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1. Introdução
O Plano Anual de Atividades do Agrupamento reveste-se de grande relevância para toda a Comunidade Educativa, pois constitui um instrumento do exercício de autonomia e nele se reflete a realidade da escola no seu dia-a-dia, bem
como do contexto envolvente. Trata-se de um “documento de planeamento, que define, em função do projeto educativo, os objetivos, as formas de organização e programação das atividades e que procede à identificação dos
recursos necessários à sua execução” (artigo 9º, do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho). Por isso é importante o empenho e entusiasmo colocado na sua elaboração, para que se possa contribuir para a construção de uma escola
de sucesso e qualidade, inclusiva para todos.
Enquanto instrumento de gestão e documento diferenciado, o Plano Anual de Atividades obedece a uma lógica de integração e articulação, tendo em vista a coerência, eficácia e qualidade do serviço educativo. Através do
desenvolvimento das atividades previstas, pretende-se motivar os alunos para as aprendizagens, aumentando os seus níveis de interesse e assiduidade, apelando à sua participação, criatividade, autonomia e responsabilidade. Deste
modo, desenvolver-se-ão laços de identidade coletiva, hábitos de trabalho, pesquisa e de entreajuda.
Através de um diagnóstico mais rigoroso dos problemas, pela implementação de diversas medidas de apoio e diferenciação do ensino, da inter e transdisciplinaridade, da contextualização das aprendizagens, de um ensino assente em
metodologias práticas e de valorização do conhecimento científico e da diversificação das ofertas, estratégias e matérias didáticos certamente será mais fácil proporcionar as aprendizagens fundamentais à vida. A formação dos vários
agentes envolvidos no processo educativo, o trabalho conjunto entre as escolas de todos os ciclos e níveis de ensino e o incentivo à relação Escola-Famílias-Meio serão também aspetos a que o Plano de Atividades deverá estar
atento. De igual forma, privilegia-se a criação de redes de trabalho a nível concelhio, com a articulação entre os agrupamentos do concelho, a Autarquia e os parceiros locais, bem como a nível nacional e internacional, com o
estabelecimento de parcerias que possam apoiar a realização das atividades previstas neste documento.
Consideramos que é no desenvolvimento das atividades de um Projeto Educativo abrangente que pode residir o verdadeiro motor da mudança da Escola, fator de inovação e de rompimento das rotinas, contribuindo para o sucesso
educativo. Isto implica continuar a trabalhar na consciencialização para a problemática da igualdade de oportunidades, de equidade e inclusão, na educação e para o papel importante que todos nós temos no que se refere ao
cumprimento da escolaridade obrigatória.
É desejável que este documento seja cada vez mais o resultado de reflexão e debate de ideias entre todos os seus atores. É imperioso que professores, alunos, pais, encarregados de educação, parceiros e toda a Comunidade
Educativa possam refletir e discutir a Escola nas suas diversas vertentes, em direção a um ensino de qualidade.

2. Prioridades do Plano Anual de Atividades
As ações que se pretendem desenvolver com o presente Plano devem dar resposta às necessidades da Comunidade Educativa, bem como concretizar os princípios, valores e metas enunciados no Projeto Educativo e no estipulado no
Regulamento Interno e Orçamento. Assim, todas as atividades e projetos previstos inserem-se nas linhas orientadoras do Projeto Educativo (2017/2020), consideradas áreas prioritárias de intervenção, a saber:
· Promoção de condições para o sucesso educativo e escolar das crianças e jovens;
· Criação de modalidades de gestão flexível do currículo de programas disciplinares e não disciplinares;
· Educação para a saúde, cidadania e desenvolvimento, desporto escolar e apoios educativos;
· Articulação estreita com as famílias e a comunidade local.
Os objetivos específicos de cada atividade deste Plano Anual vão de encontro às metas que concretizam nos objetivos estratégicos definidos no Projeto Educativo.
Enquadrado pelos normativos legais em vigor, o Plano de Atividades do Agrupamento institui-se como um dos instrumentos que consubstancia a autonomia dos Agrupamentos de Escolas, e traduz-se num documento de
planeamento, que define, em função do Projeto Educativo, do Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo e do Plano Plurianual de Atividades – tendo em conta as áreas de intervenção, as finalidades, os objetivos –, as
formas de organização e de programação das diversas ações educativas de todos os níveis de educação e ensino.

No sentido de permitir uma leitura integrada, o documento que ora se apresenta pretende ilustrar a identidade de cada estabelecimento de educação/ensino desta Unidade Orgânica. Neste sentido, a orientação conceptual da
atuação pedagógica do Agrupamento, no que concerne à componente curricular, às atividades de complemento e enriquecimento curriculares ou extracurriculares traduz-se numa série de atividades diversificadas e adequadas ao
público-alvo, sem perder de vista que o Plano de Atividades é um instrumento de organização e gestão que contextualiza as diversas atividades e iniciativas a desenvolver ao longo do ano letivo 2018/2019, refletindo o dinamismo e a
missão formativa para a construção do Ethos do Agrupamento.
O Plano de Atividades do Agrupamento encontra-se estruturado em torno de objetivos gerais e da articulação apurada entre os planos curriculares, as áreas de intervenção e as metas do Projeto Educativo. No sentido de permitir
uma leitura articulada, apresenta-se, de acordo com os recursos disponíveis, uma ótica de integração das atividades e dos seus modos de operacionalização.
O Plano contém as propostas de atividades a desenvolver com os alunos na escola ou fora dela, relativamente a todos os estabelecimentos de ensino, Bibliotecas Escolares, Clubes e outros serviços especializados que constituem o
Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém, com sede em Alvalade do Sado.
Todas as atividades do Plano de ação das Bibliotecas Escolares são elaboradas em articulação com o Projeto a LER+/PNL.
Os objetivos específicos de cada atividade deste Plano vão ao encontro das metas que concretizam e completam os objetivos a atingir pelo Projeto Educativo, sendo que este instrumento se encontra organizado por biénios e de
forma mensal, tendo em consideração os seguintes itens:
- Áreas de Intervenção/Melhoria, do Projeto Educativo do Agrupamento;
- Atividades/Projetos;
- Objetivos da atividade;
- Responsáveis/Dinamizadores
- Público Alvo
- Calendarização/Locais;
- Orçamento/Materiais;
- Aprovação

3. PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS DO PLANO
Subjazem à conceção do Plano de Atividades os seguintes princípios educativos:
· A realidade desta comunidade educativa;
· A definição consciente de prioridades e objetivos e sua exequibilidade;
· A gestão correta dos recursos humanos, materiais e financeiros;
· A dimensão curricular na aquisição de conhecimentos estruturantes e significativos e o desenvolvimento de capacidades dos alunos;
· Os alunos que, no decorrer do ano letivo tenham comportamentos considerados desajustados e devidamente registados, serão excluídos de todas as visitas ou atividades a realizar até ao final do ano letivo, por decisão conjunta do
Diretor e do respetivo Diretor de Turma ou Professor Titular de Turma. Esta disposição não se aplica ao Pré-Escolar.

4. Calendarização das atividades

As datas apresentadas para a realização de algumas atividades podem não corresponder com as da realização, dado que aquando da elaboração deste plano não foi possível proceder à sua marcação junto das entidades envolvidas e
a realização de visitas está dependente da disponibilidade das instituições e do transporte.
Neste documento enumeram-se todo um conjunto de atividades cujo fim maior é o de conduzir todos os alunos de Agrupamento ao sucesso, respeitando as orientações do Ministério da Educação.
Pretende-se que a passagem dos alunos ao longo dos diversos níveis de ensino seja enriquecedora em diversos níveis de realização. Todas estas atividades, em conjunto com as letivas, devem contribuir para que a comunidade
escolar desenvolva, enriqueça, todas as dimensões do conhecimento de forma harmoniosa e aprazível.
O Plano de Atividades apresenta propostas oriundas das diversas estruturas do Agrupamento e será apresentado ao Conselho Geral para aprovação.
Apresenta-se nas páginas seguintes a listagem de Atividades e Visitas de Estudo que, de forma articulada com o Projeto Educativo e o Plano Plurianual de Atividades, integram este plano.
O presente Plano elaborado, terá uma plena consecução se proporcionar aos alunos diferentes perspetivas de abordagem dos currículos e uma ocupação integral do tempo escolar com tarefas e atividades relevantes para a sua
educação e formação integral.

PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E PROJETOS POR PERÍODO LETIVO
As atividades do Plano Anual são apresentadas por ordem cronológica. Contudo, na coluna – Áreas de Intervenção, as atividades são também categorizadas por domínios de intervenção:
A - Resultados académicos e sociais
B - Prestação de serviço educativo
C - Liderança e gestão
D - AutoAvaliação
As atividades do Plano Anual devem ter em consideração os objetivos estratégicos associados a cada Área de Intervenção.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01 – Melhorar os resultados internos.
02 – Melhorar os resultados externos.
03 – Reduzir a discrepância entre os resultados internos e externos
04 – Fomentar a equidade, a inclusão e a excelência
05 – Melhorar a qualidade do sucesso
06 - Reduzir o abandono e desistência
A

07- Melhorar a participação na vida do Agrupamento e assunção de responsabilidades
08 - Fomentar o cumprimento de regras e disciplina
09 - Melhorar a participação em campanhas de solidariedade e cidadania
10 - Acompanhar o impacto da escolaridade nos percursos dos alunos
11 - Avaliar o grau de satisfação da comunidade educativa
12 - Valorizar os sucessos dos alunos
13 - Melhorar o contributo da escola para o desenvolvimento da comunidade envolvente

01 - Contribuir para o desenvolvimento pessoal e emocional das crianças e dos alunos
02 - Adequar a oferta educativa e gestão curricular
03 - Trabalhar de forma cooperativa entre docentes
04 - Definir estratégias de ensino e aprendizagem orientadas para o sucesso
05 - Promover a equidade e inclusão de todas as crianças e de todos os alunos
B

06 - Avaliar para e das aprendizagens

07 - Proporcionar metodologias ativas e experimentais no ensino e nas aprendizagens, adequando e rentabilizando os recursos educativos
08 - Valorizar a dimensão artística
09 - Envolver as famílias na vida escolar
10 - Utilizar a informação sobre o percurso escolar dos alunos
11 - Planificar e acompanhar as práticas educativa e letiva
01 - Fomentar o sentido de pertença e de identificação com o Agrupamento.
02 - Promover a divulgação dos documentos orientadores do agrupamento
03 -Mobilizar a comunidade educativa
04 – Desenvolver projetos, parcerias e soluções inovadoras que promovam a qualidade das aprendizagens
C

05 – Desenvolver práticas de gestão e organização das crianças e dos alunos.
06 – Promover um ambiente escolar desafiador da aprendizagem, seguro, saudável, ecológico, socialmente acolhedor, inclusivo e cordial
07 – Organizar, afetar, proporcionar o desenvolvimento profissional e a formação dos recursos humanos.
08 – Organizar, afetar os recursos materiais.
09 – Avaliar o desempenho e gerir as competências do pessoal docente e não docente
10 –Tornar os circuitos de informação e comunicação interna e externa mais eficazes
01 - Desenvolver a organização e sustentabilidade da autoavaliação.

D

02- Desenvolver o planeamento estratégico da autoavaliação.
03 - Avaliar a consistência das práticas de autoavaliação
04 - Acompanhar e avaliar o impacto das práticas de autoavaliação

5. REQUISITOS
São requisitos das atividades:
1. a apresentação clara do(s) responsável(eis);
2. o preenchimento e entrega do documento próprio ao Coordenador do Plano de Atividades;
3. a relevância pedagógico - didática;
4. o tipo de comportamento revelado até à data por parte dos alunos participantes nas atividades;
5. apresentação e aprovação em Conselho Pedagógico.(de acordo com os artigos 76º e 77º do RI)

6. PROCEDIMENTOS
Recorda-se que na preparação de cada atividade se devem ter em atenção os seguintes procedimentos:
1. Apresentar à Coordenadora do Plano de Atividades propostas de atividade, pelo menos, 15 dias antes da sua concretização;
2. No caso de se verificarem deslocações de alunos para o exterior da escola (inclusive, a pé) enviar aos encarregados de educação o pedido de autorização de saída;

3. No caso de se registar a ausência de alunos às atividades letivas:
O docente responsável pela atividade deve entregar ao(s) diretor(es) de turma a lista dos alunos participantes assim como deve colocá-la no livro de ponto para informação de todos os docentes da(s) turma(s);
Concluída a atividade, deve o professor responsável entregar uma lista dos alunos que, estando prevista participarem na atividade, não compareceram;
Quando a participação na atividade não envolve todos os alunos de uma turma, o docente que nela não participa deve dar a sua aula tendo, no entanto, o cuidado de não apresentar conteúdos programáticos novos (de acordo com o artigo 65º do RI);
Apresentar relatório com a avaliação da atividade;
Os resultados serão divulgados em relatório a elaborar pela Coordenação do Plano de Atividades, que será apresentado ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Geral no final de cada período.

7. PROCEDIMENTOS PARA A ALTERAÇÃO / INCLUSÃO DE ATIVIDADES
A alteração de atividades que foram propostas inicialmente, pode ocorrer por várias circunstâncias, desde a data de realização da atividade até ao caso extremo de não ser possível a sua realização
A inclusão de novas atividadesas atividades que surgem em qualquer altura do ano letivo são submetidas a aprovação do Conselho Pedagógico.
Para alterar/ submeter estas novas propostas, os proponentes, devem seguir os procedimentos constantes no ponto 6) deste Plano.
Na impossibilidade desse documento ser aprovado em Conselho Pedagógico, será apreciado pela Direção que decidirá da sua aprovação
Deve ser preenchido o documento próprio para o efeito

8. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES
· A avaliação das atividades propostas para o Agrupamento é uma tarefa importantíssima para que se consiga ter uma noção do seu contributo para as metas e objetivos definidos no Projeto Educativo;
· A avaliação global de cada atividade será efetuada no final da sua concretização, mediante preenchimento de documento próprio, pelos docentes responsáveis, compilando a avaliação parcelar dos intervenientes;
· Pelos diferentes departamentos, periodicamente, e no âmbito da avaliação/reformulação dos respetivos Planos de Ação;
· Em sede de Conselho Pedagógico, no final de cada período letivo, procedendo-se a uma apreciação do grau de consecução do Plano de Atividades, mediante análise dos relatórios-síntese elaborados por atividade;
· Pelo Conselho Geral, que apreciará/avaliará os relatórios por período letivo e Relatório Final de Execução do Plano de Atividades.
Cada um dos proponentes deverá ter em atenção que ao avaliar estas atividades, o deverá fazer na perspetiva de que no final de cada período letivo, o relatório global a apresentar ao Conselho Pedagógico seja capaz de mostrar a
relevância das atividades desenvolvidas para o processo de ensino/aprendizagem e para as metas/objetivos definidos no Projeto Educativo. Este relatório deverá integrar, entre outros, os seguintes aspetos:
- quem foram os destinatários dessas atividades;
- a avaliação global da atividade;
- o contributo de cada atividade para o Projeto Educativo e para o Plano Plurianual de Atividades;
- se a atividade merece ser continuada em anos letivos subsequentes.
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Plano Anual de Atividades 2020/2021
Pré-Escolar/ 1.º Ciclo - Ermidas-Sado
As atividades do Plano Anual são apresentadas por ordem cronológica. Contudo, na coluna – Áreas de Intervenção, deverão ser indicados os domínios de intervenção
contemplados no Projeto Educativo, a saber:

A - Resultados académicos e sociais
B - Prestação de serviço educativo
C - Liderança e gestão
D - AutoAvaliação

1º Período
Área de Intervenção

A, B

AB

AB

Atividade/

Projeto

Semana da Alimentação

Halloween/Dia das Bruxas

São Martinho

Responsáveis

Público Alvo

Calendarização/
Local

- Reconhecer e aplicar normas de
higiene e de cuidados alimentares;
- Alertar os alunos e família para a
necessidade de fazer uma alimentação
equilibrada;

Educadora e
professores 1º
ciclo

Alunos do Pre
escolar e 1º
ciclo

12 a 16 outubro

21/outubro

- Diálogo sobre o significado do
Halloween/Dia das bruxas;
- Promover atividades plásticas ao tema,
decoração dos espaços;

Educadora e
Professoras 1º
Ciclo

Alunos do Préescolar e 1º
ciclo

29 e 30 outubro

21/outubro

- Reviver uma tradição;
- Preservar o Patrimonio Cultural;
- Desenvolver de forma lúdica e natural
as capacidades de expressão e
comunicação.

Educadora e
Professoras 1º
Ciclo

Alunos do Préescolar e 1º
ciclo

11 de novembro

21/outubro

Objetivos

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

AB

- Vivenciar a época Natalícia;
- Reconhecer e valorizar as tradições
alusivas ao Natal;
- Enaltecer a alegria de dar, receber,
Educadora e
trocar e partilhar;
Professoras 1º
- Promover gestos de fraternidade e
Ciclo
solidariedade;
Desenvolver atividades plásticas alusivas
à época.

Natal

Alunos do Préescolar e 1º
ciclo

dezembro

21/outubro

2º Período
Área de Intervenção

Atividade/

Projeto

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Calendarização/
Local

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

Atividade/

Projeto

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Calendarização/
Local

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

Projeto

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Calendarização/
Local

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

3º Período
Área de Intervenção

Atividades ao Longo do Ano
Área de Intervenção

A,B

Atividade/

Hora do Conto

- Promover o gosto pela leitura e pela
escrita;
- Estimular a autonomia e imaginação;
- Sensibilizar os alunos para a
importância do Livro;
Contribuir para a valorização do livro;

Câmara
Municipal de
Santiago do
Cacém

Alunos do 1º
Ciclo

aguardamos
contacto

Sem custos

A,B

Hora do Conto

educadora

Alunos do Pré
Escolar

aguardamos
contacto

Sem custos
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Plano Anual de Atividades 2020/2021
Pré Escolar/ 1.º Ciclo de Alvalade
As atividades do Plano Anual são apresentadas por ordem cronológica. Contudo, na coluna – Áreas de Intervenção, deverão ser indicados os domínios de intervenção
contemplados no Projeto Educativo, a saber:

A - Resultados académicos e sociais
B - Prestação de serviço educativo
C - Liderança e gestão
D - AutoAvaliação

1º Período
Área de Intervenção

A,B

A,B

A,B

Atividade/

Projeto

Semana/Dia da Alimentação

S. Martinho

Comemoração do Natal

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

-Adquirir e aplicar hábitos e atitudes
Professores
Alunos Prépromovendo uma alimentação saudável. Titulares/Educa Escolar e 1.º
-Conhecer novos alimentos.
dora
Ciclo
-Reviver a tradição de São Martinho;
-Preservar valores culturais;
- Fomentar o intercâmbio entre os
diversos elementos da comunidade
educativa.
Decorar a sala de aula;
Elaborar postais de Natal;
Preservar as tradições;
Promover valores;
Proporcionar o convívio entre a
Comunidade / Escola

Professores
Titulares/Educa
dora/
Alunos PréProfessora
Escolar e 1.º
Bibliotecária.
Ciclo
Professores
Titulares/Educa
dora/
Alunos PréProfessora
Escolar e 1.º
Bibliotecária.
Ciclo

Calendarização/
Local
12 a 16 de
outubro

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação
21/outubro

Sem custos

21/outubro
11 de novembro Sem custos

21/outubro
A definir

Material de
desgaste

A,B,C

MIBE/Á descoberta da BE

Professores
Titulares/Educa
- Hora do Conto
-Requisição doras/
Alunos Préde livros,
-Dinamização da
Professora
Escolar e 1.º
biblioteca de sala de aula
Bibliotecária.
Ciclo

21/outubro
Mês de Outubro

Sem custos

2º Período
Área de Intervenção

A,B

A,B

A,B

Atividade/

Projeto

Dia de Reis

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Preservar as Tradições
Promover valores
Elaborar coroas

Professores
Titulares/Educa
dora/
Alunos PréProfessora
Escolar e 1.º
Bibliotecária
Ciclo

Preservar as tradicões

Professores
Titulares/Educa
dora/
Alunos PréProfessora
Escolar e 1.º
Bibliotecária
Ciclo

Preservar as tradicões

Professores
Titulares/Educa
dora/
Alunos PréProfessora
Escolar e 1.º
Bibliotecária
Ciclo

Carnaval

Páscoa

Calendarização/
Local

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

Calendarização/
Local

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

Calendarização/
Local

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

3º Período
Área de Intervenção

A,B

Atividade/

Projeto

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Professores
Titulares/Educa
dora/
Alunos PréProfessora
Escolar e 1.º
Bibliotecária
Ciclo

Dia da Criança

Atividades ao Longo do Ano
A/B/C

Atividade/

Projeto

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

A,B

A,B

Hora do Conto

Museu Municipal

- Contactar com os livros;
- Promover o gosto pela leitura e pela
escrita;
- Estimular a autonomia e imaginação;
- Conhecer as regras de utilização de
uma Biblioteca.
- Visitar o museu;
-Conhecer outras formas de linguagem: a
pintura;
- Proporcionar aos alunos dias
diferentes.

Câmara
Municipal de
Santiago do
Cacém

Alunos do 1º
Ciclo

Câmara
Municipal de
Santiago do
Cacém

Alunos do 1º
Ciclo

Sem custos

Ao longo do ano
letivo

Sem custos
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Plano Anual de Atividades 2020/2021
Pré Escolar/ 1º Ciclo de S. Domingos e Vale de Água
As atividades do Plano Anual são apresentadas por ordem cronológica. Contudo, na coluna – Áreas de Intervenção, deverão ser indicados os domínios de intervenção
contemplados no Projeto Educativo, a saber:

A - Resultados académicos e sociais
B - Prestação de serviço educativo
C - Liderança e gestão
D - AutoAvaliação

1º Período
Área de Intervenção

Atividade/

Projeto

A/B/C
Dia Mundial da Alimentação

Objetivos

Dar a conhecer os alimentos
Aprender a comer
Saber escolher
Selecionar o que queremos comer

Responsáveis

Público Alvo

Alunos
Educadoras
Professores
Assistentes
Operacionais

Calendarização/
Local

Alunos

12 a 16 de
outubro de
2020
JIs e EBs

Alunos

26 a 30
de outubro
de
2020 JIs e EBs

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

21/outubro

0 euros

Dialogar sobre o significado do
Halloween/Dia das bruxas;
Promover atividades plásticas alusivas
ao tema;
Ornamentar a sala;
A/B/C
Halloween/Dias das Bruxas

Contar uma história sobre as bruxas.

Alunos
Educadoras
Professores
Assistentes
Operacionais

21/outubro

0 euros

Manter viva a tradição de S. Martinho
através da leitura/ilustração
da lenda;
Valorizar o património cultural;
Comemorar o dia de S. Martinho com um
magusto;

A/B/C

Alunos
Educadoras
Professores
Assistentes
Operacionais

S. Martinho

Alunos

4 a 11
de novembro
de 2020
JIs / EBs

21/outubro

0 euros

Decorar a sala de aula;
Elaborar postais de Natal;
Pesquisar a gastronomia própria do
Natal;
Preservar as tradições;
Promover valores;
A/B/C

Alunos
Educadoras
Professores
Assistentes
Operacionais

Natal

21/outubro

2 a 18 de
dezembro
de 2020
JIs e EBs
Alunos

0 euros

2º Período
Área de Intervenção

A/B/C

A/B/C

A/B/C

A/B/C

Atividade/

Projeto

Dia de Reis

Carnaval

Primavera e Dia da Àrvore

Páscoa

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Calendarização/
Local

Orçamento/
Materiais

Preservar as Tradições
Promover valores
Elaborar coroas

Alunos
Educadoras
Professores
Assistentes
Operacionais

Alunos

4 a 6 de janeiro
de 2021

Preservar as Tradições
Promover a criatividade e a imaginação
Desenvolver o sentido estético

Alunos
Educadoras
Professores
Assistentes
Operacionais

Alunos

1 a 12 de
fevereiro de 2021 0 euros

Preservar a Natureza
Criar atitudes de respeito
Plantar uma árvore
Valorizar a defesa do meu ambiente e
preparar o futuro

Alunos
Educadoras
Professores
Assistentes
Operacionais

Alunos

15 a 19 de março
de 2021
0 euros

Pesquisar a gastronomia própria da
Páscoa;
Preservar as tradições;
Promover valores;

Alunos
Educadoras
Professores
Assistentes
Operacionais

Alunos

22 a 24 de março
de 2021
0 euros

0 euros

Data de
Aprovação

3º Período
Área de Intervenção

Atividade/

Projeto

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Calendarização/
Local

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

Alunos
Professsora
Assistente
Operacionais
A/B/C

Dia da Criança

Dar a conhecer os Direitos e os Deveres
das Crianças

Alunos

31 de maio a 1 de
junho de 2021
0 euros

Atividades ao Longo do Ano
Área de Intervenção

A,B

A,B

Atividade/

Projeto

Hora do Conto

Museu Municipal

Objetivos
- Contactar com os livros;
- Promover o gosto pela leitura e pela
escrita;
- Estimular a autonomia e imaginação;
- Conhecer as regras de utilização de
uma Biblioteca.
- Visitar o museu;
-Conhecer outras formas de linguagem: a
pintura;
- Proporcionar aos alunos dias
diferentes.

Responsáveis

Público Alvo

Câmara
Municipal de
Santiago do
Cacém

Alunos do 1º
Ciclo

Câmara
Municipal de
Santiago do
Cacém

Alunos do 1º
Ciclo

Calendarização/
Local

Orçamento/
Materiais

Sem custos

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Data de
Aprovação

Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança
Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade Sado, Santiago do Cacém (Sede)
330425

Plano Anual de Atividades 2020/2021
Departamento de Línguas e Ciências Sociais e Humanas
As atividades do Plano Anual são apresentadas por ordem cronológica. Contudo, na coluna – Áreas de Intervenção, deverão ser indicados os domínios de intervenção
contemplados no Projeto Educativo, a saber:

A - Resultados académicos e sociais
B - Prestação de serviço educativo
C - Liderança e gestão
D - AutoAvaliação

1º Período
Área de Intervenção

A

Atividade/

Projeto

Halloween

Objetivos

Divulgar traços da cultura britânica;
Contactar com lendas e mitos da cultura britânica;
Promover a revisão e consolidação de vocabulário
básico, relativo ao tema, de forma lúdica.

Responsáveis

Público Alvo

Docentes de
Alunos dos 2º e
Inglês de 2º e
3º ciclos
3º ciclos em
articulação com
EV e ET

Calendarização/
Local

22 a 30 de outubro

Orçamento/
Materiais

Sem custos

Data de
Aprovação

21/outubro

2º Período
Área de Intervenção

Atividade/

Projeto

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Calendarização/
Local

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

AeB

- Distinguir as características da agricultura
moderna da de subsistência;
- Treinar a observação direta da paisagem,
identificando as características dos dois tipos de
Exposição fotográfica “As
agricultura;
Práticas agrícolas em contexto
- Desenvolver a capacidade de selecção da
regional”- Disciplina Geografia informação recolhida;
e Educação Visual
- Desenvolvimento de técnicas de comunicação
visual
- Fomentar o interesse pela composição fotográfica

Disciplina
Geografia e
8ºAnos
Educação Visual

3ºP

3º Período
Área de Intervenção

AeB

Atividade/

Projeto

Comemoração do Dia da
Europa

Objetivos

- Identificar/Localizar os vários estados membros
constituintes da União Europeia;
- Identificar as diferentes etapas da constituição
europeia e respetivas instituições;
- Conhecer os Símbolos da UE.

Responsáveis

Público Alvo

Toda a
Prof. Susana
Comunidade
Nicolau
Alunos de 7Ano Escolar
Articulação com
a Biblioteca
Escolar

Calendarização/
Local

9 de maio

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

30€

Atividades ao Longo do Ano
Área de Intervenção

AeB

Atividade/

Projeto

Objetivos

-Aprofundar alguns dos conteúdos lecionados ou a
lecionar nas disciplinas envolvidas no concurso;
Campeonato escolar Supertmatik
-Contribuir para o crescimento pessoal do aluno e
para o seu desempenho escolar.

Responsáveis

Público Alvo

Calendarização/
Local

Prof. Susana
Nicolau
Alunos
Ao longo do ano
Articulação com Geografia 7º,8º
letivo
a Biblioteca
e 9º
Escolar

Orçamento/
Materiais

27€

Data de
Aprovação

Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança
Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade Sado, Santiago do Cacém (Sede)
330425

Plano Anual de Atividades 2020/2021
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
As atividades do Plano Anual são apresentadas por ordem cronológica. Contudo, na coluna – Áreas de Intervenção, deverão ser indicados os domínios de intervenção
contemplados no Projeto Educativo, a saber:

A - Resultados académicos e sociais
B - Prestação de serviço educativo
C - Liderança e gestão
D - AutoAvaliação

1º Período
Área de Intervenção

Atividade/

Projeto

AeB

Olimpíadas da Matemática

AeB

Supermatik

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Calendarização/
Local

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

Promover o gosto pela matemática

D.M.C.E.

1.º,2.º,3.º ciclos

Novembro

Fotocópias

21/outubro

Promover o cálculo mental

D.M.C.E.

2.º e 3.º ciclo

Ao longo do ano

50.00

21/outubro

2º Período
Área de Intervenção

Atividade/

Projeto

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Calendarização/
Local

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

3º Período
Área de Intervenção

Atividade/

Projeto

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Projeto

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Calendarização/
Local

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

Calendarização/
Local

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

Atividades ao Longo do Ano
Área de Intervenção
AeB

A

Atividade/

Literacia 3D

- Aplicação de conhecimentos na língua
materna, cientifico e matemática

Departamento
de Matemática
e Ciências
Experimentais.

5º/6º7º/8º

Fase
estabelecimento,
concelhia e
nacional

Sem custos

Cientista do Mês

- Promover o espírito de pesquisa ao
nível da ciência.- Identificar cientistas de
renome e qual o seu contributo para o
conhecimento. - Importância da ciência
no quotidiano e na prática das
sociedades.

Departamento
de Matemática
e Ciências
Experimentais.
Biblioteca

2.º e 3.º ciclo

Mensal

Sem custos

Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança
Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade Sado, Santiago do Cacém (Sede)
330425

Plano Anual de Atividades 2020/2021
Departamento de Expressões
As atividades do Plano Anual são apresentadas por ordem cronológica. Contudo, na coluna – Áreas de Intervenção, deverão ser indicados os domínios de intervenção
contemplados no Projeto Educativo, a saber:

A - Resultados académicos e sociais
B - Prestação de serviço educativo
C - Liderança e gestão
D - AutoAvaliação

1º Período
Área de Intervenção

A, B e C

Atividade/

Projeto

Concurso: "Arvores de Natal
com material reciclado!

Objetivos
Comemorar a quadra natalícia enquanto
elemento cultural da nossa tradição;
Aplicar conhecimentos e competências;
Consolidar os conteúdos abordados acerca
da reciclagem;
Construir uma árvore de natal com objetos
reciclados construídos individualmente e
integrá-los na decoração enquanto projeto
global de Natal;
Promover o sucesso educativo

Responsáveis

Prof. Célia
Cantigas

Público Alvo

1º ciclo, 2º
ciclo, 3º ciclo

Calendarização/
Local

Orçamento/
Materiais

Dezembro

Data de
Aprovação

21/outubro

2º Período
Área de Intervenção

Atividade/

Projeto

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Calendarização/
Local

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

3º Período
Área de Intervenção

Atividade/

Projeto

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Projeto

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Calendarização/
Local

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

Calendarização/
Local

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

Atividades ao Longo do Ano
Área de Intervenção

Atividade/

Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança
Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade Sado, Santiago do Cacém (Sede)
330425

Plano Anual de Atividades 2020/2021
Coordenação do PAA
As atividades do Plano Anual são apresentadas por ordem cronológica. Contudo, na coluna – Áreas de Intervenção, deverão ser indicados os domínios de intervenção
contemplados no Projeto Educativo, a saber:

A - Resultados académicos e sociais
B - Prestação de serviço educativo
C - Liderança e gestão
D - AutoAvaliação

1º Período
Área de Intervenção

A/B/C

A/B/C

A/B

Atividade/

Projeto

Dia da Alimentação

Terra treme

Espetáculo de Natal da
Câmara

Objetivos

Responsáveis

- Incrementar práticas saudáveis de vida.
-Sensibilizar para a alteração de
Coord PAA Coord PES
comportamentos alimentares.
Coord CD
- Sensibilizar e consciencializar a
comunidade educativa para os
comportamentos a adotar em caso de
risco sísmico

Coord PAA
Coord Plano de
Segurança

Câmara Municipal de
Preservar as tradições; Promover valores; Santiago do Cacém

Público Alvo

Alunos da
EscolaSede

Calendarização

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

21/outubro
16 de outubro
21/outubro

Alunos do
Agrupamento

15 de novembro Sem custos

Alunos do Pré
escolar

9 de dezembro Sem custos

25 de novembro

2º Período
Área de Intervenção

Atividade/

Projeto

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Calendarização

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

A/B/C

Dia dos Afetos

- Celebrar a Amizade;
- dar a conhecer as tradições angloamericanas;
- Sensibilizar para os afetos;
- Sensibilizar para os problemas da
violência no namoro;
- Incentivar o bom relacionamento entre
os alunos;
- Desenvolver capacidades de regulação
das atitudes, de cooperação e promover
a comunicação no grupo de pares.

Titular de turma e
Diretores de Turma
Departamento de
Expressões/ Línguas
Eco-escolas
PES
Biblioteca

Alunos do
Agrupamento

14 de fevereiro

3º Período
Área de Intervenção

A/B/C

Atividade/

Projeto

Objetivos

Mês Internacional da
Prevenção dos Maus Tratos na
Infância - Campanha Laço
Alertar para a prevenção dos maus-tratos
Azul
a que muitas crianças e jovens.

Responsáveis

Público Alvo

Calendarização

Coordenadora do PAA/
Diretores de
Turma/Titulares de
Turma

Alunos do
Agrupamento

30 de abril

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança
Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade Sado, Santiago do Cacém (Sede)
330425

Plano Anual de Atividades 2020/2021
Coordenação do Eco Escola e Escola Azul
As atividades do Plano Anual são apresentadas por ordem cronológica. Contudo, na coluna – Áreas de Intervenção, deverão ser indicados os domínios de intervenção
contemplados no Projeto Educativo, a saber:

A - Resultados académicos e sociais
B - Prestação de serviço educativo
C - Liderança e gestão
D - AutoAvaliação

1º Período
Área de Intervenção

A; B

A, B , C

Atividade/

Projeto

O Mar

Este Natal os enfeites estão
por tua conta

Objetivos

Responsáveis

Celebrar a descoberta do Estreito de
Magalhães,. Criar Uma mensagem, um
poema, uma música, um desenho, uma
fotosobre o tema o que o mar significa
para mim

Prof. Rute Nunes Prof
Helena Gonçalves
Prof. Margarida
Gonçalves

Em conjunto com o concurso Árvores de
Natal , decorar as salas de aula de cada
turma com decorações feitas a partir da
reutilização de materiais especialmente
com pacotes de suma tetra pak

Prof. Rute Nunes em
articulação com os
docentes de EV e ET

Público Alvo

Calendarização

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

25 novembro

3º Ciclo

Novembro

25 novembro
2º ciclo e 3º
ciclo

Dezembro

2º Período
Área de Intervenção

Atividade/

Projeto

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Calendarização

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

AeB

KIDS DIVE virtual 2021

Manhã de palestras, com cientistas
portugueses que irão expor alguns
assuntos relacionados com o oceano e
conservação marinha. Durante a sessão Prof. Rute Nunes
será proporcionada um verdadeiro
MERGULHO VIRTUAL, proporcionado
por videos 360º.

9º ano

18 janeiro
10 horas

tablets ou
telemoveis
acesso à
internet
sala

16 dezembro

3º Período
Área de Intervenção

Atividade/

Projeto

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Calendarização

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança
Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade Sado, Santiago do Cacém (Sede)
330425

Plano Anual de Atividades 2020/2021
Coordenação do PES
As atividades do Plano Anual são apresentadas por ordem cronológica. Contudo, na coluna – Áreas de Intervenção, deverão ser indicados os domínios de intervenção
contemplados no Projeto Educativo, a saber:

A - Resultados académicos e sociais
B - Prestação de serviço educativo
C - Liderança e gestão
D - AutoAvaliação

1º Período
Área de Intervenção

Atividade/

Projeto

A, B e C
Comemoração do Dia da
Alimentação

Objetivos

Responsáveis

Promover uma alimentação saudável;
Fomentar o consumo de alimentos
saudáveis;
Fomentar o espírito de solidariedade;
Envolver a comunidade educativa em
ações de interajuda ao próximo.

Público Alvo

Calendarização

Orçamento/
Materiais

Pré, 1.º, 2.º 3.º
ciclo e
comunidade
educativa.

Data de
Aprovação

21/outubro

2º Período
Área de Intervenção

Atividade/

Projeto

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Calendarização

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

3º Período
Área de Intervenção

Atividade/

Projeto

Objetivos

Responsáveis

Público Alvo

Calendarização

Orçamento/
Materiais

Data de
Aprovação

