 Melhorar a qualidade do serviço educativo prestado;
 Envolver a comunidade educativa (alunos, pais e encarregados de educação, pessoal
docente e não docente, comunidade local) no quotidiano do Agrupamento.

3. Pl ano das Ati vidades (PAA)
O PAA é constituído por projetos e atividades, algumas que decorrem ao longo de todo o ano letivo,
transversais a todos os níveis e ciclos de educação e ensino, desde a educação pré-escolar (EPE)
ao ensino secundário ou, pelo menos, envolvendo alunos de várias turmas em simultâneo, outras
que são de natureza e impacto mais pontual. Estão necessariamente inscritas no PAA as atividades
que exigem a aprovação do Conselho Pedagógico, designadamente as visitas de estudo, as que
estão associadas a dias comemorativos e as que favorecem a interação da comunidade educativa
e são potenciadoras de um maior envolvimento e participação dos pais e dos encarregados de
educação e da comunidade local.
Atividades de carácter mais específico, que se contextualizam em sede de grupo-turma,
devidamente aprovadas pelo respetivo Conselho de Turma, são remetidas para o Plano de Turma,
constando do dossier da Direção de Turma.
A estrutura do presente documento visa uma leitura fácil, globalizante do conjunto de atividades a
desenvolver. Os projetos e atividades propostas estão organizados em tabelas, de diferentes
tipologias, segundo uma lógica temporal.
As atividades a desenvolver foram agrupadas em seis categorias principais:
 Dias de interação da comunidade educativa do AE Sá de Miranda;
 Projetos e atividades em desenvolvimento ao longo do ano letivo;
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 Exposições associadas ao Museu Sá de Miranda;
 Atividades conjunturais;
 Visitas de estudo;
 Eventos/ atividades associadas ao Teatro Sá de Miranda.

3.1. Projetos e atividades a desenvolver

3.1.1. Dias de interação da comunidade educativa do Agrupamento
Dia festivo

Calendarização

Atividades
Exposições
Aula de Filosofia para crianças

Destinatários
Alunos de 4.º ano das EB de Pousada e
Bracara

Divulgação do Projetos Comenius
Torneio de Badminton e outras atividades desportivas
Dia da Escola 17 de novembro

Feira de Minerais
Atividades laboratoriais de FQ/CN
Jogos de Matemática

Comunidade escolar da EB 2,3 de
Palmeira

Comunidade escolar da Escola Sá de
Miranda

Atividades de expressões
Atividades musicais

Pais e Encarregados de Educação

Cerimónia de entrega de prémios de mérito e de excelência

Dia do
Agrupamento

24 de abril

Atividades diversas de natureza cultural e lúdica

Todos os alunos do Agrupamento

Dia aberto à comunidade

Alunos de outras escolas

Homenagem aos docentes e pessoal não docente que
cessaram a sua atividade profissional

Professores e funcionários

3.1.2. Projetos e atividades em desenvolvimento ao longo do ano letivo
Há alguns projetos que, pela sua natureza, são transversais a todas as áreas do saber e intervêm
de modo mais ou menos direto em múltiplas das atividades do Agrupamento. Além disso, estes
projetos desenvolvem internamente vários subprojetos de natureza diversa, conferindo-lhes
especificidade própria e autonomia. Por isso e pela magnitude e diversidade de atividades que
desenvolvem, estes projetos estruturantes têm planos de atividades próprios, analisados e
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aprovados pelos órgãos competentes do agrupamento, se bem que nas atividades conjunturais,
também muitas vezes os mesmos sejam referenciados, pelo seu caráter transversal. São eles:
 O Projeto das Bibliotecas Escolares, existente em três unidades deste AE: Escola Sá de
Miranda, Escola EB 2,3 de Palmeira e Escola EB1 de Dume, coordenadas respetivamente
pela professora Cândida Batista, professor Paulo Reis e professora Helena Castro;
 O Projeto de Educação para a Saúde em Meio Escolar PAME), coordenado pela professora
Ana Maria Sampaio, coadjuvada pela professora Maria Paula Morgado na Escola Sá de
Miranda;
 O Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) da Escola Sá de Miranda e da Escola de Palmeira,
coordenados respetivamente pela Assistente Social Manuela Sousa e pela Psicóloga
Daniela Gomes. Para além do acompanhamento específico e de especialidade aos alunos,
serão promovidas ações, umas de orientação vocacional, outras destinadas a dar a
conhecer a oferta de cursos ao nível do ensino superior e outras de natureza formativa em
temáticas diversas;
 O Clube da Floresta “Os Palmeirinhas”, do projeto PROSEP;
 As atividades de animação e apoio à família (AAAF, para a educação pré-escolar) e a
componente de apoio à família (CAF, para o 1.º ciclo).
A planificação e calendarização das atividades de cada uma destas tipologias (AAAF e CAF)
são específicas de cada estabelecimento e foram aprovadas pelo Conselho Pedagógico.

A seguir estão indicados outros projetos e atividades que se desenvolverão ao longo deste ano.
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Projeto

Promotor(es)

Destinatários

Canstruction® Portugal 2015 "É preciso ter Professores João Araújo e Ana Viseu Comunidade educativa do AE Sá de Miranda; Comunidade
lata"
e alunos do 11.º 4 e 11.º 9
local; Entidades patrocinadoras

Obs
O EPTL visa a construção de uma escultura em latas de
comida que serão doadas a instituições.

Desafios históricos - Concurso

Helena Gonçalves, Paulo Lisboa,
Paulo Reis

Turmas de 2.º Ciclo

Assembleia de Escola

Professores do 1.º Ciclo

Alunos do 1.º Ciclo

O projeto visa educar para a cidadania, saber viver com os
outros, promover a participação cívica

Projeto Continhas

Professores do 1.º Ciclo

Alunos do 1.º Ciclo

Parceria da U.M.

Construção de Blogues e outros meios de
divulgação

Manuel José Costa
João Paulo Araújo

Alunos de Desenho e de Geometria Descritiva

Para apoiar os alunos nas actividades letivas e exames;
partilhar práticas, metodologias e material didático

Projeto Comenius Parceria multilateral
“Citizen of Careland”

Isabel Barbosa (coordenadora)
Equipa de professores

Alunos o ensino secundário da ESM e de outros países

Projeto de intercâmbio com vários países (Croácia, Finlândia,
Letónia e Alemanha,…)

Projeto (multidisciplinar) “Pedagogia para a
autonomia e sucesso educativo – que
relação?"

Isabel Barbosa (coordenadora)
Equipa de professores

Alunos do AE Sá de Miranda

Visa o desenvolvimento integrado de competências
académicas e de aprendizagem dos alunos e

Divulgação online do Museu da ESM

Eq. das Bibliotecas; Luís Cristóvam

Toda a comunidade educativa

Pretende-se divulgar o acervo do arquivo do Museu da ESM

Reciclagem de ouro e outros metais

Augusto Lobo

Alunos do 12.º ano da ESM

Visa a extração de metais de componentes eletrónicos e de
reaproveitar elementos metálicos.

Projeto «Nós propomos . . .»

José Matos

Alunos de Geografia do 11.º ano

Trabalho pelos alunos de uma problemática do território local
em articulação com o PDM municipal

Desporto Escolar (DE)

Manuela Neves (ccord.), Cláudia
soares (subcoord) e equipa do DE

Alunos das escolas do Agrupamento inscritos nas várias
modalidades

Competições/encontros/torneios de corta-mato, atletismo,
badmington, ténis de mesa, natação, voleibol, basquetebol e
formação de alunos-árbitros.

Problema do mês

Isabel Solinho e Manuel Pereira

Todos os alunos da ESM

Apresentação no início de cada mês de um Problema (na
área da Matemática)

Clube de jogos

Paula Viamonte

Todos os alunos da ESM

Estimular a aprendizagem da Matemática de uma forma lúdica;
despertar no aluno o interesse e gosto pela disciplina;
promover a socialização entre jogador e adversário
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Promotor(es)

Destinatários

Obs

José Maria Rêgo e equipa coordena- Alunos da orquestra de percussão Tambombo (alunos da EB Fabrico e reparação de instrumentos de percussão.
dora (com os alunos mais velhos)
Palmeira e antigos alunos)
Participação em atividades do AE Sá de Miranda.

Parlamento dos jovens

Anabela Sousa (ESM) Ana Cristina
Brandão Pinto (EB 2,3 de Palmeira)

Construção de frisos cronológicos com
ferramenta WEB 2.0 - TimeRime

BE de Palmeira; Elvira Teixeira; Lina
Alunos do 7.º ano da EB 2,3 de Palmeira
Silva

Alunos do 8.º ao 12.º ano organizados em listas

Em janeiro, eleição da lista do agrupamento. Em março de
2015, participação na sessão distrital. Em caso de vitória, em
maio, sessão nacional de 2 dias na Assembleia da República.
Este debate será acompanhado pelo canal Parlamento.
Seriar, ordenar e comparar factos, acontecimentos, situações,
objetos ou processos que proporcionem a explicitação das
noções de evolução e multiplicidade temporal e
e construir frisos cronológicos.
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3.1.3. Exposições associadas ao Museu Sá de Miranda
Evento

Calendarização

Breve descritivo
Em colaboração com a Dr.ª Maria Amélia Oliveira,
proprietária dos artigos expostos.
Mostra de objetos e produtos de linho de conceção
artesanal

"Os Caminhos do Linho"

De 10 a 31 de outubro de 2014

"Exposição de mapas e materiais de
Geografia"

Exposição de alguns dos mapas mais antigos e de outros
materiais de apoio à disciplina de Geografia, existentes no
De 13 de novembro a 22 de dezembro de 2014
arquivo do Museu.
É parte integrante do XIV Colóquio Ibérico de Geografia.

Exposição de Ilustração

Janeiro e fevereiro de 2015

Exposição de ilustração científica de César Figueiredo

Exposição de instrumentos musicais

Março de 2015

Esta exposição articula-se com o trabalho realizado pelo
Tambombo

Exposição alusiva à temática da "Luz"

Abril de 2015

Esta exposição surge na sequência da decisão das
Nações Unidas de considear o ano 2015 o Ano
Internacional da Luz

3.1.4. Atividades conjunturais
São múltiplas e diversas as atividades que se desenvolvem ao longo do ano.
Para além das que constam nas páginas seguintes, nos dias/semanas consagrados, a nível
nacional ou internacional, como datas simbólicas para um determinado tema, desenvolver-se-ão
atividades específicas alusivas à mesma, nomeadamente:
 1 de outubro

Dia internacional da Música

 16 de outubro

Dia mundial da alimentação

 27 de outubro

Dia mundial das bibliotecas escolares

 20 de novembro

Dia mundial da filosofia

 24 de novembro

Dia mundial da ciência

 9 de dezembro

Dia nacional da pessoa com deficiência

 De 16 a 20 de março

Semana da leitura

 21 de março

Dia mundial da poesia

 27 de março

Dia mundial do teatro

 7 de abril

Dia mundial da saúde

 23 de abril

Dia mundial do livro

 29 de abril

Dia mundial da dança

 31 de maio

Dia mundial sem tabaco

 1 de junho

Dia mundial da criança

 5 de junho

Dia do ambiente
9
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Atividades a desenvolver

Objetivos gerais

Intervenientes
Promotores

Local

Destinatários

Previsão
Orçamental

13-10-2014

"A Terra Treme" - preparação para o risco Sensibilizar os alunos para as técnicas de autopreteção em
Professores
sísmico
caso de atividade sísmica

Todos os alunos

Todos os
estabelecimentos

Sem custos

13-10-2014

Dia de la Hispanidad - Visionamento de um Proporcionar um entendimento alargado da cultura
filme
hispância

Professores de
Espanhol

10.º 7 e 10.º 9

ESM

Sem custos

17-10-2014

Palestra com controlador de voo da NASA
Bobak Ferdowsi

Interagir com um cientista da NASA; Reconhecer a
importância da língua inglesa no meio científico

Paula Cristina, Olga
12.º 1 e 12.º 3
Couto, Augusto Lobo

UM - Escola de
Ciências

Sem custos

28-10-2014

Contacto com equipamentos e materiais
didáticos de informática

Proporcionar uma oportunidade de consolidação de
conceitos e processos

M.ª Adoração Alves

Alunos do Pv3:B

EB1 de Dume

Sem custos

30-10-2014

"Onda Rosa" - Construção de laços alusiSensibilizar para o tema
vos á luta contra o cancro; leitura de poema

Susana Leite
Manuela Bompastor

Alunos da ESM e da
Escola de Palmeira

ESM e EB 2, 3 de
Palmeira

Sem custos

03-11-2014

Vamos Poupar com o Poupas

Sensibilizar para a poupança

Professores do 4.º
ano e colaboração de
Alunos do 4.º ano
técnicos da CMB
(PROSEPE)

EB 2, 3 de Palmeira

Sem custos

13-11-2014

Palestra com Ricardo Cabral em
colaboração com a livraria 100.ª Página

Partilhar com o autor técnicas, modos de registo no domínio do registo gráfico, em contexto de registo testemunhal.

Manuel José Costa

Alunos de Artes
Plásticas; outros

Auditório da ESM.

Sem custos

20-11-2014

Missão Pijama (nível nacional)

Valorizar a importância da família no crescimento e desenvolvimento da criança; Conhecer os direitos da infância

Docente, AAAF, AO

EPE de Crespos

Crespos

Sem custos

Alunos de 10.º e 11.º Universidade Católica
50 €
e 12.º ano
- Braga

Crianças do EPE e
1.º CEB de Dume

Dume

Alunos do 11.º 01 e
11.º03 da ESM

Esc. Ciências da UM Sem custos

20-11-2014

Comemoração do Dia Mundial da Filosofia

Motivar os alunos para a importância da Filosofia

Grupo de estágio de
Filosofia, Branca
Cerqueira, José
Augusto Ribeiro

21-11-2014

Escritor na Biblioteca de Dume
(Pedro Seromenho)

Proporcionar às crianças o contacto com um escritor;
Valorizar o livro e a leitura; Elevar o nível de literacia;
Promover momentos de imaginação

Docentes, Biblioteca
de Dume, Escritor

“De portas abertas à Ciência e Tecnologia”

Conhecer as atividades de ensino e investigação da Escola
Alexandra Rocha
de Ciências da UM; motivar os alunos para o
Augusto Lobo
conhecimento das Ciências; compreender e conhecer a
Fernanda Vale
aplicabilidade das Ciências nas atividades do quotidiano.

24-11-2014

Sem custos
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Atividades a desenvolver

Objetivos gerais

Intervenientes
Promotores

Local

Destinatários

Previsão
Orçamental

24-11-2014

Exposição: Comemoração do “Dia Mundial
da Ciência e Dia Nacional da Cultura
Envolver os alunos na temática da ciência
Científica”

Professores de Física- Alunos do 3.º Ciclo da
EB 2, 3 de Palmeira
Química
EB 2, 3 de Palmeira

Sem custos

25-11-2014

Contactar com a narração oral e dramatização; Descobrir
Teatro no JI "Contos de um conto-Histórias
novas formas de ouvir e contar histórias; Fomentar o
Tradicionais “
imaginário; Trazer o teatro à escola

Equipa educativa do
JI e Grupo de teatro
Estação das letras

Crianças do JI Dume JI de Dume

2€/criança custeado
pelos E.E.

26-11-2014

Sessão de esclarecimento sobre "Floresta
autóctone"

Sensibilização para a importância da floresta autóctone

Coordenadora do
PROSEPE

Alunos da EB 2, 3 de Biblioteca da EB 2, 3
Palmeira
de Palmeira

Sem custos

26-11-2014

“Encontros Gulbenkian de Ciência no Theatro Circo”. Com Joana Vasconcelos, Mónica
Bettencourt Dias, Nuno Simões e Pedro
Abrunhosa. Atividade com a presen-ça de
vários agrupamentos/escolas da região.

Conhecer criadores portugueses de diferentes áreas;
Contactar com diferentes modos de criação e investigação;
Eugénia Fernandes
Estimular o empreendedorismo jovem; Desinibir os jovens
Lurdes Faria
face à novidade, criação e investigação; Promover a
interação entre os alunos das diferentes escolas do distrito

Alunos de 11º e 12º
anos.

Outubro /
novembro

I Concurso de Quadras de S. Martinho

Valorizar a criatividade e melhorar a competência de
escrita.

PROSEPE/ BE

Alunos dos 2º e 3º
Ciclos da EB 2, 3 de EB 2, 3 de Palmeira
Palmeira

Sem custos

04-12-2014

Teatro "O gato malhado e a Andorinha
Sinhá"

Promover hábitos de socialização alargada; contactar com
outras formas de extressão e representação

Professores dos JI
envolvidos

Crianças do EPE de
Crespos, Pousada e
S.ta Lucrécia

Auditório de Crespos

Suportados pelos
P/EE

09-12-2014

Dia Nacional da Pessoa com Deficiência
(DNPD) “Um olhar sobre a Diferença.
Vivenciar limitações”

Sensibilizar a comunidade educativa para a diferença;
Sensibilizar alunos e docentes dos vários níveis de ensino
para o tema; Promover a escola inclusiva.

Docentes da
Educação Especial;
Docentes; AO

Alunos de turmas do
AE a determinar

Escolas do AE Sá de
50 €
Miranda

09-12-2014

Teatro "Auto da Barca do Inferno"

Motivar os alunos para a obra de Gil Vicente
Fruir do espetáculo teatral enquanto espetador e leitor

Turmas de 9.º ano da
Docentes de
EB 2, 3 de Palmeira IPJ
Português de 9.º ano
e ESM

3,5€/aluno

Despertar o interesse cientifico para a Astronomia

Dulce Castro

Alunos 7º ano

A definir

Sensibilizar os alunos para a problemática igualdade de
género

GAA, Lurdes Faria

Alunos dos 6.º, 11.º e
Centro da Cidade
12.º anos

De 09 a 16/12 Planetário insuflável

10-12-2014

Projeto Synergia "Igualdade de Género":
Pintura Mural

Teatro Circo. Haverá Fotocópias -10€
sessões preparatóMerenda – 20€
rias na ESM

EB 2, 3 de Palmeira

A definir
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Atividades a desenvolver

Objetivos gerais

Intervenientes
Promotores

Local

Destinatários

Previsão
Orçamental

Dezembro

Concurso da rosa dos ventos

Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas.

Prof. de Geografia

Alunos do 7.º ano

ESM

15 €

Dezembro

“Natal Tradicional”

Construir de objetos à quadra natalícia

Viriato Silva; Susana
Leite

Turmas dos PV's da
EB 2, 3 de Palmeira

EB 2, 3 de Palmeira

A definir

Dezembro

Programa Green CorK - Pequenos
presépios decorativos

Construir de objetos ecológicos alusivos à época festiva

PROSEPE/ BE

Alunos dos JI

JI aderentes

Sem custos

dezembro

Villancicos de Navidad - Canções de Natal

Proporciomnar o contacto com as festividades natalícias de Professoras de
Espanha
Espanhol

Turmas de Espanhol ESM

Sem custos

dezembro

23.º Concurso de Presépios 2014
Presépios de Rua

Valorizar a criatividade; Envolver os alunos no processo
de planeamento e montagem de presépios em espaços
abertos

Professores Susana
Leite e Viriato Silva

Alunos do 2.º e 3º
Ciclo

EB 2,3 de Palmeira

Aquisição de
materiais

dezembro

Campanhas de Solidariedade

Promover o espírito de solidariedade da comunidade
escolar

Professores de
EMRC

Comunidade
educativa

EB 2,3 de Palmeira

Sem custos

15-12-2015

Torneio inter-turmas voleibol feminino

16-12-2014

Torneio de Ténis de Mesa do Natal

Promover a aquisição de hábitos de vida saudáveis;
Promover o gosto pelas atividades desportivas e
desenvolver o espírito de equipa, entreajuda e fair-play;
Criar hábitos de participação em torneios desportivos

Professores de
Educação Física

Alunos ESM

ESM

Materiais
divulgação

16-12-2014

Torneio de Badminton

EB 2,3 de Palmeira3.º CEB

EB 2,3 de Palmeira

1.º período

Formação de juízes/árbitros

Alunos

Materiais
EB 2,3 de Palmeira e
divulgação;
ESM
fotocópias

1.º Período

Encontro com escritores/ilustradores

Conhecer quem escreve, como escreve e/ou como se
ilustram os livros que os alunos lêm

Professores
Prof.s Bibliotecários Alunos do 1.º Ciclo
Escritores/ilustradores

Escolas do 1.º Ciclo

Sem custos

1.º Período

Construção de Sólidos Geométricos

Desenvolver a criatividade, o gosto pela geometria, a
criatividade e reciclar materiais

Titulares de turma

Escolas do 1.º Ciclo

Sem custos

Promover a aquisição de regras de modalidades
desportivas pelos alunos;

Professores do
Desporto escolar

Alunos do 1.º Ciclo
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Atividades a desenvolver

Objetivos gerais
Promover a aquisição de hábitos de vida saudáveis;
Promover o gosto pelas atividades desportivas e
desenvolver o espírito de equipa, entreajuda e fair-play

15-01-2015

Corta-mato escolar

Janeiro

Janeiras com instrumentos construídos por
alunos com reaproveitamento de resíduos;
As Janeiras

Início do 2.º
Período

Valorizar a História nacional; Conhecer a participação de
A Saga de um Combatente – participação de
um soldado português na Grande Guerra; Fomentar o
Portugal na I Grande Guerra
interesse pela História.

Valorizar o património cultural

Intervenientes
Promotores
Professores de
Educação Física

Destinatários

Alunos ESM e EB 2,3 ESM e EB 2,3 de
de Palmeira
Palmeira

PROSEPE; Prof.s de
Alunos da EB 2,3 de
Ed. Musical da EB 2,3
Palmeira
de Palmeira
Maria Elvira Teixeira

Local

EB 2,3 Palmeira;
Braga (centro)

Previsão
Orçamental
Materiais
divulgação;
fotocópias
Sem custos

Alunos do 9.º ano da BE da EB 2,3
EB 2,3 de Palmeira
Palmeira

Sem custos

Entre Janeiro Exposição de trabalhos dos alunos de
e Março
Oficina de Artes e de Desenho A

Envolver os alunos no processo de planeamento e monta- Manuel José Costa
gem de exposições em espaços culturais; promover o diá- Ana Júlia Viseu
logo entre a produção individual e os diversos públicos
Maria Luísa Silva

Alunos de Artes
Plásticas do 10º, 11º e Auditório da ESM
12º anos

Aquisição de
molduras e
inerentes à
impressão de
folheto informativo

de 9 a
13/02/2015

"Dia de los Enamorados", exposição de
cartões alusivos

Fomentar o hábito da expressão escrita na língua
estrangeira

Professores de
Espanhol

Turmas de Espanhol ESM

Sem custos

13-02-2015

Desfile de máscaras pela freguesia

Promover a fantasia e o sentido údico do carnaval;
estimular o sentido crítico e estético, confecionar adereços

Professores dos JI
envolvidos

Crianças do EPE de
Crespos, Adaúfe e
Dume

Exerior ao JI

A suportar pelos
P/EE

28-02-2015

Carnaval temático "Seja folião sem gastar um
Incentivar ao reaproveitamento de resíduos
tostão"

PROSEPE

Pais e crianças do JI
de Adaúfe

JI de Adaúfe

Sem custos

09-03-2015

Projeto Synergia "Igualdade de Género":
Maratona Fotográfica

Sensibilizar os alunos para a problemática igualdade de
género

GAA, Lurdes Faria

Alunos dos 6.º, 11.º e
Centro da Cidade
12.º anos

Sem custos

De 16 a
20/03/2015

Semana Nacional da disciplina de EMRC
2015

Sensibilização para a importância da disciplina

Professores de
EMRC

Alunos do 5º ao 11º
ano do AE

EB 2,3 Palmeira e
ESM

A definir

21-03-2015

Comemoração do dia mundial da floresta

Intervir nos canteiors e floreiras do JI de Adaúfe

PROSEPE

JI de Adaúfe

JI de Adaúfe

Sem custos

2.º Período

SuperTmatik - Cristianismo

Promover a aquisição de novos conhecimentos de uma
forma lúdica e didática

Professores de
EMRC

Alunos do 5º ao 9º
ano da EB 2,3
Palmeira

EB 2,3 Palmeira

Sem custos
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Atividades a desenvolver

Objetivos gerais

Intervenientes

Local

Previsão
Orçamental

Promotores

Destinatários

2.º Período

Conto Redondo –“DE Valor EM VALOR EU Desenvolver a escrita criativa; Exercitar a escrita de textos
Titulares de turma
CRESÇO”
diversos; Rever textos escritos.

Alunos do 1.º Ciclo

Escolas do 1.º Ciclo

Sem custos

2.º Período

Construção de um E-Book

Combater a literacia digital

Titulares de turma

Alunos do 1.º Ciclo

Escolas do 1.º Ciclo

Sem custos

2.º Período

Formação a docentes

Dotar estratégias e materiais de apoio à abordagem ao
estudo para trabalhar com alunos

Daniela Gomes

Docentes do AE

ESM e EB 2,3 de
Palmeira

Sem custos

2.º Período

Formação a alunos

Dotar estratégias e materiais de apoio à abordagem ao
estudo

Daniela Gomes

Alunos de 11.º ano

ESM

Sem custos

2.º e 3.º
Períodos

Exposição multiculturalidade

Conhecer costumes, a cultura e religiões das populações
humanas

Professores de
Geografia

Anos do 8.º ano

ESM

15 €

Final do 2º
período

Torneio de Ténis de Mesa da Páscoa

Promover a aquisição de hábitos de vida saudáveis;
Promover o gosto pelas atividades desportivas e
desenvolver o espírito de equipa, entreajuda e fair-play

Professores de
Educação Física

Alunos ESM

ESM

Materiais
divulgação;
fotocópias

A agendar

Oficinas de reciclagem de papel

Prevenir o acidente e promover a segurança rodoviária

Lurdes Pereira
Lúcia Dourado

Crianças do EPE de
Crespos e de Dume

JI envolvidos

Sem custos

A agendar

Ação de formação para encarregados de
educação - Internet segura

Esclarecer os pais e encarregados de educação sobre o
tema

Bibliotecas Escolares

Pais e encarregados
A definir
de educação do AE

Sem custos

A agendar

Palestra sobre “Prevenção e Segurança
Rodoviária”

Prevenir o acidente e promover a segurança rodoviária

Cristina Pinto

Alunos 9º ano

Sem custos

08-04-2015

Visita ao Laboratório Ibérico Internacional de Conhecer um laboratório de investigaçaõ de ponta;
Nanotecnologia
Contactar com o meio científico

Coordenadores de
FQ e CN/Biol

Professores de FQ e
Laboratório INL
CN/Biol

Sem custos

10 e
11/04/2015

V encontro nacional do Ensino Secundário
2015

Partilhar experiências entre os alunos das diferentes
escolas e diversos pontos do país

Professores de
EMRC

Alunos do 10.º e 11.º
Leiria
anos da ESM

15,00€ /aluno

23-04-2015

"Dia del Libro" - exposição de poemas de
autores hispânicos vencedores de Prémio
Nobel

Divulgar a literatura hispano-americana

Professoras de
Espanhol

Turmas de Espanhol ESM

Noite

EB 2,3 de Palmeira
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3.º Período

Plano Anual de atividades 2014/2015

Atividades a desenvolver

Objetivos gerais

Aprofundar e desenvolver a capacidade de pesquisa e
seleção de informação; reconhecer a revolução como um
Comemoração do 25 de Abril: produção de conjunto de acontecimentos que produziram mudanças
trabalhos
significativas em Portugal; dar a conhecer as vivências da
Guerra Colonial; Reconhecer motivos que levaram ao 25
de Abril;

Intervenientes
Promotores

Helena Gonçalves;
Paulo Lisboa

Sensibilizar os alunos para as diversas linguagens
Adelaide N. Barreira
artísticas; Contribuir para a educação estética; Desenvolver e Leopoldina
a expressão corporal;
Almendra

Destinatários

Turmas do 6.ºano

Local

BE da EB 2,3
Palmeira

Previsão
Orçamental

Sem custos

Alunos do 2.º ciclo da
EB 2,3 Palmeira
EB 2,3 Palmeira

Sem custos

Alunos do 3.º Ciclo da
Biblioteca da EB 2,3
EB 2,3 Palmeira
Palmeira

20 €

Sensibilizar a comunidade educativa para a problemática
da falta de sangue e medula óssea nos hospitais; Fomentar Ciências Naturais e
valores de solidariedade, humanismo e cidadania;
Biologia e Geologia
Contribuir para a inter-relação escola e meio.

Alunos (maiores de
18 anos), pessoal
docente e não
docente; pais e E.E.

Auditório da E.S. M.

Custos de
impressão de
desdobráveis e
folhetos informativos

Partilhar de práticas e metodologias no ensino da discipli-na
e avaliação dos alunos; Normalizar processos de avaliação
Prova de Simulação de Exame Nacional de
Maio de 2015
e classificação; Proceder a avaliação formativa. Treinar dos João Paulo Araújo
Geometria Descritiva A
alunos para a realização de um exame em condições
semelhantes ao Nacional.

Alunos matriculados
na ESM no ano de
exame a Geometria
Descritiva A; Outras
escolas de Braga

Alunos da ESM e
outras escolas
aderentes

Sem custos

3.º Período

Dia Mundial da Dança

Comemoração “Dia da Europa”
Conhecer os países e capitais da UE; Conhecer
de 11 a 15/05 Apresentação do Hino da Europa e “Ementa costumes/culturas europeias; Consciencializar os alunos
Europeia”.
para as questões da União Europeia

Maio de 2015 Dádiva de Sangue

Professores de
Geografia

Envolver os alunos no processo de planeamento e
Manuel José Costa; Alunos de Artes
Maio/Junho de Exposição de trabalhos dos alunos de Artes
montagem de exposições em espaços culturais; promover o Ana Júlia Viseu; Maria Plásticas do 10º, 11º e Mosteiro de Tibães
2015
Visuais das escolas de Braga
dialogo entre a produção individual e os diversos públicos. Luísa Silva
12º anos

3.º Período

A Ciência na Escola

Desenvolver o ensino numa base experimental, onde o
aluno questiona, realiza atividades práticas que cumprem o Titulares de turma
método científico

Alunos do 1.º Ciclo

Escolas do 1.º Ciclo

Aquisição de
molduras e
inerentes à
impressão de
folheto informativo
Sem custos
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Atividades a desenvolver

Objetivos gerais

Intervenientes
Promotores

Destinatários

Local

Previsão
Orçamental

3.º Período

Um dia no 2.º Ciclo

Promover e facilitar a integração dos alunos do 4.º ano na
EB 2,3 .

Titulares de turma

Alunos do 1.º Ciclo

Escolas do 1.º Ciclo

Sem custos

3.º Período

Ciclo de cinema espanhol

Promover a aproximação á cultura hispânica

Professoras de
Espanhol

Comunidade
educativa

ESM

Sem custos

Expor os trabalhos realizados pelos alunos ao longo do
ano no âmbito do PROSEPE; Realizar um Pedipapl pela
natureza; Fazer um jogo de observação da natureza

PROSEPE

Alunos do Clube
Crianças do JI de
Adaúfe e Pousada

JI de Adaúfe e
Pousada

Sem custos

Promover a aquisição de hábitos de vida saudáveis;
Promover o gosto pelas atividades desportivas e
desenvolver o espírito de equipa, entreajuda e fair-play

Professores de
Educação Física

Professores de
EMRC

05-06-2014 Comemoração do dia mundial do ambiente

3.º período

Torneio inter escolas de pista

Final do 3º
período

Torneio de encerramento do torneio de
Ténis de Mesa

3.º período

Noite UP’s 2015 (Uma direta com Deus)

Criar um espaço de convívio e reflexão entre jovens de
várias proveniências

3.º período

Atividade de final de ano

junho/julho

“Cadeiras com Arte”

Final dos períodos letivos

Torneio inter-turmas voleibol

Ao longo do
ano

Campeonato de basquetebol 4 X 4
Mega lançamento: mega salto, mega sprint,
mega KM
Encontro de escolas de Natação

a definir

Materiais
divulgação;
fotocópias

Alunos ESM

ESM

Alunos do 9º, 10.º e
11.º anos

Braga

Sem custos

Implementar o convívio entre alunos e professores das
Professores de
várias turmas deste nível e o contacto direto com a natureza EMRC

Alunos do 5.º, 6.º,
7.º,8.º e 9º ano

EB 2,3 de Palmeira

A pedido

Envolver os alunos no processo de planeamento e
montagem de exposições em espaços abertos;

Viriato Silva; Susana
Leite

Turmas dos PV's da
EB 2,3 de Palmeira

Braga (centro)

Aquisição de
materiais

Professores de
Educação Física

Alunas de 7.º e 9.
anos

EB 2,3 de Palmeira

Professores do
Desporto escolar

Alunos ESM
Alunos EB 2,3 de
Palmeira
Alunos

Promover a aquisição de hábitos de vida saudáveis;
Promover o gosto pelas atividades desportivas e
desenvolver o espírito de equipa, entreajuda e fair-play;
Criar hábitos de participação em torneios desportivos

Torneio de voleibol para professores

Responsável: Manuel
Professores
Macedo

ESM
EB 2,3 de Palmeira
Piscinas da Rodovia

Materiais
divulgação;
fotocópias

EB 2,3 de Palmeira e
ESM
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3.1.5. Visitas de Estudo
Uma visita de estudo é uma atividade equiparada a atividade letiva, obrigatória para todos os alunos da turma ou conjunto de turmas a quem
se destina. É uma extensão da sala no exterior da escola, onde se criam novos ambientes e oportunidades potenciadoras de aprendizagem,
que visam o desenvolvimento e/ou enriquecimento ou complemento de conhecimentos relativos aos conteúdos dos programas curriculares.
Pela sua especificidade, respeitam procedimentos próprios, designadamente a necessidade de aprovação pelo Conselho de Turma e pelo
Conselho Pedagógico, para favorecer a pluridisciplinaridade e a sua planificação em função das prioridades e necessidades do grupo de
alunos para o qual foi planificada.
No final, carece de relatório/reflexão crítica elaborado pelos professores promotores/colaboradores, como qualquer atividade deste PAA.

Turmas

Local/locais a visitar

Objetivos gerais

Responsáveis

Calendarização

Crianças da EPE de Crespos

Hospital de Braga
(Hospital dos Bonequinhos)

Familiarizar as crianças com as rotinas e procedimentos médicos; Reduzir a ansiedade
associada à “bata branca”; Promover uma abordagem lúdico-educativa na área das
ciências médicas e da saúde.

DAC/NEMUM (UM)
Hospital de Braga
Docente Glória Dourado

12-11-2014

Crianças da EPE de Dume

Visita ao presépio
movimentado de Dume

Proporcionar às crianças outras formas de representação

Docentes do JI de Dume;
Corpo Nacional de Escutas

1.ª semana janeiro

Crianças da EPE de Presa,
Pousada, Coucinheiro e
Adaúfe

Cantar as janeiras pela
freguesia

Promover tradições; estimular o setntido rítmico e gosto pela música

Docentes dos JI envovidos

Janeiro

Crianças da EPE de Dume

04-03-2015

de Pousada, Crespos, S.ta Visita ao Mosteiro de Tibães
Espetáculo de marionetas
Lucrécia
EPE de Presa e Adaúfe
Crianças da EPE de
Pousada e S.ta Lucrécia

Confeção de sabão

Contactar com outras formas de expressão e de representação
Valorizar a história

Docentes dos grupos-turma
envolvidos

08-04-2015
06-05-2015

Proporcionar situações de aprendizagem complementares ao currículo

Docentes do JI de Pousada e
Março
S.Lucrécia
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Local/locais a visitar

Objetivos gerais

Responsáveis

Calendarização

Crianças da EPE de S.ta
Lucrécia

KizZania (Lisboa), parque
temático

Conhecer um espaço de interação social; explorar um campo de ação que enlaça o
mundo infantil com o de adulto em jogos simulados de profissões, ofícios e atividades

Docentes do JI de S.Lucrécia 22-05-2015

Crianças da EPE de
Pousada, Crespos e S.ta
Lucrécia

Visita às instalações de uma
esquadra da PSP

Desmistificar o papel de polícia
Educar para a cidadania

Docentes do JI de Pousada,
Maio
Crespos e S.Lucrécia

Alunos da EPE de Bracara
Augusta

Visita a Serralves - Porto

Promover uma socialização mais alargada

Docentes e AO's do JI de
Bracara Augusta

09-06-2015

Crianças da EPE de Dume

Festival Internacional de
Jardins de Ponte de Lima

Comemorar o fim do ano letivo

Docentes do JI de Dume;
Corpo Nacional de Escutas

Junho

Crianças da EPE de
Pousada e S.ta Lucrécia

Colónia Balnear, praia de Ofir

Fomentar o contacto e a exploração de diferentes contextos (água, areia, sol)
Promover o convívio e o aprofundamento de relações interpessoais

Docentes do JI de Pousada e
Junho/julho
S.ta Lucrécia; AAAF, CAF

Crianças da EB1 de Crespos
e da EPE de Coucinheiro,
Circo de Natal
Crespos, Pousada, Dume,
Santa Lucrécia e Pousada

Proporcionar momentos de fantasia/ alegria/ magia;
Aprender a saber estar num local público;

Docentes dos grupos-turma
envolvidos

Dezembro (a agendar pela
CMB)

Crianças da EPE Adaúfe, JI
Espetáculo Musical de Natal
da Presa e JI de S.ta
“A Branca de Neve no Gelo”
Lucrécia e alunos do 1.º Ciclo
no Mar Shopping
da EB1 da Ortigueira

Desenvolver atividades que favoreçam a operacionalização dos PCG; Promover a
capacidade de compreensão, de comunicação oral e escrita e a capacidade de
expressão musical e dramática; Ser capaz de saber estar em diferentes contextos;
Promover o convívio entre todos os elementos da comunidade escolar.

Docentes dos grupos-turma
envolvidos

04/12/2014 e 16/12/2014

Docentes e AO's da EB1 de
Pousada; Junta de
Freguesia.

21-11-2014

EPE e 1.º CEB da EB1 de
Pousada

Encontro com o escritor Pedro
Promover o intercâmbio entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo; Promover hábitos de
Seromenho no Auditório Sta.
leitura no âmbito do PNL; Interação alunos/ autor/escritor
Lucrécia

Alunos do 4.º ano da EB1 de "Aula de Filosofia" na Escola
Ortigueira e de Pousada
Sá de Miranda

Interação entre alunos; Sensibilizar os alunos para a filosofia o porquê do mundo e nós
mesmos.

Titulares de turma do 4.º ano;
Prof. Bibliotecário; Prof.
17-11-2014
Anabela Sousa
Docentes titulares de turma e
16-12-2014
AO's

Todos os alunos do 1.º Ciclo

Ida ao cinema no Braga
Parque

Interação/convívio entre os alunos; Saber estar em espaços públicos; Festejar o Natal

1.º Ciclo da EB1 Presa

Cantar as Janeiras
Comunidade envolvente

Docentes de Língua
Valorizar as tradições da cultura popular local; Favorecer o reconhecimento do meio físico
Portuguesa, Exp. Plástica,
local; Desenvolver o sentido rítmico; Promover a motricidade fina.
Exp. Musical e AO

Janeiro de 2015
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Local/locais a visitar

1.º Ciclo da EB1 de Crespos Desfile de Carnaval

Objetivos gerais
Preservar uma tradição cultural e divertir; Promover a criatividade e a participação;
através da escolha dos fatos e da confeção das máscaras; Desenvolver sentimentos de
tolerância e de respeito por si e pelos outros.

Responsáveis
Professores Andréa Pereira
Vítor Castanheira

Calendarização
A agendar

Docentes e AO's das EB1:
Alunos do 1º Ciclo da EB de
Pousada, Coucinheiro,
Crespos, Presa (2.º e 3.º
Escola Rodoviária
anos), Ortigueira (3.º ano) e
Bracara Augusta

Promover atitudes Cívicas no papel de peão; Saber respeitar os sinais de trânsito;
Prevenir para ser prevenção de acidentes;

EB1 Presa

28-05-2015

EB1 de Crespos

19-03-2015

EB1 Pousada

04-03-2015

EB1 Coucinheiro

05-03-2014

EB1 Ortigueira

14-05-2015

Técnicos da Esc. Rodoviária
1.º Ciclo da EB1 Eira Velha

SEA LIFE

EB1 de Crespos
1.º Ciclo da EB1 de Dume e
do EB1 Coucinheiro

Castelo de Guimarães, Paço
dos Duques de Bragança e
área envolvente

Promover o contato direto com espécies marítimas; Consciencializar as crianças para a
importância da preservação das espécies marítimas; Aumentar o conhecimento sobre o
mundo animal.
Fomentar a aquisição de conteúdos curriculares de forma lúdica; Proporcionar uma
abordagem estimulante e inovadora dos conteúdos programáticos; Desenvolver o gosto
pelo ambiente; Sensibilizar para o património cultural e natural; Incentivar a socialização

Titulares de Turma e AO's da
30-04-2015
EB1 de Eira Velha
EB1 Crespos

29-05-2015

Todos os docentes e
auxiliares da EB1 de Dume;
Docentes e AO's da EB1 do
Coucinheiro

19/03/2015
A agendar

Docentes e AO's das EB1:

EPE e 1.º CEB de Pousada,
Visita á quinta pedagógica;
Coucinheiro, Presa (2.º e 3.º
Atelier de artes plástica;
anos), Ortigueira (2.º ano) e
Atelier da Fábula; Tosquia;
Crespos

1.º Ciclo da EB1 de Pousada Teatro Circo - Braga

Favorecer o reconhecimento do meio físico e social; Contactar com diversos materiais;
Desenvolver a imaginação e criatividade. Contactar com diferentes espécies de animais
domésticos e árvores (plantas) da quinta; Sensibilizar para uma Alimentação Saudável;
Promover situações de aprendizagens complementares ao currículo; Favorecer o
reconhecimento do meio físico, fauna e flora; Aprender a confecionar pão

Promover novas experiências; Assistir a uma peça de teatro; Novas vivências em
diferentes ambientes; Desenvolver o sentido estético;

EB1 Crespos

05-11-2014

EB1 Pousada

12-02-2015

EB1 Bracara Augusta

A agendar

EB1 Coucinheiro

A agendar

JI de Adaúfe

A agendar

EB1 de Presa

22-04-2015

EB1 de Ortigueira

10-02-2015

EB1 de Dume

29-05-2015

Docentes e AO's da EB1 de
Pousada

A agendar
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Local/locais a visitar

Objetivos gerais

Responsáveis

Calendarização

1º ciclo da EB1 Coucinheiro

Ir ao Teatro

Assistir a uma peça de teatro; Promover novas experiências; Desenvolver a autonomia e Docentes e AO's da EB1 do
funcionalidade dos alunos em novos contextos e ambientes.
Coucinheiro

A agendar

1º ciclo da EB1 Coucinheiro

Circo

Proporcionar momentos de fantasia, alegria e magia; Aprender a divertir-se e a saber
estar num local público; Divertir-se com a diversidade de atuações dos artistas do circo

Docentes e AO's da EB1 de
Coucinheiro

A agendar

1.º Ciclo da EB1 de Crespos Circo de Natal

Proporcionar momentos de convívio entre pares; Enquadrar no espírito da época
natalícia.

Prof. Titulares de Turma

A agendar

1.º Ciclo da EB1 de Crespos Visita ao Sea Life

Promover o contato direto com espécies marítimas; Consciencializar as crianças para a
importância da conservação das espécies marítimas.

Prof. Titulares de Turma

29-05-2015

1.º Ciclo da EB1 Ortigueira

Portugal dos Pequeninos

Promover o convívio entre todos os elementos da comunidade escolar; Reconhecer
figuras da história de Portugal; Identificar os diferentes tipos de habitação das várias
regiões do país.

Docentes e AO's da EB1 de
Coucinheiro

01-06-2015

1º ciclo da EB1 Coucinheiro

Visita ao Museu da água Vila Consolidar as aprendizagens adquiridas ao longo do ano; Contactar com diferentes
Nova de Cerveira
realidades

Docentes e AO's da EB1 de
Coucinheiro

04-06-2015

1.º e 4.º anos da EB1 de
Mercado abastecedor
Presa, Crespos e Ortigueira
(MARN)
(4.º ano) e Barcara Augusta

Promover hábitos alimentares saudáveis; Incentivar o consumo de frutas e legumes;
Favorecer a tomada de consciência das transações comerciais dos diversos alimentos.

Titulares de Turma das
turmas e AO's das EB1 de
Presa, Crespos e Ortigueira
e Bracara Augusta.

A agendar pela CMB

4.º ano da EB1 de Pousada

Promover o gosto pela atividade física; Promover novas dinâmicas sociais;

Docentes de AEC de AFD

A agendar

Promover tradições/costumes da cidade; Conhecimento da nossa origem

Titulares de Turma e AO's do
A agendar
1.º CEB

Corta Mato

Todos os alunos de 1.º CEB Braga Romana
Alunos da EB1 de Pousada

Zoo de Santo Inácio (V.N.
Gaia)

Proporcionar novas descobertas em espaços de aprendizagem; Conhecer e identificar
diferentes espécies de animais e plantas; Fomentar o respeito pela natureza.

Docentes e AO's da EB1 de
Pousada; Junta Freguesia.

Todos os alunos da EB1
Bracara Augusta

Visita ao Museu Serralves

Sensibilizar os alunos para a arte; Saber conviver em espaços públicos

Professores titulares de turma
e AO's da EB1 Bracara
09-06-2015
Augusta

Turmas de 6.º ano

Visita ao Mosteiros de Tibães

Sensibilizar para a preservação do património histórico da região; reconhecer a arte
barroca; reconhecer construções monacais

Uma turma em cada um dos
Paulo Lisboa, Professores de
dias 27, 28, 29 e 30 de
HGP, Helena Gonçalves
outubro e 3 de novembro

09-06-2015
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Local/locais a visitar

Objetivos gerais

Sensibilizar para a valorização da história nacional; Recriar momentos e vivências de
Museu World of Discoveries e uma época marcante da história nacional; Sensibilizar para a importância da preservação
Zona histórica envolvente – do património cultural e natural; Reconhecer a importância dos Descobrimentos
património histórico e natural. portugueses e do Renascimento na literatura.

Responsáveis

Calendarização

Elvira Teixeira, David Braga,
António Menezes, Emanuel
Ferreira, Adelaide Pereira, 16-03-2015
José Gonçalves, M.ª José
Gonçalves

Turmas de 9.º ano

Sensibilizar para a valorização da história nacional; Recriar momentos e vivências de
Elvira Teixeira, Cristina Pinto,
Museu World of Discoveries e uma época marcante da história nacional; Sensibilizar para a importância da preservação
Ana Sampaio, Filomena
17-03-2015
Museu dos transportes
do património cultural e natural; Reconhecer a importância dos Descobrimentos
Abreu, José Ramôa
portugueses e do Renascimento na literatura.

Turmas de 8.º e 9.º ano

Visita ao Museu dos
Biscaínhos

Conhecer e valorizar o património local e a sua história; Sensibilizar para a importância
da preservação do património ; Caracterizar a arte barroca ; Contribuir para a formação
de uma cidadania responsável.

Alunos do PV3 A e PV3 B

Visita de estudo à Galeria
Mário Sequeira

Privilegiar o cruzamento de referências e linguagens; Articular um conjunto de saberes e
experiências com base no contacto directo com objetos museológicos e artísticos; Facultar Professores Susana Leite e
possibilidades da apreciação e da criação artística ; Dialogar sobre as obras e entender Viriato Silva
os elementos que as caracterizam ; Partilhar experiências, emoções, sensações e
conhecimentos adquiridos; Elevar o espírito de curiosidade dos alunos .

Alunos de Artes Plásticas do
11º e 12º anos

Museus do Porto: M.Nacional Sensibilização para a importância do conhecimento da história da arte na compreensão
Soares dos Reis e M. de Arte da realidade contemporânea. Divulgar, contextualizando, correntes estéticas do século
Contemporânea de Serralves XIX à atualidade. Promover hábitos culturais e a fruição estética.

Alunos 11.º 5, 11.º 6 e 11.º 7

Porto de Leixões e Centro
histórico do Porto

Aprfundar conhecimentos;
Tomar consciêncida da necessidae de preservar e defender o património natural e
cultural

Elvira Teixeira, Lúcia
dourado e David Braga

Manuel José Costa

3.º período em data a
agendar

21-11-2014

11-02-2015

José Matos, Carlos Roncon,
19-03-2015
Sameiro Braga

Universidade de Coimbra e
Alunos das turmas do 12.º04
Palácio Nacional de Mafra e 12.º07 da ESM
convento e biblioteca

Conhecer espaços referidos na obra de José Saramago Memorial do Convento; Motivar
os alunos para a leitura da obra Memorial do Convento; Contextualizar a obra literária Professores Odete Martins;
no espaço e no tempo; Fomentar a articulação de conhecimentos sobre a realidade social Josefina Mouta; Júlio Vieira
no âmbito da interdisciplinaridade (História, Literatura e Sociologia);

12-12-2014

Todas as turmas com
Espanhol

Fomentar a melhoria do clima de convivência e relacionamento interpessoal; Favorecer o
desenvolvimento da consciência da identidade linguística e cultural, através do confronto Ana Carneiro e Susana
com a língua estrangeira e com as culturas por ela veiculadas; Aprofundar o
Santos
conhecimento dos aspetos sóio culturais dos povos de expressão espanhola.

Interrupção letiva da Páscoa

Madrid
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3.1.6- Eventos/ atividades associadas ao Teatro Sá de Miranda
Calendarização

Dezembro

De janeiro 2015
a 13 junho 2015
(1 vez/semana)

Evento

Promotores

Destinatários

Previsão
orçamental

Representação de ”Frei Luís de
Sousa”

Professores que lecionam a
disciplina de Português do 11º
ano

Alunos do 11.º ano

3,50 €/ aluno

Oficina de Teatro

Tin. Bra e colaboração de
professores do Departamento de
Línguas e Literatura

15 alunos do 10.º,
11º e 12.º anos da
ESM

Custo de 120 €/
mês, financiados
pela APEESM;
colaboração da BE

3.2. Divulgação das atividades
De modo a tornar mais célere o processo de divulgação das atividades do PAA, deverão os seus
promotores enviar um e-mail à Equipa de Dinamização Cultural, com.dcult@sa-miranda.net,
fornecendo o material de divulgação e especificando os meios a envolver (página web das escolas,
afixação nos locais habituais, jornais locais, rádios, convites).

A Equipa de Dinamização Cultural, responsável pelo processo de divulgação e publicitação das
atividades encarrega-se de:


na última quarta-feira de cada mês, enviar a todas os estabelecimentos de ensino do
Agrupamento e afixar no Placard de Notícias on-line, a agenda mensal “Este Mês
Acontece”.



Caso existam atividades relevantes, enviar até ao dia 12 de cada mês a informação
necessária para a Agenda Cultural da cidade;



Enviar, atempadamente, a informação relativa às atividades mais significativas para os
jornais regionais, quando pertinente.

Em situações pontuais, poderão, ainda, ser utilizados cartazes, mimos, música, campanhas de
sensibilização para a difusão de alguns dos trabalhos a realizar.

3.3. Relatório da atividade
Depois de realizados os Projetos e Atividades, deverão os seus promotores/responsáveis proceder à
sua avaliação. Esta avaliação deve decorrer da reflexão feita com base num inquérito ao grau de
satisfação dos destinatários e uma apreciação crítica dos responsáveis.
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4. Avaliação e monit orização do PAA
O PAA será objeto de duas avaliações semestrais: uma em fevereiro de 2015, outra no final do ano
lectivo 2014/2015.
Em ambos os momentos, e respeitante ao período de tempo considerado, será feito o ponto da
situação relativo ao grau de execução dos projetos e atividades inscritos neste PAA, ao grau de
consecução dos seus objetivos e ao envolvimento e participação da comunidade educativa nos
mesmos. Serão, ainda, objeto de reflexão, as atividades que se realizaram e que antecipadamente
não estavam previstas neste plano.
O relatório intercalar e o relatório final do PAA serão apresentados ao Conselho Pedagógico para
aprovação e, posteriormente, ao Conselho Geral.
Depois de aprovado pelo Conselho Geral, o Relatório Final de Avaliação do PAA será publicado na
página electrónica do Agrupamento.

5. Notas f inais
Qualquer plano, e muito mais este pelas suas caraterísticas, é sempre um documento aberto, onde
muito pode ser aditado, alterado e reajustado, de modo a melhor se adequar à realidade existente.
Este será, pois, um projeto em construção que só finalizará quando terminar o seu período de
implementação – final do ano lectivo.
Neste plano não estão inscritas atividades propostas pela associação de estudantes e apenas uma
envolve a associação de pais. Isso deve-se em grande parte a que essas mesmas associações
foram, também elas, muito recentemente alvo de procedimentos eleitorais para eleger o todo ou
parte dos seus corpos dirigentes. Contudo, espera-se que no futuro apresentem as suas propostas
de atividades e se envolvam nas que já estão previstas.
Estando conscientes de que ainda há um longo caminho a percorrer para agilizar procedimentos
nesta nova realidade, complexa e dispersa, que é o Agrupamento de Escolas Sá de Miranda, será
elaborado um dossier de procedimentos, onde constarão todos os documentos que poderão ser
necessários a qualquer membro da comunidade educativa que pretenda desenvolver uma atividade
ou projeto neste Agrupamento. Este dossier, depois de analisado pelo órgão competente – o
Conselho Pedagógico – será enviado a todos os docentes do agrupamento.
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