AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
DGEstE – DSR Centro - CÓD. 160714

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
DGEstE – DSR Centro - CÓD. 160714

Plano Anual de Actividades 2018/2019
DATA

ACTIVIDADE

COORDENAÇÃ
O

Colaboração com os
departamentos na concretização
de actividades desenvolvidas no
espaço ou tendo por base os
seus recursos.

A equipa da BE
e os docentes

Comunidade
Escolar

2. Melhorar os resultados escolares.

Divulgação de Livros e Escritor do
mês.

Equipa da BE

Comunidade
Escolar

2. Melhorar os resultados escolares.

Ao Longo do Ano

Projecto “Ler para Crescer”.

Visita ao Museu de Escalhão.

Equipa da BE
Docentes do
1.º ciclo

Docentes do 1º
ciclo

POPULAÇÃO
-ALVO

Alunos do 1.º
ciclo
Docentes
Assistentes
Operacionais
Encarregados
de Educação

2. Melhorar os resultados escolares.
4.2. Promover na comunidade educativa,
práticas de cidadania.
4.3. Estimular o contacto intergeracional.

2. Melhorar os resultados escolares.

Equipa da BE e
Departamento
de Línguas

Comunidade
Escolar

Projecto SOBE.

Equipa da BE
Higienista do
Centro de
Saúde

Comunidade
escolar

Equipa da BE
Professores de
Matemática

Alunos dos 5.º,
6.º, 7.º, 8.º
anos

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

2. Melhorar os resultados escolares.
3.3. Melhorar a prestação de serviços à
comunidade escolar.
4.2. Promover na comunidade educativa,
práticas de cidadania.
4.3. Estimular o contacto intergeracional.

Alunos do 3º
ano
Docentes
Assistentes
Operacionais

Concurso Nacional de Leitura.

Desafio Literacia 3di.

META DOMINANTE

RESULTADOS

 Melhoria das aprendizagens e do sucesso
educativo.

 Aumento do número de requisições.
 Incremento do gosto e dos hábitos de leitura.
 Evolução da fluência e compreensão da leitura.
 Incremento do gosto e dos hábitos de leitura.
 Crescimento do trabalho com as turmas em
projectos e actividades de leitura.

 Incremento da participação dos pais em
actividades da biblioteca.

 Conhecer utensílios outrora utilizados na
agricultura Reconhecer trajes antigos.

 Valorizar o património local.
 Desenvolver atitudes de respeito para com
anteriores gerações.

 Incremento de hábitos de leitura e de expressão
escrita.

 Incremento de hábitos de leitura e de expressão
escrita.

5.2. Adquirir hábitos de saúde.

 Aumento do número de alunos com hábitos de
higiene oral.

2. Melhorar os resultados escolares.

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo

 271 311 156

 271 311 810

 Crescimento dos níveis de literacia.
 Desenvolvimento pessoal e social.

 info@aefcr.pt
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Plano Anual de Actividades 2018/2019
DATA

ACTIVIDADE

COORDENAÇÃ
O

POPULAÇÃO
-ALVO

META DOMINANTE

RESULTADOS

Comemoração de feriados
históricos e outras datas relevantes.

Grupo de
História

Comunidade
escolar

2. Melhorar os resultados escolares.
4.1.Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.

Dinamização de um Mural de
Escrita.

Equipa da BE

Equipa da BE

2. Melhorar os resultados escolares.
4.2. Promover na comunidade educativa,
práticas de cidadania

Disponibilização de um modelo de
pesquisa de informação.
Disponibilização de fichas de
trabalho com vista a promover o
uso das TIC.

Equipa da BE

Comunidade
escolar

2. Melhorar os resultados escolares.

 Desenvolvimento das capacidades dos alunos

Dinamização das actividades
denominadas Desafios e Figura
Mistério.

Equipa da BE
Clube de
História

Comunidade
Escolar

2. Melhorar os resultados escolares.

 Desenvolvimento da competência escrita e do

Prestação de apoio aos alunos em
actividades livres de leitura,
pesquisa, estudo e execução de
trabalhos escolares.

Equipa da BE

Comunidade
Escolar

2. Melhorar os resultados escolares.

Jornal de Parede.

Docentes de
Português

Alunos do 2.º,
3.º ciclo e
secundário

2. Melhorar os resultados escolares.

Projeto Livros que andam.

Equipa da BE
Psicóloga
Associação de
Pais

Alunos do 1.º
Ciclo

2. Melhorar os resultados escolares.

Dinamização do Projecto
Parlamento dos Jovens.

Grupo de
História e
Geografia

Alunos do 2.º,
3.º ciclo e
secundário

4.1.Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

 Conhecer a história de Portugal e Universal.
 Valorizar a cultura portuguesa.

 Desenvolvimento da expressão escrita.

no uso das tecnologias.

raciocínio matemático.

 Aumento do sucesso escolar.
 Melhoria da qualidade dos serviços prestados.
 Estimular o gosto pela expressão escrita.
 Desenvolver a capacidade de comunicar por
escrito.

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo

 271 311 156

 271 311 810

 Aumento do gosto e dos hábitos de leitura.
 Desenvolver formas de expressão e
comunicação.

 Conhecer o funcionamento das Instituições
Democráticas.

 info@aefcr.pt
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Plano Anual de Actividades 2018/2019
DATA

ACTIVIDADE

COORDENAÇÃ
O

Colaboração com outros grupos
disciplinares e com a Biblioteca
Escolar, em actividades do Plano
Anual, sempre que solicitado.

Grupo de
Educação
Musical

Avaliação Psicológica.

SPO

POPULAÇÃO
-ALVO

Alunos do 1º,
2.º e 3º Ciclos

Alunos do
Agrupamento

META DOMINANTE

1.Reduzir o abandono escolar.
2.Melhorar os resultados escolares.
3.3.Melhorar a prestação de serviços à
comunidade escolar.
4.1.Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.
3.3. Melhorar a prestação de serviços à
comunidade escolar.

RESULTADOS

 Promover a partilha e troca de experiências/
vivências.

 Partilhar experiências.
 Promover a discussão entre os diferentes
intervenientes.

 Aumento do sucesso escolar.
 Melhoria da qualidade dos serviços prestados.
 Permitir a adaptação dos processos de ensino e
aprendizagem dos alunos.

Apoio Psicopedagógico a alunos,
professores e auxiliares da acção
educativa.

Acompanhamento do processo
educativo dos alunos com medidas
de apoio à inclusão.

Alunos e
SPO

professores do
Agrupamento

SPO

Alunos,
Conselhos de
Turma,
Encarregados
de Educação

3.3. Melhorar a prestação de serviços à
comunidade escolar.

 Aumento do sucesso escolar.
 Melhoria da qualidade dos serviços prestados.
 Permitir a adaptação dos processos de ensino e
aprendizagem dos alunos.

2. Aumentar o sucesso escolar.
3.3. Melhorar a prestação de serviços à
comunidade escolar.

 Melhoria das aprendizagens e do sucesso
educativo.

 Promover a inclusão de alunos, crianças e
jovens com dificuldades de aprendizagem.

Directores de
Turma;
Participação em reuniões com
Direcção, Directores de turma/Prof.
titulares, Conselho Pedagógico,
Equipa de Educação Especial,
Gabinete do Aluno, outras...

Professores
SPO; Docentes
do
Agrupamento

titulares de
turma; Educad

3.3. Melhorar a prestação de serviços à
comunidade escolar.

oras de
Infância;






Aperfeiçoar fundamentos técnicos.
Aumento do sucesso escolar.
Melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Reconhecer a partilha de experiências como
forma de enriquecimento pessoal.

alunos.

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo

 271 311 156

 271 311 810

 info@aefcr.pt
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Plano Anual de Actividades 2018/2019
DATA

ACTIVIDADE

Articulação e colaboração com as
entidades e Associações locais na
criação e implementação de
actividades.

Olimpíadas da Matemática –
Categoria A e categoria B.

Projecto LifeRupis.

COORDENAÇÃ
O

SPO

Manuela

POPULAÇÃO
-ALVO

Comunidade
escolar

META DOMINANTE
4. Nível de cidadania da comunidade
educativa
6. Participação de pais e encarregados de
educação na vida da Escola
6.2. Estreitar laços de colaboração e
participação entre as diferentes Instituições
na comunidade.

Midões

Alunos 6.º, 7.º,
8.º, 9.º, 10.º,
11.º, 12.º

2.Melhorar os resultados escolares.

Ana Perpétuo

Alunos do
Agrupamento

2. Melhorar os resultados escolares.
4.1. Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.

RESULTADOS

 Promover a discussão entre os diferentes
intervenientes.

 Consolidar o sentimento de pertença a uma
comunidade.

 Incentivar a participação das famílias e a
colaboração com a comunidade.

 Desenvolver a curiosidade e o gosto de
aprender.

 Promover o voluntariado
 Valorizar o património natural.
 Reconhecer a importância da conservação da
natureza.

Corta-Mato da CLDE
Projeto do Desporto Escolar
(Treinos/Quadro competitivo).
NB: Actividades a calendarizar pelo
Gabinete do Desporto Escolar da
Guarda.
Exposição de trabalhos realizados
pelos alunos.

Programa Ecovalor – Concurso
“Separa e Ganha”.

Grupo de
Educação
Física

Professores
de EV, ET e
OA.
2º. e 3º. Ciclo
Clube Ciência
Viva,
Resiestrela e
Plataforma
Ciência Aberta

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

1.º, 2.º,
3.ºCiclos, Séc.

5. 1. Aumentar a prática da actividade
desportiva.
5.2. Adquirir hábitos de saúde.
5.3. Diminuir comportamentos de risco.

Todos os
alunos do 2º.
3º. Ciclo
Comunidade
Educativa

4. Fomentar o gosto pela arte.
4.1 Promover a socialização e
comportamentos assertivos.

Todos os
alunos

3.3 Melhorar a prestação de serviços à
comunidade escolar.
4.1. Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo

 271 311 156

 Valorizar a prática de actividade desportiva
como factor de desenvolvimento pessoal e de
melhor qualidade de vida.
 Aperfeiçoar fundamentos técnicos.
 Fomentar o desportivismo e o fair-play.

 Desenvolver a expressão e comunicação.
 Valorizar a amizade e os afectos.
 Proporcionar o contacto com diferentes
realidades.

 271 311 810

 Promover o respeito pela natureza e ambiente.
 Implementar a “Politica dos 3Rs”

 info@aefcr.pt
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Plano Anual de Actividades 2018/2019
DATA

A
definir
1.º/2.º
/3.º
A
definir
2.º ou
3.º
Perío
do
A
definir
2.º ou
3.º
Perío
do
A
definir

ACTIVIDADE

COORDENAÇÃ
O

Actividades do Clube Ciência Viva.

Clube Ciência
Viva,
Formadora do
Curso CEFSF,
Plataforma
Ciência Aberta
e Academia
Sénior

Semana Solidária.
Recolha/Angariação de roupas,
bens alimentares e brinquedos.

Treino da consciência fonológica.

Programa “Mentes sossegadas”.

Visita ao Museu do Côa.

Departamento
de Educação
Especial;
SPO

SPO

SPO

Grupo de
História

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

POPULAÇÃO
-ALVO

Todos os
alunos

META DOMINANTE

2. Melhorar os resultados escolares.
4.1. Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.
4.3. Estimular o contacto inter geracional.

População em
geral.

6.1 Intensificar e diversificar a participação,
de pais e encarregados de educação na vida
da Escola.
6.2.Estreitar laços de
colaboração/participação cooperação entre
as diferentes instituições da comunidade.

Alunos dos
Jardins de
Infância e do 1º
e 2º ano

2. Melhorar os resultados escolares.
3.2. Acentuar progressivamente a
articulação entre os diferentes ciclos de
ensino.

Professores;
Alunos dos
Jardins de
Infância e do 1º
C.E.B. e Pais

2. Aumentar o sucesso escolar.
4. Nível de cidadania na comunidade
educativa.
5.3. Diminuir comportamentos de risco.

Alunos do 5.º
Ano

2.Melhorar os resultados escolares.
4.1. Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo

 271 311 156

 271 311 810

RESULTADOS

 Desenvolver o espirito crítico e científico.
 Promover o gosto pela natureza.
 Conhecer as culturas locais e produtos
autóctones.

 Sensibilizar a comunidade educativa para a
importância da partilha de alguns bens com a
comunidade mais carenciada.

 Melhoria das habilidades de consciência
fonológica.

 Incrementar o desempenho da leitura e escrita.
 Melhoria das aprendizagens e do sucesso
educativo.

 Melhoria das aprendizagens e do sucesso
educativo.

 Melhoria das relações interpessoais.
 Melhorar as atitudes e os comportamentos na
sociedade.

 Melhorar o conhecimento e implicações da
época pré-histórica na formação do pensamento.

 Conhecer o património local.
 Problematizar as questões da origem da
humanidade.

 info@aefcr.pt
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Plano Anual de Actividades 2018/2019
DATA

ACTIVIDADE

COORDENAÇÃ
O

Grupo de
Educação
Física

POPULAÇÃO
-ALVO

META DOMINANTE

Alunos do 2.º,
3.º Ciclos e
Sec.

5.1. Aumentar a prática da actividade
desportiva.
5.2. Adquirir hábitos de saúde.
5.3. Diminuir comportamentos de risco.

A
definir

Torneio de Badmington.

A
definir

Saída de campo a vários locais do
concelho (Castelo Rodrigo,
Escalhão e Barca D´Alva.

Grupo de
História e
Geografia

Alunos de 10.º
e 11.º

2. Melhorar os resultados escolares.
4.1.Fomentar a educação para a
cidadania, valorizando o património
ambiental e cultural.

A
definir

Visita de Estudo à cidade do Porto
e ao World of Discovery.

Grupo de
História

Alunos de 8.º e
10.º

2. Melhorar os resultados escolares.
4.1.Fomentar a educação para a
cidadania, valorizando o património
ambiental e cultural.

A
definir

Chá das Cinco.

Docentes de
Inglês

Comunidade
Escolar.

4.1.Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.

A
definir

Programa de competências sócio
emocionais
“Se vi Senti! Aprende a Ser, Viver e
Sentir!”.

SPO

Alunos do 2º
ciclo;
Professores

2. Aumentar o sucesso escolar.
4. Nível de cidadania na comunidade
educativa.
5.3. Diminuir comportamentos de risco.

Programa “Melhorar competências
de estudo”.

SPO

A
definir

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

Alunos do 4º e
5º ano de
escolaridade

2. Aumentar o sucesso escolar.
3.3 Melhorar a prestação de serviços à
comunidade escolar.

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo

 271 311 156

 271 311 810

RESULTADOS

 Fomentar o desportivismo
 Valorizar a prática do Badmington como factor
de desenvolvimento pessoal e de melhor
qualidade de vida.
 Aperfeiçoar fundamentos técnicos / tácticos.

 Valorizar o Património local da nossa região.

 Promover a socialização
 Valorizar a epopeia dos descobrimentos.

 Promover a socialização.
 Experimentar usos e costumes alheios.
 Melhoria das relações interpessoais.
 Melhorar as atitudes e os comportamentos na
sociedade.

 Melhoria das aprendizagens e do sucesso
educativo.

 Melhoria das aprendizagens e do sucesso
educativo.

 info@aefcr.pt
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Plano Anual de Actividades 2018/2019
DATA

A
definir

A
definir

A
definir

ACTIVIDADE

Visita ao Convento Santa Maria de
Aguiar e Castelo Rodrigo.

Encontro de Pais – “Gestão
Financeira”.

Aula com uma docente de Biologia.
Debate e esclarecimento do tema
“Sexualidade e Prevenção”.

COORDENAÇÃ
O

Grupo de HGP
e História

Departamento
de Educação
Especial;
SPO;

Departamento
de Educação
Especial;
Departamento
de Matemática
e Ciências
Experimentais;

POPULAÇÃO
-ALVO

META DOMINANTE

Alunos 5º ciclo

4.1.Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.

Pais/
Encarregados
de Educação
de alunos com
medidas
universais,
selectivas e
adicionais;

2. Melhorar os resultados escolares.
4.3. Estimular o contacto intergeracional.
6.1.Intensificar e diversificar a participação,
de pais e encarregados de educação na vida
da Escola.
6.2. Estreitar laços de
colaboração/participação cooperação entre
as diferentes instituições da comunidade.

Alunos com
medidas
universais,
selectivas e
adicionais;

5.2. Adquirir hábitos de saúde.
5.3. Diminuir comportamentos de risco.

RESULTADOS

 Conhecer o Património local.
 Identificar as vivências medievais.
 Conhecer o estilo românico e gótico.

 Promover a partilha e troca de experiências/
vivências.

 Promover a vinda dos pais à escola.
 Partilhar experiências.
 Promover a discussão entre os diferentes
intervenientes.

 Promover a inclusão de alunos portadores de
deficiência.

 Prevenir doenças sexualmente transmissíveis e
gravidez na adolescência.

2. Melhorar os resultados escolares.
A
definir

A
definir

Visita a Almeida, Aldea del Obispo
e Ciudad Rodrigo.

Encontro de Pais – Tema a definir.

Docente de
HGP e História

Departamento
de Educação
Especial;
SPO;

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

Alunos de 6.º
ano

Pais/
Encarregados
de Educação

 Valorizar o Património mundial da nossa região.
2. Melhorar os resultados escolares.
4.3. Estimular o contacto intergeracional.
6.1.Intensificar e diversificar a participação,
de pais e encarregados de educação na vida
da Escola.
6.2. Estreitar laços de
colaboração/participação cooperação entre
as diferentes instituições da comunidade.

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo

 271 311 156

 271 311 810

 Promover a partilha e troca de experiências/
vivências.

 Promover a vinda dos pais à escola.
 Partilhar experiências.
 Promover a discussão entre os diferentes
intervenientes.

 info@aefcr.pt
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DATA

SETEMBRO

Início
no 3.º
Perío
do

13

17

OUTUBRO

A
definir

ACTIVIDADE

“9º ano, e agora?” - Alternativas
escolares e construção de futuro.

COORDENAÇÃ
O

SPO

POPULAÇÃO
-ALVO
Pais/Encarrega
dos de
Educação: 9º
ano de
escolaridade

3.2. Acentuar progressivamente a
articulação entre os diferentes ciclos de
ensino. 3.3. Melhorar a prestação de
serviços à comunidade escolar.

2. Melhorar os resultados escolares.
3.3. Melhorar a prestação de serviços à
comunidade escolar

Recepção aos docentes do
Agrupamento.

Direcção do
Agrupamento
Plataforma
Ciência Aberta

Docentes do
Agrupamento

Recepção aos alunos.

Docentes e
Assistentes
Operacionais
do
Agrupamento

Alunos do
Agrupamento e
Encarregados
de Educação

Formação dos utilizadores no
sentido de promover o valor da BE,
motivar para a sua utilização,
esclarecer sobre as formas como
está organizada e ensinar a utilizar
os diferentes serviços.

META DOMINANTE

6.1.Intensificar e diversificar a participação,
de pais e encarregados de educação na vida
da Escola.

RESULTADOS

 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico.
 Incentivar a participação das famílias e a
colaboração com a comunidade.

 Consolidar uma cultura de escola e criar um
sentimento de pertença.

 Melhorar práticas pedagógicas.
 Conhecer o património natural e construído do
Concelho

 Integrar os novos alunos no ambiente escolar.
 Conviver com novas crianças.
 Implementar regras sociais condizentes com o
contexto escolar.

 Valorização da BE enquanto entidade promotora
Equipa da BE

Alunos dos 4.º,
5.º e 7.º anos

3.3. Melhorar a prestação de serviços à
comunidade escolar

do sucesso escolar.

 Incremento do uso da BE e da autonomia dos
alunos.

 Identificar e explorar diferentes instrumentos
musicais.

Outono
A
definir

Dia Mundial da alimentação

Pré-Escolar

“Hallowen”

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

Os alunos do
Pré-Escolar

5.3.Diminuir comportamentos de risco.
6.1.Intensificar e diversificar a participação
de pais e encarregados de educação na vida
da escola.

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo

 271 311 156

 271 311 810

 Desenvolver o sentido de musicalidade
produzindo e reproduzindo diferentes ritmos e
sons.
 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico.
 Identificar as várias categorias /grupos de
alimentos.
 Adquirir hábitos saudáveis.

 info@aefcr.pt
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Plano Anual de Actividades 2018/2019
DATA

1

9

30

16

17, 18
e 19

20 e
21

ACTIVIDADE

COORDENAÇÃ
O
Docentes de
Educação
Musical e
Pré-Escolar

Dia Mundial da Música.

Congresso SciCom PT
SCIENCE CMAP 2018

Plataforma
Ciência Aberta

Projeto de Educação Financeira “Todos Contam”.

SPO

Docentes do 1º
ciclo,
Curso
Profissional de
Saúde, PESES
e Assistentes
Operacionais

Dia da Alimentação.

1.ª Mostra de Teatro para a infância
e juventude.

Município de
FCR e CARB
(Cooperativa
Artística da
Raia Beirã

Saída de campo – Plataforma
Ciência Aberta.

Docente de
Biologia e
Geologia

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

POPULAÇÃO
-ALVO

META DOMINANTE

2.º Ciclo

4.1 Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.

Comunidade
escolar

2. Melhorar os resultados escolares.
4.1. Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.
4.2. Promover na comunidade educativa,
práticas de cidadania.
4.3. Estimular o contacto inter geracional.

Comunidade
escolar

4. Nível de cidadania da comunidade
educativa
5. Estilos de vida saudáveis e prática
desportiva

RESULTADOS

 Conhecer a diversidade de géneros musicais.
 Melhoria das relações interpessoais.
 Melhorar as atitudes e os comportamentos na
sociedade.

 Melhoria das aprendizagens e do sucesso
educativo.

 Melhoria das relações interpessoais.
 Melhorar as atitudes e os comportamentos na
sociedade.

 Melhoria das aprendizagens e do sucesso
educativo.

 Desenvolver práticas de alimentação saudável
como base de uma boa saúde.

Alunos do Préescolar
Alunos do 1º
Ciclo

4.2. Promover na comunidade educativa,
práticas de cidadania.

Alunos do
Agrupamento

2. Melhorar os resultados escolares.
4.1. Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.

10.º A

2. Melhorar os resultados escolares.
4.1. Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo

 271 311 156

 271 311 810

 Apreender a fazer medições na área da saúde.
 Desenvolver a capacidade de trabalho,
comunicação e responsabilidade perante
temáticas importantes para a comunidade ou
profissional na área da saúde.

 Conhecer a literatura portuguesa.
 Estimular hábitos de leitura.
 Promover o voluntariado;
 Valorizar o património natural;
 Reconhecer a importância da conservação da
natureza.

 info@aefcr.pt
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Plano Anual de Actividades 2018/2019
DATA

24

31

NOVEMBRO

7

12

14

ACTIVIDADE

Visita a Castelo Rodrigo.

Comemoração do Halloween.

Sessão de esclarecimento sobre o
Dec. Lei n.º 54/2018 de 6 de Julho.

Magusto Escolar.

Corta-Mato escolar.

COORDENAÇÃ
O

Departamento
de Educação
Especial

Grupo de
Inglês
Educação
Musical
Equipa da BE

Departamento
de Educação
Especial

Comissão de
Eventos
Docentes do
Pré-escolar, 1.º
ciclo
Assistentes
Operacionais
Grupo de
Educação
Física

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

POPULAÇÃO
-ALVO

Alunos com
medidas
universais,
selectivas e
adicionais;

Comunidade
Escolar

Docentes do
Agrupamento

META DOMINANTE
4.1.Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.
4.2. Estimular o contacto intergeracional.
6.2. Estreitar laços de colaboração e
participação entre as diferentes Instituições
na comunidade.
1.Reduzir o abandono escolar.
2.Melhorar os resultados escolares.
3.3.Melhorar a prestação de serviços à
comunidade escolar.
4.1.Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.
3.2. Acentuar progressivamente a
articulação entre os diferentes ciclos de
ensino.
4.1. Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e cultural
6.2.Estreitar laços de
colaboração/participação cooperação entre
as diferentes instituições da comunidade.

Alunos do Préescolar e do 1.º
Ciclo

4.1. Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e cultural

1.º ciclo
(4.ºano), 2.º, 3.º
Ciclos e Sec.

5.1. Aumentar a prática da actividade
desportiva.
5.2. Adquirir hábitos de saúde.
5.3. Diminuir comportamentos de risco.

RESULTADOS

 Sensibilizar a comunidade educativa para a
importância da partilha de alguns bens com a
comunidade mais carenciada.
 Desenvolver o respeito pelo trabalho dos outros.
 Reconhecer a partilha de experiencias como
forma de enriquecimento pessoal.

 Aumento do gosto e dos hábitos de leitura.
 Enriquecimento das experiências de formação
dos alunos.

 Promover a inclusão de alunos portadores de
deficiência.

 Promover a inclusão de alunos com dificuldade s
de aprendizagens

 Partilhar estratégia e metodologias
diversificadas.

 Promover regras de convivência inter-escolas.
 Conhecer tradições da nossa região.
 Dinamizar jogos, canções e quadras alusivas à
época.

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo

 271 311 156

 271 311 810

 Valorizar a prática do atletismo como factor de
desenvolvimento pessoal e de melhor qualidade
de vida.
 Aperfeiçoar fundamentos técnicos.

 info@aefcr.pt
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Plano Anual de Actividades 2018/2019
DATA

ACTIVIDADE

14

Comemoração do Dia da Diabetes.

20

IX Encontro da CPCJ de FCR
“Saber Escolher”.

27

20

23

Encontro de Pais – “Importância da
alimentação na saúde oral”.

COORDENAÇÃ
O

Docente de
Saúde
CPCJ e
Coordenadore
s de Ciclo

Departamento
de Educação
Especial;
SPO;

POPULAÇÃO
-ALVO

RESULTADOS

Alunos de
12.ºC

3.3. Melhorar a prestação de serviços à
comunidade escolar.
6.2.Estreitar laços de
colaboração/participação cooperação entre
as diferentes instituições da comunidade.

 Apreender a fazer medições na área da saúde:
 Desenvolver a capacidade de trabalho,

Comunidade
Escolar

4.3 Estimular o contacto inter geracional.
6.1 Intensificar e diversificar a participação,
dos pais e encarregado de educação.

 Melhorar as atitudes e os comportamentos na

- Pais/
Encarregados
de Educação
de alunos com
NEE;

4.3. Estimular o contacto intergeracional.
6.1. Intensificar e diversificar a participação,
de pais e encarregados
de educação na vida da Escola.
6.2. Estreitar laços de
colaboração/participação cooperação
entre as diferentes instituições da
comunidade.

Dia internacional dos direitos das
crianças.

Associação de
pais

Professores do
Jardim de
infância e 1º
ciclo, alunos e
pais

Dia Nacional da Floresta Autóctone.

Docentes de
Ciências
Naturais
Pré-Escolar e
Município

Os alunos do
2.º ciclo e Préescolar

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

META DOMINANTE

4. Nível de cidadania da comunidade
educativa

comunicação e responsabilidade perante
temáticas importantes para a comunidade ou
profissional na área da saúde.
sociedade.

 Promover a partilha e troca de experiências/
vivências.

 Promover a vinda dos pais à escola;
 Partilhar experiências;
 Promover a discussão entre os diferentes
intervenientes.

 Melhoria das relações interpessoais.
 Melhorar as atitudes e os comportamentos na
sociedade.

4.1. Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.
4.2.Promover na comunidade educativa
práticas de cidadania.

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo

 271 311 156

 271 311 810

 Transplantar árvores autóctones para o
ambiente natural na Serra da Marofa.

 Sensibilizar para a diferenciação pedagógica de
modo a conduzir ao sucesso educativo.

 info@aefcr.pt
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Plano Anual de Actividades 2018/2019
DATA

ACTIVIDADE

DEZEMMBRO

Decorações Natalícias.

A
definir

Dia Mundial do Voluntariado.

A
definir

Visita de Estudo à Plataforma de
Ciência Aberta.

Corta-Mato Regional.
3

COORDENAÇÃ
O

POPULAÇÃO
-ALVO

Professores
de EV, ET e
OA.
Alunos do 2.º,
3.º Ciclos e
secundário.

Os alunos e
comunidade
educativa;
(Várias
Instituições)

Pré-escolar

Docentes e
alunos e
comunidade
educativa

Docentes do
Pré-escolar, 1.º
ciclo

Grupo de
Educação
Física

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

Alunos do 1.º
Ciclo

Alunos do 1.º,
2.º, 3.º Ciclos e
Sec.

META DOMINANTE

3.2. Acentuar progressivamente a
articulação entre os diferentes ciclos de
ensino.
3.3. Melhorar a prestação de serviços à
comunidade escolar.
4. 1.Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.
6.2. Estreitar laços de colaboração/
participação cooperação entre as diferentes
instituições da comunidade.

4. 1.Fomentar a educação para a cidadania.
6.1 Intensificar e diversificar a participação,
de pais e encarregados de educação na vida
da Escola.
4.1. Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.
6.2.Estreitar laços de
colaboração/participação cooperação entre
as diferentes instituições da comunidade.
5.1. Aumentar a prática da actividade
desportiva.
5.2. Adquirir hábitos de saúde.
5.3. Diminuir comportamentos de risco.

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo

 271 311 156

 271 311 810

RESULTADOS

 Valorizar as vivências e a tradição cultural.
 Estreitar a relação/comunicação entre a
comunidade.

 Respeitar a diferença.
 Sensibilizar o grupo/comunidade para a
igualdade.

 Conhecer a Plataforma de Ciência Aberta, em
Barca D`Alva.

 Desenvolver o poder de observação e seriação.
 Fomentar o desportivismo.
 Valorizar a prática do atletismo como factor de
desenvolvimento pessoal e de melhor qualidade
de vida
 Melhorar fundamentos técnico / tácticos.

 info@aefcr.pt
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Plano Anual de Actividades 2018/2019
DATA

3

12

12

13

13

14

ACTIVIDADE

COORDENAÇÃ
O

POPULAÇÃO
-ALVO

META DOMINANTE
4.1.Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.
4.2. Promover na comunidade educativa,
práticas de cidadania.
6.2. Estreitar laços de
colaboração/participação cooperação entre
as diferentes instituições da comunidade.

RESULTADOS

 Promover a inclusão de alunos, crianças e

“Dia Internacional da Pessoa
Portadora de Deficiência”:
(Actividades de sensibilização para
a deficiência).

Departamento
de Educação
Especial

“Dia Nacional da Pessoa Portadora
de Deficiência”: (Actividades de
sensibilização para a deficiência).

Departamento
de Educação
Especial
Grupo de
Educação Física
e SPO

Alunos do 1.º e
2.º ciclo

4.1Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e cultural;
4.2 Promover na comunidade educativa, práticas
de cidadania;
6. Sensibilizar para formas de intervenção junto da
população portadora de deficiência;6.1. Estreitar laços de colaboração/participação
cooperação entre as diferentes instituições da
comunidade.

Pré-Escolar

Os alunos e
comunidade
educativa

4. 1. Fomentar a educação para a cidadania.
6.1. Intensificar e diversificar a participação
de pais e encarregados de educação na vida
da escola.

2.º, 3.º Ciclos,
Sec.

5.1 Aumentar a prática da actividade
desportiva.
5.2. Adquirir hábitos de saúde.
5.3. Diminuir comportamentos de risco.

Alunos do
Agrupamento

3.3 Melhorar a prestação de serviços à
comunidade escolar.
4.1. Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.

 Promover o respeito pela natureza e ambiente.
 Implementar a “Politica dos 3Rs”

Alunos com
medidas
Universais,
Selectivas e
Adicionais

1. Reduzir o abandono escolar.
5.2. Adquirir hábitos de saúde.
5.3. Diminuir comportamentos de risco

 Proporcionar vivências diferentes.
 Promover o convívio entre todos.

Dia internacional das pessoas com
deficiência.

Torneio inter-turmas de basquetebol
– 3X3.

Grupo de
Educação
Física

“A nossa Casa é um Planeta”.

Gabinete de
Produção
Florestal do
Município

Almoço em restaurante.

Departamento
de Educação
Especial

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

Comunidade
Escolar

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo

 271 311 156

 271 311 810

jovens portadores de deficiência.

 Sensibilizar para a problemática da deficiência.
 Sensibilizar para formas de intervenção junto da
população portadora de deficiência.

 Promover a inclusão de alunos, crianças e
jovens portadores de deficiência;

 Sensibilizar para a problemática da deficiência.

 Valorizar as vivências e a tradição cultural.
 Estreitar a relação/comunicação entre a
comunidade.

 Fomentar o desportivismo.
 Valorizar a prática do atletismo como factor de
desenvolvimento pessoal e de melhor qualidade
de vida.
 Melhorar fundamentos técnicos / tácticos.

 info@aefcr.pt
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Plano Anual de Actividades 2018/2019
DATA

14

20

30

JANEIRO

A
definir

A
definir

ACTIVIDADE

Comissão de
Eventos
Docentes do
Pré-Escolar, 1.º
Ciclo, Ed.
Musical e
Inglês
Clube de
Teatro
Comissão de
Eventos
Assistentes
Operacionais

Festa de Natal
Christmas Carol

Recolha de alimentos junto da
comunidade.

Elaboração de proposta para
concorrer ao Concurso “Vamos
Brincar na Escola” do IKEA.

O Inverno.

COORDENAÇÃ
O

Docentes de
Saúde e
Educação
Especial

SPO

Pré-Escolar

Dia de Reis.
Pré-Escolar

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

POPULAÇÃO
-ALVO

Comunidade
Educativa

META DOMINANTE

1.Reduzir o abandono escolar.
2.Melhorar os resultados escolares.
3.2. Acentuar progressivamente a
articulação entre os diferentes ciclos de
ensino.
3.3. Melhorar a prestação de serviços à
comunidade escolar.
4.1.Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.

- População em
geral.

6.1 Intensificar e diversificar a participação,
de pais e encarregados de educação na vida
da Escola.
6.2.Estreitar laços de
colaboração/participação cooperação entre
as diferentes instituições da comunidade.

Comunidade
escolar

4. Nível de cidadania da comunidade
educativa
5. Estilos de vida saudáveis e prática
desportiva

Os alunos

Os alunos e
comunidade
educativa

2. Melhorar os resultados escolares.
4.1.Fomentar a educação para a cidadania.
4.3.Estimular o contacto inter-geracional.
6.1.Intensificar e diversificar a participação
de pais e encarregados de educação na vida
da escola.

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo

 271 311 156

 271 311 810

RESULTADOS

 Promover regras de convivência inter-turmas.
 Conhecer tradições alusivas à quadra festiva.
 Dinamizar canções, poesias, autos e teatros
alusivos à época.

 Despertar para os valores implícitos à quadra
festiva.

 Desenvolver o espirito solidário.
 Contribuir para a formação cívica dos alunos,
promovendo o seu crescimento como cidadãos.

 Melhoria das relações interpessoais.
 Melhorar as atitudes e os comportamentos na
sociedade.

 Melhoria das aprendizagens e do sucesso
educativo.
 Transmitir referências temporais.
 Conhecer as colheitas locais.
 Observar as mudanças do estado físico da água.
 Estabelecer relações de efectiva colaboração
com a comunidade.
 Valorizar as relações afectivas, entre pares e em
grupo.

 info@aefcr.pt
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Plano Anual de Actividades 2018/2019
DATA

A
definir

A
definir

ACTIVIDADE

COORDENAÇÃ
O

Docentes das
Actividades de
Enriquecimento
Curricular

Janeiras.

Visita ao canil municipal e à ATN.

Docentes de
Cidadania e
Desenvolvimen
to

POPULAÇÃO
-ALVO

META DOMINANTE

Alunos do 1º
Ciclo
Professores
Assistentes
Operacionais
Comunidade
Educativa

3.2. Acentuar progressivamente a
articulação entre os diferentes ciclos de
ensino.
3.3. Melhorar a prestação de serviços à
comunidade escolar.
4. 1.Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.

Alunos do 5.º
ano

4.1.Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.
4.2. Promover na comunidade educativa,
práticas de cidadania.

RESULTADOS

 Conhecer tradições alusivas à quadra festiva.
 Dinamizar poesias, autos e teatros alusivos à
época.

 Despertar para os valores implícitos à quadra
festiva.

 Reconhecer a partilha de experiências como
forma de enriquecimento pessoal.

 Promover a partilha e troca de experiências/
vivências.

 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico.
 Consolidar o sentimento de pertença a uma
comunidade.

A
definir

Olimpíadas da Matemática- 2.ª
eliminatória.

Manuela
Midões

Alunos que
passem à 2ª
eliminatória

2.Melhorar os resultados escolares

2.º e 3.º Ciclo

5. 1. Aumentar a prática da actividade
desportiva.
5.2. Adquirir hábitos de saúde.
5.3. Diminuir comportamentos de risco.

desenvolvimento pessoal e de melhor qualidade
de vida.
 Aperfeiçoar fundamentos técnicos.
 Fomentar o desportivismo.

Os alunos e
comunidade
educativa

4.1 Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.
6.2 Estreitar laços de
colaboração/participação e cooperação entre
a comunidade educativa.

 Desenvolver a expressão e comunicação.
 Valorizar a amizade e os afectos.
 Valorizar a tradição cultural e as suas vivências.

 Desenvolver a curiosidade e o gosto de
aprender.

 Valorizar a prática do Voleibol como factor de

FEVEREIR0

30

A
definir

Tornei de Basquetebol 3X3.

Carnaval (realização de adereços
carnavalescos).

Grupo de
Educação
Física
Professores
de PréEscolar, 1.º
ciclo, EV, ET e
OA.

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo
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 271 311 810
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Plano Anual de Actividades 2018/2019
DATA

ACTIVIDADE

COORDENAÇÃ
O

POPULAÇÃO
-ALVO

META DOMINANTE

RESULTADOS

 Desenvolver a curiosidade e o gosto de
aprender.
A
definir

Congresso dos jovens
geocientistas.

Ana Perpétuo

10ºA e 11ºA

2. Melhorar os resultados escolares.

 Desenvolver a criatividade dos alunos.
 Encarar as actividades extracurriculares como
promotoras da consolidação de novos
conhecimentos.

A
definir

A
definir

14

MARÇO

A
definir

2. Melhorar os resultados escolares.

 Desenvolver projectos de investigação científica.

Alunos com
medidas
Universais,
Selectivas e
Adicionais

4.1.Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.
6.2. Estreitar laços de
colaboração/participação cooperação entre
as diferentes instituições da comunidade.

 Promover nos alunos uma experiência de

Comunidade
escolar

4.1 Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.

 Aumento do gosto e dos hábitos de leitura.
 Enriquecimento das experiências de formação

Comunidade
Escolar

2. Melhorar os resultados escolares

Prémio Ilídio Pinto.

Ana Perpétuo

10ºA e 11ºA

Actividades com os responsáveis
da plataforma ciência aberta.

Departamento
de Educação
Especial;
Plataforma
Ciência Aberta

Comemoração do Dia de São
Valentim.

Comemoração da Semana da
Leitura.

Equipa da BE
Departamento
de Línguas e
Pré-Escolar
Equipa da BE e
Departamento
de Línguas

Actividade Musical com a colaboração Grupo de
A
de um músico local ou com o docente Educação
definir
do agrupamento.
Especial

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

Alunos com
medidas
Universais,
Selectivas e
Adicionais e
Comunidade
Educativa

identificação destes animais.

 Proporcionar uma visita á plataforma, para
contacto com realidades diferentes.

 Sensibilizar para a diferenciação pedagógica de
modo a conduzir ao sucesso educativo.

dos alunos.

 Aumento do gosto e dos hábitos de leitura.
 Crescimento do trabalho com as turmas em
projectos e actividades de leitura.

4. Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e cultural.
4.2. Estimular o contacto intergeracional
6.1. Estreitar laços de colaboração/participação
cooperação
entre as diferentes instituições da comunidade.

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo

 271 311 156

 271 311 810

 Sensibilizar os alunos para o gosto pela música;
 Desenvolver respeito pelo trabalho dos outros;
 Reconhecer a partilha de experiências como
forma de enriquecimento pessoal;

 Adquirir conhecimentos de diversas formas de
expressão musical.

 info@aefcr.pt
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DATA

A
definir

1

13

19

21

ACTIVIDADE

Visita à Kidzania e Museu da
música.

Desfile de Carnaval.

COORDENAÇÃ
O
Docentes de
Cidadania e
Desenvolvimen
to, História,
Educação
Musical e SPO
Comissão de
Eventos,
Docentes
Titulares de
Turma,
Directores de
Turma.
Docentes AEC
Associação de
Pais
Grupo de
Educação
Física

Gira-Vólei.

Docentes do
Pré-Escolar

Dia do Pai.

Comemoração do Dia da Poesia.

Equipa da BE
Departamento
de Línguas

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

POPULAÇÃO
-ALVO

Alunos do 5.º
ano

META DOMINANTE

4.1.Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.
4.2. Promover na comunidade educativa,
práticas de cidadania.

Comunidade
Educativa

4.1. Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e cultural
4.2. Promover na comunidade educativa,
práticas de cidadania.

2.º, 3.º Ciclos,
Sec.

5.1 Aumentar a prática da actividade
desportiva.
5.2. Adquirir hábitos de saúde.
5.3. Diminuir comportamentos de risco.

Os alunos e
comunidade
educativa

6.1.intensificar e diversificar a participação
de pais e encarregados de educação na vida
da escola.
6.2.Estreitar laços de
colaboração/participação e cooperação entre
as diferentes instituições da comunidade.

Comunidade
Escolar

2. Melhorar os resultados escolares.

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo

 271 311 156

 271 311 810

RESULTADOS

 Reconhecer a partilha de experiências como
forma de enriquecimento pessoal.

 Promover a partilha e troca de experiências/
vivências.






Reviver as tradições alusivas à época.
Desenvolver a criatividade.
Promover regras de convivência intra-escolas.
Experimentar novas realidades.

 Valorizar a prática do voleibol como factor de
desenvolvimento pessoal e de melhor qualidade
de vida.
 Aperfeiçoar fundamentos técnicos.
 Fomentar o desportivismo.

 Valorizar a figura do Pai no meio familiar.

 Aumento do gosto e dos hábitos de leitura.

 info@aefcr.pt

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
DGEstE – DSR Centro - CÓD. 160714

Plano Anual de Actividades 2018/2019
DATA

A
definir

ACTIVIDADE

COORDENAÇÃ
O

Departamento
de Matemática
e Ciências
Experimentais

Dia das Ciências.

POPULAÇÃO
-ALVO

Toda a
comunidade
Escolar

META DOMINANTE
2. Melhorar os resultados escolares.
3.1. Garantir a eficácia dos processos de
organização e gestão com base numa
monitorização.
3.2. Acentuar progressivamente a
articulação entre os diferentes ciclos de
ensino.

RESULTADOS

 Desenvolver a curiosidade e o gosto de
aprender.

 Desenvolver a criatividade dos alunos.
 Desenvolver o gosto pela Matemática.
 Articular actividades com o Departamento de
Matemática e Ciências Experimentais.

 Praticar o ensino experimental.
A
definir

ABRIL

A
definir

Olimpíadas da Matemática - 3º
eliminatória – Fase Nacional.

Manuela
Midões

Alunos que
passem à 3ª
eliminatória

Semana Cultural do Livro e da
Leitura.

Figueira
Cultura e
Tempos Livres,
Equipa da BE,
Departamento
de Línguas
Pré-escolar, 1.º
ciclo

Alunos
Docentes
Assistentes
Operacionais
Comunidade
Educativa

A
Actividades com os responsáveis da
definir plataforma ciência aberta.

A
definir

“Recolha de Sangue”.

Grupo de
Educação
Especial

Professores
de Biologia

Alunos com
medidas
Universais,
Selectivas e
Adicionais

Alunos do
Secundário e
comunidade
local

2.Melhorar os resultados escolares
4.1. Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.
4.2. Promover na comunidade educativa,
práticas de cidadania.
4.3. Estimular o contacto intergeracional.

 Desenvolver a curiosidade e o gosto de
aprender.

 Contactar com novas realidades.
 Saber ouvir histórias.
 Criar e ou aprofundar o gosto pela leitura e

escrita.
Desenvolver a imaginação e criatividade.
Desenvolver a convivência social.
Apreciar e respeitar os trabalhos dos outros.
Sensibilizar os alunos para a natureza;
4.1. Fomentar a educação para a cidadania,
Desenvolver respeito pelo trabalho dos outros;
valorizando o património ambiental e cultural.
Reconhecer
a partilha de experiências como
4.3.Estimular o contacto intergeracional
forma
de
enriquecimento
pessoal;
6.1. Estreitar laços de colaboração/participação
cooperação entre as diferentes instituições da  Adquirir conhecimentos de diversas formas de
exploração da natureza.
comunidade.
4.3. Estimular o contacto intergeracional.
6.2. Estreitar laços de
colaboração/participação cooperação entre
as diferentes instituições da comunidade.








 Desenvolver o espirito solidário.
 Contribuir para a formação cívica dos alunos,
promovendo o seu crescimento como cidadãos

 Familiarizar os alunos com instituições ligadas à
promoção da saúde e do bem-estar.

 Desenvolver o trabalho colaborativo.

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo
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Plano Anual de Actividades 2018/2019
DATA

ACTIVIDADE

COORDENAÇÃ
O

POPULAÇÃO
-ALVO

META DOMINANTE

RESULTADOS

 Sociabilizar com profissionais das diversas
profissões
4

Visita de estudo a Lisboa:
- Futurália.
- Pavilhão do Conhecimento.
- (Outros locais a designar).

Visi

4

Férias
da
Pásco
a

23

Candidatura à “Escola Amiga da
Criança”.

Acampamento na Reserva da Faia
Brava.

Comemoração do Dia Mundial do
livro e dos direitos de Autor.

Leonor
Carvalho
Célia Paraíso
Delfina Ribeiro
José Santos e
SPO

SPO

Ana Perpétuo

Equipa da BE
Biblioteca
Municipal

MAIO

Grupo de
A
Actividade Plástica com a colaboração
Educação
definir do clube Criart.
Especial

A
definir

Dia da Mãe.
Dia da família.
Dia da espiga.

Pré-Escolar

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

Alunos 9.º
11.ºAB
12.ºAB
12.ºC

Comunidade
escolar

Alunos do
10.ºA e 11.ºA

Comunidades
Escolar
Alunos com
medidas
Universais,
Selectivas e
Adicionais

Os alunos

2. Melhorar os resultados escolares.
4.1. Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.

 Desenvolver as relações interpessoais
 Desenvolver a curiosidade e o gosto de
aprender.

 Melhoria das aprendizagens e do sucesso
educativo.

4. Nível de cidadania da comunidade
educativa
5. Estilos de vida saudáveis e prática
desportiva
2.Melhorar os resultados escolares;
4.1. Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.
2. Melhorar os resultados escolares.
6.2. Estreitar laços de
colaboração/participação cooperação entre
as diferentes instituições da comunidade
4.1 Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e cultural.
4.3. Estimular o contacto intergeracional
6.2. Estreitar laços de colaboração/participação
cooperação entre as diferentes instituições da
comunidade.
4.1.Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.
6.1.Intensificar e diversificar a participação
de pais e encarregados de educação na vida
da escola.

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo

 271 311 156

 271 311 810

 Conhecer as saídas profissionais.
 Melhoria das relações interpessoais.
 Melhorar as atitudes e os comportamentos na
sociedade.

 Melhoria das aprendizagens e do sucesso
educativo.

 Valorizar o património natural;
 Reconhecer a importância da conservação da
natureza.


 Aumento do gosto e dos hábitos de leitura.
 Sensibilizar os alunos para arte plástica;
 Desenvolver respeito pelo trabalho dos outros;
 Reconhecer a partilha de experiências como
forma de enriquecimento pessoal;

 Adquirir conhecimentos de diversas formas de
pintura.

 Descobrir a importância da mãe no seio da
família.

 Reconhecer a importância da família e a relação
afectiva entre os seus membros.

 Reviver tradições da própria localidade.

 info@aefcr.pt
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Plano Anual de Actividades 2018/2019
DATA

A
definir

A
definir

A
definir

ACTIVIDADE

Ciclo do Mel.

COORDENAÇÃ
O

Pré-Escolar

Roda de conversas sobre o futuro e
as profissões.

Visita de estudo de final de ano.

POPULAÇÃO
-ALVO
Os alunos e
comunidade
educativa

META DOMINANTE
3.2.Acentuar progressivamente a articulação
entre os diferentes ciclos de ensino.
4.2.Promover na comunidade educativa,
práticas de cidadania.

SPO

Escolar

6. Participação de pais e encarregados de
educação na vida da Escola.
6.1. Intensificar e diversificar a participação,
de pais e encarregados de educação, na
vida da Escola.

Educação
Especial

Alunos com
medidas
Universais,
Selectivas e
Adicionais

1. Reduzir o abandono escolar.
2. Melhorar os resultados escolares.
4.1.Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.

Comunidade

RESULTADOS

 Levar as crianças a experienciar novas








Visita à Kidzania.

SPO

JUNHO

A
definir

Alunos do 1º
ciclo

3

Dia Mundial da Criança.

Município
FC e Tempos
Livres

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

Alunos do PréEscolar, 1.º e
2.º Ciclo

3.2. Acentuar progressivamente a
articulação entre os diferentes ciclos de
ensino. 3.3. Melhorar a prestação de
serviços à comunidade escolar.

6.1.Intensificar e diversificar a participação,
de pais e encarregados de educação na vida
da Escola.
6.2. Estreitar laços de
colaboração/participação cooperação entre
as diferentes instituições da comunidade.

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo

 271 311 156

 271 311 810






situações de forma a enriquecer o seu
conhecimento do mundo.
Incremento da participação dos pais em
actividades da escola.
Desenvolver respeito pelo trabalho dos outros.
Reconhecer a partilha de experiências como
forma de enriquecimento pessoal.
Desenvolver relações afectivas com o grupo de
alunos e professores da educação especial;
Reforçar as competências académicas e
funcionais;
Promover a inclusão de alunos, crianças e
jovens portadores de deficiência.
Reconhecer a partilha de experiências como
forma de enriquecimento pessoal.
Promover a partilha e troca de experiências/
vivências.
Promover a discussão entre os diferentes
intervenientes.
Despertar a curiosidade e o pensamento crítico.
Consolidar o sentimento de pertença a uma
comunidade.

 Conhecer os direitos e deveres das crianças.
 Vivenciar um dia que é seu.

 info@aefcr.pt
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Plano Anual de Actividades 2018/2019
DATA

5

ACTIVIDADE

COORDENAÇÃ
O

Grupo de
Educação
Física

Torneio de Futsal.

Dia Mundial do Ambiente.
A
Definir

Final
do
ano
lectivo

21

Pré-Escolar

Santos Populares.

Colaboração na elaboração de
folhetos relativos à oferta educativa
do Agrupamento.

SPO;
Docentes do
Agrupamento

Encerramento do ano lectivo.
Festa de Finalistas.

Comissão de
Eventos
Professores
Titulares de
Turma

POPULAÇÃO
-ALVO

Alunos do 2.º, 3
Ciclos e
Secundário

Os alunos e
Comunidade
educativa

Comunidade
Educativa

Alunos do Préescolar e do 1º
Ciclo

Aprovado pelo Conselho Geral em: _____/_____/_______

Av. Heróis de Castelo Rodrigo, nº 60

META DOMINANTE

5.1.Aumentar a prática da actividade
desportiva.
5.2. Adquirir hábitos de saúde.
5.3.Diminuir comportamentos de risco.
4.1.Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.
4.2.Promover na comunidade educativas
práticas de cidadania educativa práticas de
cidadania.
6.1.Intensificar e diversificar a participação
de pais e encarregados de educação na vida
da escola.
6.2.Estreitar laços de
colaboração/participação e cooperação entre
as diferentes instituições da comunidade.
1. Reduzir o Abandono escolar.
3.1. Garantir a eficácia dos processos de
organização e gestão com base numa
monitorização.
3.2. Acentuar progressivamente a
articulação entre os diferentes ciclos de
ensino.
4.1. Fomentar a educação para a cidadania,
valorizando o património ambiental e
cultural.

RESULTADOS

 Valorizar a prática do Futsal como factor de
desenvolvimento pessoal e de melhor qualidade
de vida.
 Aperfeiçoar fundamentos técnicos.
 Fomentar o desportivismo.



Incutir na criança hábitos e comportamentos
responsáveis de respeito pelo meio ambiente.
 Manifestar comportamentos de preocupação
com a conservação e respeito pela natureza.
 Sensibilizar a comunidade para a necessidade
premente de não poluir o ambiente.
 Brincar e conhecer as tradições locais

 Estreitar a relação entre a comunidade e o
Agrupamento de Escolas.

 Consolidar uma cultura de escola e criar um
sentimento de pertença.

 Promover regras de convivência social.
 Desenvolver respeito pelo trabalho dos outros.
 Reconhecer a partilha de experiências como
forma de enriquecimento pessoal.

O Presidente do Conselho Geral: _________________________________________________

6440-113 Figueira de Castelo Rodrigo
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