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Receção aos novos alunos 

Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; 
Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva. 

9 Setembro 2016 a 9 de setembro 2016 (Professores e Educadores da EB1/JI de Arraiolos) 

 

"Pelo mundo Fora" 

Trabalho a realizar durante todo o ano letivo sobre os vários continentes e diferentes povos. 
- Pesquisas e investigação documental e na net. sobre os costumes, tradições, música, gastronomia lendas, etc. 
- construção de um mapa mundo utilizando diferentes materiais. 
Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; 
Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou 
desportiva; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; 
Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

12 Setembro 2016 a 23 de junho 2017 (Maria da Paz Santos, Ana Duarte) 

 

“Palavras para quê?” 

Comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares (MIBE) 
Objetivos: Divulgar e partilhar informação sobre autores/escritores e ilustradores abordados em contexto curricular e outros que se considerem pertinentes 

12 Setembro 2016 a 23 Junho 2017 (Equipa da BE, PB, docentes das turmas incluídas no projeto ) 

 

Mapoteca 

Criação de uma pequena «mapoteca» na Oficina de Artes com os mapas de geografia existentes na nossa escola. 
Objetivos: Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Valorizar e publicitar a obtenção de resultados escolares de excelência e/ou resultados de mérito 
desportivo; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento. 

12 Setembro 2016 a 16 Junho 2017 (GRUPO 420) 
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Projeto “Nós Propomos– cidadania e inovação na educação geográfica” do IGOT-UL 

O Projeto dirige-se a alunos e professores de Geografia do 11º ano mas também de outros níveis e disciplinas do ensino secundário. 

Promovido pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa/IGOT, o Centro de Estudos Geográficos/CEG e pela empresa dedicada a 

sistemas de informação geográfica, ESRI Portugal.. 

Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Continuar a promover a progressiva utilização das 

TIC. 

12 Setembro 2016 a 16 Junho 2017 (GRUPO 420) 

 

Horta Biológica 

Sensibilização das crianças para a importância dos legumes na nossa alimentação 
 Sensibilização das crianças para a importância das hortas biológicas. 
Aprender e selecionar quais  os produtos da horta de cada época do ano. 
Preparação da horta e plantação de plantas e/ou sementes. 
Manutenção da horta pelas crianças, professores, assistentes operacionais e encarregados de educação. 
Objetivos: Ocupação dos alunos/crianças durante todo o tempo de permanência na escola/Jardim-de-infância; Desenvolver atividades que promovam a educação para a 
cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; 
Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos; 

12 Setembro 2016 a 23 Junho 2017 (Professores e Educadores da EB1/JI de Arraiolos ) 

 

...realizar atividades com exploração dos recursos BE... 

Cartazes com frases alusivas à importância da Biblioteca. 
Atividades com exploração de recursos da BE. 
Objetivos: Apoiar os alunos através da divulgação e exploração de recursos da BE; desenvolver a capacidade de análise; desenvolver competências de 
questionar/confrontar o texto escrito com a realidade; desenvolver a capacidade de interagir; desenvolver a expressão oral e as intenções comunicativas; desenvolver as 
competências dos alunos na área das TIC.  

12 Setembro 2016 a 16 Junho 2017 (GRUPO 210 e 220) 
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Oficina da Oralidade e da Produção escrita 

Propostas de Escrita Lúdica. Apresentações orais. 
Objetivos: Experienciar as múltiplas virtualidades da língua; estabelecer com a língua uma relação de afeto, liberdade e autonomia; transformar uma escrita conseguida 
numa leitura apetecida; manifestar reação pessoal ao texto ouvido; fazer apresentação oral (máximo de 3 min.) sobre um tema, com recurso eventual a tecnologias de 
informação; enunciar argumentos em defesa de duas opiniões contrárias (dois argumentos para cada posição) sobre um mesmo tema, proposto pelo professor.   

12 Setembro 2016 a 16 Junho 2017  (GRUPO 210 E 220) 

 

Inter-Turmas de Poesia 

Os alunos do 2º Ciclo ouvem/leem/declamam poemas de autores lusófonos e estrangeiros. 
Objetivos: Desenvolver a leitura e a comunicação oral; utilizar a leitura como promotora de momentos de partilha de atividades e opiniões; desenvolver o gosto por ouvir/ 
ler poemas; compreender a diversidade de interpretações e expressividade na oralidade; reconhecer a importância da leitura para o desenvolvimento do imaginário e de 
competências sociais. 

12 Setembro 2016 a 16 Junho 2017 (GRUPO 210 e 220) 

 

Concurso de Spelling 

Organização de várias eliminatórias ao longo do ano letivo. 
Concurso final com os vencedores das várias eliminatórias. 
Objetivos: Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; promover a obtenção de melhores resultados na disciplina de Inglês; incrementar a utilização 
eficaz dos recursos existentes no agrupamento. 

12 Setembro 2016 a 9 Junho 2017 (GRUPO 330) 
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Comemorações várias 

Atividades comemorativas, no primeiro ciclo, de datas importantes: dia da mãe, dia do pai, etc. 

Objetivos: Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; Promover a obtenção de melhores resultados na disciplina de inglês; Incrementar a utilização 

eficaz dos recursos existentes no agrupamento. 

12 Setembro 2016 a 9 Junho 2017 (GRUPO 330) 

 

 

Schoolovision2017 (eTwinning Projects) 

Troca de apresentações: powerpoints, desenhos, postais, fotografias, músicas, mapas, etc... 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e 
educação ambiental; promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; continuar a promover a progressiva utilização das TIC; melhoria dos resultados 
escolares dos alunos; promover a obtenção de melhores resultados na disciplina de Inglês. 

12 Setembro 2016 a 16 Junho 2017 (Profª Carla Sampaio da Silva)) 

 

 

 

Spelling Contest 

Concurso de soletração a realizar por eliminatórias. 

Objetivos: Melhoria dos resultados escolares dos alunos; promover a obtenção de melhores resultados na disciplina de Inglês. 

12 Setembro 2016 a 16 Junho 2017 (GRUPO 220) 
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Povos e Culturas 

-Pesquisas  

-Carnaval com tema conjunto em que cada turma irá representar um povo ou uma cultura 

- Comemoração do "Dia da Europa" (9 de maio) 
Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 
segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter socio - cultural e/ou desportiva; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC;     
Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias 
existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

12 Setembro 2016 a 9 Maio 2017 (GRUPO 110) 

Vocabulary Contest 

Concurso de vocabulário a realizar por eliminatórias 

Objetivos: Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Promover a obtenção de melhores resultados na disciplina de Inglês. 

12 Setembro 2016 a 16 Junho 2017 (GRUPO 220) 

Receção aos alunos 

- Dar a conhecer os espaços da escola aos alunos de 1º ano e aos alunos transferidos; 
- Leitura dramatizada da história " O primeiro dia de escola", se António Mota ; 
- Atribuição de padrinhos aos alunos de 1º ano e entrega de certificado de início no 1º ciclo; 
-Elaboração/pintura de ilustrações sobre a história; 
- Jogos/brincadeira livre; 
- Arrumação de materiais e organização da sala. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; Melhoria dos 
resultados escolares dos alunos; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

12 Setembro 2016 a 12 Setembro 2016 (Profªs Joaquina Silva e Joaquim Páscoa e Maria José Serôdio) 
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“ Cidadania- olhares sobre a diferença” 

Com o projeto “ Cidadania- olhares sobre a diferença”, pretende-se que os alunos estabeleçam contacto com as TIC, utilizando-as de forma inovadora no desenvolvimento 
de atividades que promovam a cidadania e uma visão ecológica. Este projeto será desenvolvido na E.B. 1 de Igrejinha, 1h semanal, durante a lecionação de Oferta 
Complementar. 
Objetivos: Desenvolver o gosto pelas TIC; Reconhecer a importância da literacia digital com o aspeto fundamental da vida em sociedade; Compreender o potencial das TIC 
na aprendizagem;  Estabelecer contacto com algumas tecnologias de informação e comunicação; Adquirir conhecimentos básicos para utilização do computador; Iniciar o 
contato com o Word e Paint e outros programas; Estabelecer pequenos debates alusivos a temas como: regras de sala e de escola; *regras de convivência em sociedade; o 
respeito pelas diferenças do outro; O respeito pela natureza; 
- Criação de um blog; Dar a conhecer o trabalho desenvolvido, através de apresentações, de exposição e do blog; 
Atividades: 
- Inquéritos aos alunos quanto à utilização de computador e de internet e os seus fins; Exploração do teclado;  Exploração do Word e suas ferramentas; Exploração do Paint 
e suas ferramentas; Elaboração das regras de sala de aula/ escola a partir de debate em grupo; Escrever as regras em Word; Ilustração das regras no Paint; Elaboração de 
livro digital com as regras; Exploração do livro “ Ynari, a menina das cinco tranças”;  Características e diferenças entre povos; Visionamento de filme que aborde a 
deficiência e debate sobre o mesmo; Ilustração de situações que representem o respeito pela diferença do outro; Elaboração de pequenos filmes animados com as 
ilustrações atrás mencionadas; Exploração do tema natureza- um bem a preservar; Elaborar ilustrações que exemplifiquem o respeito pela natureza; Visita de estudo ao 
Palácio de Vila Viçosa; Elaboração de puzzles, em programa próprio, a partir das ilustrações; Elaboração de dicionário ilustrado, usando o computador; Elaboração de 
caderno de textos, usado o computador; Trabalhos livres; Exposição de trabalhos; 

12 Setembro 2016 a 23 de Junho 2017 (Profºs Joaquim Páscoa e Joaquina Silva) 

Livros em vai e vem 

Cada criança leva um saco com livros da BE, para explorar em casa com a família. Os sacos vão circular pela casa de todas as crianças. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização 
eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

12 Setembro 2016 a 30 de Junho 2017 (Sala A J.I. de Arraiolos) 
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“Património(s)?” 

Para concretizar este projeto foram propostas várias atividades, a saber: dia 26 de setembro, uma saída ao Castelo de Arraiolos para celebração do dia europeu das Línguas. 
Estarão envolvidas as docentes Dina Costa, Inglês; Mafalda Andrade, Espanhol e Paula Gaspar, Português. Ainda em setembro, na disciplina de Português os alunos farão 
uma visita à Biblioteca Municipal para que possam visualizar o conceito de “Património Literário”. No primeiro período os alunos na disciplina de Português escreverão uma 
carta de apresentação que depois será traduzida em Inglês e Espanhol e no final do período far-se-á uma exposição – “Nós também somos património”. Ao nível do texto de 
opinião serão pedidos textos onde cada um dos alunos irá desenvolver a respetiva estrutura explicando a razão pela qual o Tapete é património em Arraiolos e não em 
outras localidades. Este texto será depois trabalhado nas aulas de línguas estrangeiras. Propôs-se uma visita às Alcáçovas para visitar o Paço dos Henriques e Jardim das 
Conchas – Património Histórico e visita ao centro UNESCO do Património Imaterial da Humanidade, proposta para o segundo período. Uma visita ao Estuário do Tejo para 
observação dos golfinhos – património ambiental e desenvolvimento sustentável. Desfile de moda com confeção de fatos a partir de reutilização de materiais. Para dar 
conta do que aprenderam ao longo do ano e demonstrar o impacto do desenvolvimento do projeto os alunos irão escrever em texto dramático um diálogo onde surgirá a 
explicação das diferentes aceções do conceito de património que apresentarão à comunidade. 

Objetivos: Promover o trabalho colaborativo e partilha de experiências em termos da promoção da leitura, da escrita e das literacias artísticas. Sensibilizar para a realidade 

cultural e histórica das localidades de pertença e circundantes. Reforçar o conhecimento da comunidade escolar sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável [2015-

2030].  Proporcionar o desenvolvimento da criatividade e da imaginação, a partir do conhecimento das realidades locais. 

Parcerias BMA, CMA, O Monte-ACE.pt 

12 Setembro 2016 a 9 de Junho 2017 (Professores do conselho de turma 8ºA - Paula Gaspar) 

 

 

 

 

Descobertas no jardim das plantas aromáticas 

Explorar a vida animal e vegetal a partir do Jardim do JI de Arraiolos. 
Objetivos: Ocupação dos alunos/crianças durante todo o tempo de permanência na escola/Jardim-de-infância; Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

12 Setembro 2016 a 30 de Junho 2017 (J.I. de Arraiolos) 
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Artistas em família 

As crianças levam para casa uma mochila com material de expressão plástica  para trabalhar com os pais. 
Esta atividade será rotativa por todos os agregados familiares 
Objetivos: Ocupação dos alunos/crianças durante todo o tempo de permanência na escola/Jardim de  infância; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Reforçar a participação dos pais e 
encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

12 Setembro 2016 a 30 de Junho 2017 (J.I. de Arraiolos) 

Receção das crianças 

Apresentação do grupo. Jogos de identificação dos nomes de cada elemento. Apresentação da organização de espaços e materiais, e exploração livre dos mesmos. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental. 

13 Setembro 2016 a 13 Setembro 2016 (Educadora do JI da Igrejinha) 

Vamos ajudar o "Cantinho dos animais" 

Esta atividade tem um carater solidário e tem por objetivo ajudar a Associação "Cantinho dos Animais" em Évora. A atividade irá dividir-se em três etapas: 

1º Período - Recolha de cobertores e camas; 

2º Período - Recolha de alimentação para cães e gatos (ração, latas); 

3º Período - "Pet Quermesse"  
Todas estas etapas da atividade serão desenvolvidas com a colaboração da Associação de Estudantes da Escola. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Incrementar a utilização eficaz dos recursos 
existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares 
de turma e de outros projetos. 

15 Setembro 2016 a 10 Junho 2017 (GRUPO 230) 
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Concurso online “onde fica isto?  concurso escolar de geografia” 

Dirigido a todos os alunos de Geografia da Cunha Rivara que participem no website  
Objetivos: Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no 
agrupamento. 

15 Setembro 2016 a 11 Junho 2017 (GRUPO 420) 

 

Grupo de preparação para exames nacionais de geografia 

Dirigido a alunos do 11º  Ano de Geografia. 
Objetivos: Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Aproximação e/ou superação à média nacional nas provas de aferição e exames nacionais; Assegurar a 
todos os membros da comunidade formação tomando em consideração as necessidades diagnosticadas. 

15 Setembro 2016 a 11 Junho 2017 (GRUPO 420) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso online “Adoro os livros de Geografia da minha biblioteca” 

Dirigido a todos os alunos de Geografia da Cunha Rivara que participem no website http://livros-geografia.blogspot.pt 

Objetivos: Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento. 

15 Setembro 2016 a 11 Junho 2017 (GRUPO 420) 

http://livros-geografia.blogspot.pt/
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Saiba+História 

O Saiba+História consistirá num bloco de 90 minutos semanais, para cada ano de escolaridade (10º, 11º e 12º anos).  
Este espaço deverá ser atribuído ao docente, titular da disciplina/ano (História A). O Saiba+História constituirá um espaço que, em regime de voluntariado, poderá ser 
frequentado por todos os alunos da turma, com especial atenção aos que registem classificações iguais ou inferiores a dez valores, os quais serão indicados em conselho de 
turma para a sua frequência. O Saiba+História pretende complementar o trabalho, desenvolvido nas aulas de História A, de preparação para os momentos formais de 
avaliação interna (testes de avaliação sumativa) e externa (exame do 12º ano), apostando em atividades realizadas, de forma sistemática, ao longo de 3 anos letivos. 
Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; 
Valorizar e publicitar a obtenção de resultados escolares de excelência; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Aproximação e/ou superação à média nacional nas 
provas de aferição e exames nacionais. 

15 Setembro 2016 a 15 Junho 2017 (GRUPO 400) 

 

 

Co-construtores do saber histórico 

Espaço de partilha de experiências e de construção de materiais com vista a atingir uma melhoria das aprendizagens dos alunos da escola-sede, no qual participarão os 
docentes dos grupos 200 e 400, numa perspetiva de articulação curricular vertical. Deverá constar, se possível, de um bloco de 90 minutos ou, no mínimo, de 45 minutos 
semanais (da componente não letiva). A formalização deste espaço deve-se,  de forma resumida, ao seguinte: 
    Há saberes que são transversais aos vários ciclos de ensino e que devem ser trabalhados e adquiridos pelos alunos, embora a um nível de profundidade e complexidade 
distintos: 

Saber selecionar informação a partir de fontes diversas; 
Saber redigir textos escritos próprios sobre assuntos pesquisados e/ou estudados; 
Saber comunicar por escrito e oralmente; 
Saber localizar espácio-temporalmente eventos e processos; 
Saber interpretar documentos de natureza diversa; 
Saber distinguir as várias características da mesma realidade histórica.  

     Para tal é essencial articular cada vez mais, entre os vários ciclos, metodologias adequadas que permitam a concretização destes pressupostos.  
     Partindo do acima exposto e da necessidade dos docentes dos grupos 200 e 400 partilharem as suas preocupações e necessidades, foi muito importante o trabalho 
desenvolvido ao longo deste ano letivo, em 45 minutos semanais, para a construção cooperada de materiais e para a definição de metodologias de trabalho a adotar nas 
turmas, desde o 5º ao 12º anos. O trabalho realizado provocou mudanças, na medida em que, em sala de aula, particularmente no 2º ciclo, se notaram progressos ao se 
desenvolverem diferentes formas de abordagem dos conteúdos e de organização do trabalho, envolvendo ativamente os alunos no seu próprio processo de aprendizagem.  
    Semanalmente e de forma voluntária, os docentes reuniram-se e, apesar de todas as inquietações específicas da profissão docente, este ano letivo desenvolveram a sua 
prática assente na cooperação, no trabalho de partilha e na articulação curricular vertical. 
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      Estas práticas deverão ter continuidade no ano letivo de 2016/17 para que se possam consolidar e/ou atingir resultados escolares ainda mais satisfatórios, mas, 
contemplando no horário dos docentes tempos da componente não letiva para tal. 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Promoção de atividades de caráter socio – cultural; Continuar a promover a progressiva 
utilização das TIC; Valorizar e publicitar a obtenção de resultados escolares de excelência; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Aproximação e/ou superação à 
média nacional nas provas de aferição e exames nacionais. 

15 Setembro 2016 a 15 Julho 2017 (GRUPO 200 e 400) 

 

Batismo de voo e de paraquedismo - 9ºanos 

Objetivos: Promover a interligação entre a teoria e a prática, a escola e a realidade.  

Constituir uma situação de aprendizagem que favoreça a aquisição de conhecimentos e que atue simultaneamente como completo dos conhecimentos previstos nos 

conteúdos programáticos do 9ºano. 

15 Setembro 2016 a 4 Abril 2017  (GRUPO 510) 

 

Visita de Estudo ao Centro de Ciência Viva de Constância 

Objetivos: Promover a interligação entre a teoria e a prática, a escola e a realidade. 

 Constituir uma situação de aprendizagem que favoreça a aquisição de conhecimentos e que atue simultaneamente como completo dos conhecimentos previstos nos 

conteúdos programáticos do 7ºano e 9ºano. 

15 Setembro 2016 a 4 Abril 2017 (GRUPO 510) 

 
Comemoração do Natal 

Decoração Natalícia de vários espaços da escola sede. 
Objetivos: Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no 
agrupamento; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

15 Setembro 2016 a 15 de Dezembro 2016 (Profª Anabela Garcia) 
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Hora do Conto 

Ao longo do ano nas BE irão decorrer sessões da Hora do conto. BE Dordio Gomes:  
 Jardim de Infância:  A lagartinha muito comilona, de Eric Carl; - Maria Botelha, de Pedro Seromenho; - Felismina Cartolina e João Papelão, de Pedro Seromenho. 
1º ano: - Corre, corre cabacinha, de Alice Vieira; - Aquela nuvem e outras (poemas), de Eugénio de Andrade; - Orelhas de borboleta, de Luísa Aguilar e André Neves. 
2º ano: - A menina gotinha de água, de Papiano Carlos. - O rouxinol e a sua namorada, de Sidónio Muralha; - O Histórias a rimar para ler e brincar, de Alexandre Parafita. 
3º ano: - A fuga da ervilha, de Pedro Seromenho. - A árvore que dava olhos, de João Paulo Cotrim; - A fábrica das palavras, de Agnés de Lestrade.. 
4º ano: - O Princípe Feliz, de Oscar Wilde; - O gato e o escuro, de Mia Couto; - Três Histórias do Futuro ( Que grande furo), de Luísa Ducla Soares. 
 Algumas atividades a desenvolver: 
- Antecipação, continuação e/ou conclusão da histórias, pelos alunos, em diferentes formatos; - Comparação das histórias produzidas com as histórias reais; - Leitura e exploração das obras; 
- Visionamento das obras em suporte digital; - Dramatizações; - Ilustrações e outros trabalhos nas áreas das expressões; - Jogos; - Preenchimento de fichas e guiões de leitura; - Recontos e 
resumos; - Articulação com outras áreas disciplinares; - Articulação com a comunidade escolar. 
Objetivos: - Promover o livro e a leitura; - Literacia da Leitura; - Promover a cidadania . 

19 Setembro 2016 a 8 de Junho 2017 (Equipa da BE e PB e professores titulares) 
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"Literacias sem fronteiras: um estudo comparativo" 

No âmbito da participação numa ação formação pelas duas PB “Usos dos Media e Audiências no Ambiente Digital”, com início dia 2 de abril, no Instituto de Ciências Sociais 
(ICS) da Universidade do Minho, em Braga, presencial e online, até 14 de maio, foi desenvolvido um estudo sobre “Usos e Práticas Mediáticas de Crianças e Jovens, Análise 
Comparativa” entre jovens dos dois agrupamentos. O resultado deste estudo saiu nos jornais dos dois agrupamentos. No caso do AE Manuel Ferreira Patrício a divulgação 
será feita numa edição especial do Jornal “A Bússola” a publicar no início do próximo ano letivo. Com base nestes dados surge este projeto que aqui apresentamos. 
A preocupação em torno da literacia é transversal ao currículo. Se fizermos uma primeira pesquisa no dicionário da Porto Editora, sobre o significado desta palavra, 
encontramos o seguinte: “ capacidade de ler e escrever: alfabetismo e capacidade de usar a leitura e a escrita como forma de adquirir conhecimentos, desenvolver as 
próprias potencialidades e participar ativamente na sociedade.” 
No caso do AE de Arraiolos propõe-se que os professores titulares que no decorrer das suas aulas detetem falhas nas áreas referenciadas recorram aos recursos que a BE 
apresenta. 
Os alunos vão à BE por indicação de um professor, DT ou tutor. O elemento da BE que estiver, de acordo com um horário, deverá proceder à explicação do trabalho que 
será desenvolvido através do preenchimento de uma ficha previamente elaborada pela equipa. Consideramos ser esta uma das formas de fomentar o aparecimento de 
populações literatas em informação para uma cidadania ativa, eficiente e responsável. 
Estas sessões terão que ser previamente marcadas com os elementos da BE para que seja preparada em parceria, cooperativamente. O professor ao acompanhar a turma 
ou grupo deverá manter-se na BE para apoiar a sessão. 
Objetivos: Melhorar o trabalho de parceria com a BE; Aumentar a literacia em português, no domínio da interpretação e leitura e no domínio da produção escrita;  
Exploração de situações de pesquisa associadas ao problema em estudo:   
- Coorientação dos trabalhos de pesquisa dos alunos, designadamente no que diz respeito à definição de estratégias e desenvolvimento dos processos  de pesquisa; 
- Desenvolvimento de sessões de literacia de informação que forneçam aos alunos conhecimentos sobre o modo de explorar os diferentes tipos de recursos, através de 
exercícios de aplicação prática. 
Aumentar a literacia numérica e de resolução de problemas; Estimular a literacia social; Incrementar o sucesso académico interno; Elevar o sucesso académico externo. 
Assim, o aluno será capaz de: Recuperar / retirar informação; Construir uma compreensão geral ampla; Desenvolver uma interpretação; Refletir sobre o conteúdo de um 
texto e avaliá-lo; Refletir sobre a forma de um texto e avaliá-la. 
Inquérito - no final de cada unidade dedicada a um tipo de literacia (dezembro, março, junho) sendo tudo ajustável ao trabalho desenvolvido e ao grupo de trabalho. 

20 Setembro 2016 a 20 maio 2017 (Equipa da BE e PB) 
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Leituras que unem - “Património(s)?” 

Com este projeto pretendemos alterações ao nível do conhecimento e das atitudes dos nossos alunos que desta forma: 

- ligando os diferentes estados da vida aos diferentes ciclos do ensino; 

- desenvolvendo uma cidadania interventiva; 

- melhorem a sua perceção de património histórico, literário, natural, material, imaterial e de identidade; 

- preservando o património que chegou à nossa contemporaneidade; 

- criando algo de novo. 
Projeto com candidatura  a - Leituras que Unem 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Reduzir o abandono escolar; Desenvolver atividades que promovam a educação para a 
cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

20 Setembro 2016 a 6 Junho 2017 (Equipa da BE e PB) 

 

A Janela e o Tempo 

Distinguir a diversidade de manifestações culturais- períodos artísticos- existentes em diferentes épocas. 
Objetivos: Promoção de atividades de caráter sociocultural; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no 
agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

20 Setembro 2016 a 20 Junho 2017 (profº Luís Silva) 

 

O Elogio da Sombra 

Percecionar e visualizar um  de intervenção. Cooperar em trabalhos coletivos. Conceber soluções criativas e comunicativas com a comunidade. 
Objetivos: Promoção de atividades de caráter sociocultural; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Funcionamento do Agrupamento: Incrementar a utilização eficaz 
dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

20 Setembro 2016 a 20 Junho 2017 (profº Luís Silva) 
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VISITA DE ESTUDO “COLEÇÂO BERARDO” 

Percecionar e visualizar um  de intervenção. Cooperar em trabalhos coletivos. Conceber soluções criativas e comunicativas com a comunidade. 
Objetivos: Promoção de atividades de caráter sociocultural; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no 
agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

20 Setembro 2016 a 20 Junho 2017 (profºs Luís Silva, Bernardino Mira) 

 

Natal na Escola 

Conceber e cooperar em trabalhos coletivos. 
Objetivos: Promoção de atividades de caráter sociocultural; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no 
agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes.  

20 Setembro 2016 a 20 Junho 2017 (profºs  Anabela Garcia/ Bernardino Mira /Celeste Allhinho/ Jacinta Reis) 

 

Objetos do Quotidiano 

Conceber  atividades e funcionalidade de s do passado  
Objetivos: Promoção de atividades de caráter sociocultural; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no 
agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes.  

20 Setembro 2016 a 20 Junho 2017 (profºs  Anabela Garcia/ Bernardino Mira /Celeste Allhinho/ Jacinta Reis) 

 

Visita de estudo - "Percursos urbanos numa capital europeia" 

Visita de estudo a Lisboa (Roteiro pessoano) para reconhecer espaços e vivências de Pessoa e conhecer alguns exemplos do património arquitetural e cultural de Lisboa. 
Objetivos: Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; Melhoria dos resultados escolares dos alunos.  

20 Setembro 2016 a 20 Setembro 2017 (Profªs Céu Morcela e Isabel Mota) 

 

Personalidades do nossa Terra/Gentes do Nosso Mundo 

Esta atividade pretende que os alunos de 5º ano desenvolvam o conceito de património local através da realização de pesquisas sobre “ Personalidades” da vila de 
Arraiolos. 
Pretende-se ainda realizar um trabalho de articulação disciplinar das várias áreas disciplinares, mestudando “ Gentes” que delas fizeram o9u fazem parte. 
Objetivos: Inclusão de todos os alunos educativa e socialmente; Promoção de atividades de caráter sociocultural; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; 
Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

21 Setembro 2016 a 21 Maio 2017 (Profª Idália Barradas) 
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“Hora do Conto” 

Ao longo do ano nas BE irão decorrer sessões da Hora do conto. BE Dordio Gomes 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Promoção de atividades de caráter sociocultural; Melhoria dos resultados escolares dos 
alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento. 

26 Setembro 2016 a 8 Junho 2017 (Equipa da BE e PB) 

 

"P@rtilhar a informação" 

Divulgação /marketing BE através da página Facebook, blogue, Sapo Campus, Catálogo online e jornal ArrRivar. 
Objetivos: Dinamizar o blogue das BE, página do Facebook, Sapo Campus e espaço da RBA. Partilhar com a comunidade educativa as ações e atividades desenvolvidas nas 
BE. Atualizar e divulgar a utilização do catálogo online da BE Possibilitar ao aluno a perceção da utilização das TIC como forma de partilha e divulgação de informação 

26 Setembro 2016 a 26 Junho 2017 (Equipa da BE e PB) 

 

"Livros, Ler, comunicar e Aprender " 

Estabelecer parcerias com instituições locais  
Sarau de Contos, Poesia e música (RBA) 
Objetivos: Promover o livro e estimular a leitura.  Estreitar a ligação escola/comunidade. 

26 Setembro 2016 a 26 Junho 2017 (Equipa da BE e PB) 

 

Projetos em parceria 

 Sendo a BE uma estrutura de apoio ao trabalho desenvolvido no agrupamento, a maioria das suas atividades/projetos destinam-se a todos os alunos dos diferentes ciclos 
de ensino cujos docentes se disponibilizem a articular com a mesma. Basta para isso que estes façam chegar à equipa/PB o seu interesse em participar. 
Objetivos: Promover o livro e estimular a leitura; Participar em projetos nacionais/regionais com outras escolas;  Implementar os projetos nacionais em que o Agrupamento 
participa (PNL, Ideias de Mérito, PNC, Leituras do Oriente e do Ocidente… 

26 Setembro 2016 a 26 Junho 2017 (Equipa da BE, PB, docentes das turmas incluídas no projeto ) 
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"Bibliotecas em Rede" 

 Rede Concelhia de Bibliotecas de Arraiolos 
Objetivos: Consolidar o trabalho em parceria e de colaboração entre as BE e a BM. Visitas à BM – Aulas na BM. Manter e aprofundar parceria com a BPE (Évora) 

26 Setembro 2016 a 26 Junho 2017 (Equipa da BE  e PB) 

 

“Comunicar para Aprender” 

Atividades de promoção do livro, da leitura e de apoio ao currículo nas BE das escolas do Agrupamento 
Comemoração do Mês Internacional das bibliotecas Escolares (MIBE) 
 Semana da Leitura 
Objetivos: Integrar a leitura de obras permitindo a sua exploração em várias vertentes; Trabalhar a leitura e as literacias a ela associadas; Acompanhar e orientar as 
dinâmicas de leitura, partilhando sugestões na área das literacias;  Utilizar as tecnologias digitais e internet como ferramentas de acesso, produção e comunicação e como 
recurso de aprendizagem;  Implementar os projetos nacionais em que o Agrupamento participa (PNL, Ler+mar) 

26 Setembro 2016 a 26 Junho 2017 (Equipa da BE e PB e professores titulares) 

 

“Livros viajantes” 

- Empréstimo: interbibliotecas (BE/BM/BP), domiciliário/sala de aula 
 - Divulgação de livros / autores e de listas bibliográficas de  
Objetivos: Divulgar e partilhar informação sobre autores e ilustradores abordados em contexto curricular e outros que se considerem pertinentes;  Incentivar o empréstimo 
domiciliário;  Estabelecer parcerias com a Biblioteca Municipal;  Implementar os projetos nacionais em que o Agrupamento participa; Promover a itinerância de livros (PNL) 
e outro material (DVD, CD…) para circular pelas BE do Agrupamento;  Criar exposições mensais sobre o autor/ilustrador no espaço da BE;  Estimular o gosto e prazer pela 
leitura e pelo livro;  Desenvolver atividades de ocupação dos tempos escolares dos alunos 

26 Setembro 2016 a 26 Junho 2017 (Equipa da BE e PB) 
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“A nossa biblioteca”: - Visita guiada ao espaço 

Objetivos: Promover a formação dos utilizadores para desenvolver a autonomia de utilização da BE 
 Integrar os novos alunos na dinâmica das BE  
 Criar uma dinâmica renovada no espaço das bibliotecas 

26 Setembro 2016 a 26 Junho 2017 (Equipa da BE) 

 

Chá com Reiki 

Objetivos: Criar dinâmicas de articulação e parceria com os projetos desenvolvidos no Agrupamento 
Divulgar outras culturas e formas de estar 

26 Setembro 2016 a 26 Junho 2017 (Equipa da BE, PB (RBA)) 

 

“Conhecer as Literaci@s: saber + para aprender e comunicar melhor” 

Utilizar as tecnologias digitais e internet como ferramentas de acesso, produção e comunicação e como recurso de aprendizagem  
Objetivos:  Promover o ensino em contexto de competências tecnológicas e digitais  
Contribuir para a melhoria contínua das aprendizagens 
 Disponibilizar conteúdos formativos e aplicações informáticas de apoio à pesquisa, comunicação e trabalho escolar dos alunos 
 Elaborar guiões de apoio à pesquisa/seleção/avaliação da informação 

26 Setembro 2016 a 26 Junho 2017 (Equipa da BE e PB) 

 

“Segurança e Responsabilidade na Internet” – Formação de Utilizadores 

Assinalar o dia da “Internet Segura” 
Objetivos: Utilizar as tecnologias digitais e internet como ferramentas de acesso, produção e comunicação e como recurso de aprendizagem  
 Desenvolver valores e atitudes tendentes à formação da cidadania e ao uso ético e seguro das tecnologias digitais. 

26 Setembro 2016 a 26 Junho 2017 (Equipa da BE e PB) 
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“Aulas na BE” “Aprender com a BE” “Património, o que é?” – 8ºA 

Integração dos recursos da BE na operacionalização do currículo 
Participação nas jornadas do Património (RBA) 
Objetivos:  Encarar a BE como elemento facilitador e promotor das aprendizagens 
 Colaborar e auxiliar os alunos na aquisição de hábitos de trabalho e organização da sua própria aprendizagem 
 Contribuir para a melhoria contínua das aprendizagens  

26 Setembro 2016 a 26 Junho 2017 (Equipa da BE, PB, docentes das turmas incluídas no projeto) 

 

“A Literacia…, a Ciência … e a pesquisa…” 

Organizar eventos para elevar os níveis de leitura 
Objetivos: Promover as literacias (científica, informação, de leitura) 

Desenvolver a leitura em várias áreas curriculares  

Incluir a leitura na transição entre níveis de escolaridade 
Promover a articulação entre a BE e as diferentes disciplinas da área das ciências 

26 Setembro 2016 a 26 Junho 2017 (Equipa da BE e PB e professores titulares) 

 

Festa com livros (Semana da Leitura): - Encontro com escritor ou ilustrador; - Feira do livro; (Jorge Ponce, Carlos Canhoto, Serafim … A Andante Associação Artística) (RBA) 

Participar na 11ª edição da Semana da Leitura (PNL) 
 Objetivos: Proporcionar encontros com autores e/ou ilustradores permitindo o confronto de ideias e conhecimento mais aprofundado dessas vertentes profissionais. 
 Motivar para a leitura e escrita como formas de expressão 
 Criar momentos de partilha e interação entre alunos, docentes, pais/encarregados de educação e toda a comunidade educativa 
 Integrar e cooperar em iniciativas culturais organizadas pelos diferentes parceiros da comunidade educativa (CM, Biblioteca Municipal…) 
 Organizar eventos para elevar os níveis de leitura. 

26 Setembro 2016 a 26 Julho 2017 (Equipa da BE, PB (RBA)) 
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Gestão da BE: - Avaliação da BE (MABE) - Aquisição de fundo documental / atualização do catálogo online - Atualização de documentos de gestão/organização 

Objetivos: Implementar o processo de avaliação da BE. 

Garantir a integração e adequação dos objetivos e atividades da BE aos objetivos educativos e curriculares do Agrupamento. 

Manter o fundo documental organizado.  

Fazer o levantamento estatístico da utilização da BE.  
Proceder ao registo informático de utilizadores – Usewin. 
 Proceder à atualização do Fundo Documental Informatizado. 
 Manter o equipamento informático funcional para facilitar e tornar produtiva a sua utilização. 

26 Setembro 2016 a 26 Julho 2017 (Equipa da BE e PB) 

 

 

 

 

 

Celebração do Dia Europeu das Línguas 

Atividade comemorativa realizada no Castelo de Arraiolos – Peddy Paper 
Objetivos específicos:  Compreender a importância do Inglês no contexto das línguas europeias.  Desenvolver as competências linguística e comunicativa. 

26 Setembro 2016 a 26 Setembro 2016 (GRUPO 330) 
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Rincón del Español 

Placard temático representativo da cultura espanhola, baseado em trabalhos dos alunos. 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e 
educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; 
Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento. 

30 Setembro 2016 a 31 Maio 2017 (Grupo 350) 

 

Visita à vindima e à adega no Monte da Ravasqueira 

Visita de estudo conjunta do jardim de infância  com a escola do primeiro ciclo de Sabugueiro para proporcionar às crianças/alunos novas experiências e aprendizagens. 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e 
educação ambiental; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos 
existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

30 Setembro 2016 a 30 Setembro 2016 (Profª Adelaide Oliveira e Ana Cristina Seixas) 

 

Dia mundial da Música 

 Vinda à escola de um familiar de um aluno/professor/auxiliar para tocar um instrumento musical 

- Construção de instrumentos musicais com material reciclável 

- Música ambiente nas salas - Música clássica 

Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 

segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Reforçar a 

participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

3 Outubro 2016 (Profªs. Maria da Paz e Ana Duarte) 
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Problema do mês 

A participação nesta atividade está aberta aos alunos do Agrupamento de Escolas de Arraiolos, sendo dinamizada pelo grupo 230.       
O problema do mês será proposto com uma periodicidade mensal, sendo divulgado na Oficina de Artes e pelos professores titulares e de Matemática junto das respetivas 
turmas.  A classificação do mês, bem como os pontos acumulados por cada participante, serão publicados todos os meses. 
O vencedor será o participante que mais pontos acumular, recebendo, no final do ano letivo, um diploma. 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Promover a obtenção de melhores 
resultados na disciplina de Matemática; Aproximação e/ou superação à média nacional nas provas de aferição; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no 
agrupamento. 

1 Outubro 2016 a 31 Maio 2017 (Grupo 230) 

 

"O tapete está na escola e no blogue" 

- Atividades a desenvolver durante o ano com a colaboração dos professores das A.E.C. 
- Prendas do dia da mãe e do dia do pai com trabalhos em ponto de Arraiolos, ou desenhos ou com lãs de tapete. 
-Exposição dos trabalhos realizados na festa "O Tapete está na rua" com o nome: Curtas com tapetes" 
- Criação de um blogue. 
Objetivos: Ocupação dos alunos/crianças durante todo o tempo de permanência na escola/Jardim-de-infância; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou 
desportiva; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; 
Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e 
encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

1 Outubro 2016 a 12 Junho 2017 (GRUPO 110) 

 

"Bem Comer para Bem Crescer" 

Projeto de articulação horizontal a desenvolver pelo Departamento de Educação Pré-Escolar. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Continuar a promover a progressiva utilização das 
TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias 
existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

3 Outubro 2016 a 30 Junho 2017 (GRUPO 100) 
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No Reino da Fada Flora 

Projeto de abordagem ao mundo das plantas, constituído por vários subprojetos a desenvolver ao longo do ano letivo, incidindo nas várias áreas de desenvolvimento. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Incrementar a utilização eficaz dos recursos 
existentes no agrupamento; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

3 Outubro 2016 a 30 Junho 2017 (GRUPO 100 – Educ. Manuela Barrão) 

 

Dia da Alimentação 

- Visionamento de powerpoint sobre alimentação saudável/sessão com o centro de saúde; - Exploração do tema; - Elaboração de prato criativo com frutos/legumes;  
Exposição de pratos/ Avaliação do melhor prato; - Lanche convívio. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; 
Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

4 Outubro 2016 (Profªs. Joaquina Silva, Joaquim Páscoa e Manuela Gregório) 

 

Dia dos Castelos 

Apresentação de powerpoint sobre o castelo de Arraiolos. 
- Apresentação da lenda "O Milagre das rosas". 
- Construção de castelos em material reciclável 
Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 
segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados 
escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos 
curriculares de turma e de outros projetos. 

7 Outubro 2016 (Profªs. Maria da Paz e Ana Duarte) 
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Semana da Alimentação 

Este tema terá como base as propostas de atividades do Pré-Escolar e do 1º Ciclo "Bem Comer para Bem Crescer" e "Povos e Culturas". 
Objetivos:  Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Implementar uma política disciplinar comum a todo o agrupamento e de natureza 
preventiva; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Continuar a promover a progressiva utilização das 
TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias 
existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos; Assegurar a todos os membros da 
comunidade formação tomando em consideração as necessidades diagnosticadas. 

10 Outubro 2016 a 14 Outubro 2016 (Profªs. Adelaide Oliveira e Ana Cristina Seixas) 

 

Comemoração do dia da Hispanidade 

Os alunos irão, acompanhados pelos professores das disciplinas que estão a ter no momento, participar em várias atividades relacionadas com o dia da hispanidade: jogos 
didáticos, karaoke, visionamento de vídeos, exposição alusiva ao tema, etc. 
Objetivos: Fomentar o gosto pela aprendizagem da língua e cultura espanholas; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportivo; Melhoria dos resultados 
escolares dos alunos. 

12 Outubro 2016 a 12 Outubro 2016 (GRUPO 350) 

 

 

Visita de estudo à aldeia da terra 

Visita à aldeia da terra - 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; 
Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; Melhoria 
dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

13 Outubro 2016 a 13 Outubro 2016 (GRUPO 910) 
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Visita de estudo ao parque rodoviário de Ilhas - Arraiolos 

Visita e condução dos carros no parque rodoviário. 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; 
Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou 
desportiva; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as 
parcerias existentes. 

13 Outubro 2016 a 13 Outubro 2016 (GRUPO 910) 

 

Dia da Alimentação 

Concurso "Lanche saudável" 
- Construção da roda dos alimentos e de um painel com os lanches saudáveis. 
- Confeção de espetadas de fruta 
Objetivos:Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 
segurança, saúde e educação ambiental; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

16 Outubro 2016 (Profªs. Maria da Paz e Ana Duarte) 

 

 

 

 

 

 

Saber Comer 

Sessão dinamizada pela equipa de saúde escolar, para sensibilizar as crianças: para uma alimentação equilibrada e saudável; promover hábitos de higiene alimentares; 
Identificar alimentos saudáveis e menos saudáveis; reconhecer a importância que uma boa alimentação tem na nossa saúde; Incentivar as crianças a praticar uma 
alimentação saudável e equilibrada. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias 
existentes. 

17 Outubro 2016 (J.I. da Igrejinha) 
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Parlamento dos Jovens - Ensino Básico 

Atividade organizada pelo IPDJ e pela Assembleia da República para alunos do 3º Ciclo de todos os estabelecimentos de ensino. 
É composta por 3 fases: 
- Sessão Escolar (até finais de janeiro de 2017) 
- Sessão Distrital (até finais de março de 2017) 
- Sessão Nacional (maio de 2017) 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Diminuir o absentismo; Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, 
educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Continuar a promover a progressiva 
utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as 
parcerias existentes;  

17 Outubro 2016 (GRUPO 400 e 500) 

 

 

Parlamento dos Jovens - Secundário 

Atividade organizada pelo IPDJ e pela Assembleia da República para alunos do Ensino Secundário de todas escolas do país. 
É composta de 3 fases: 
- Sessão Escolar (até finais de janeiro de 2017) 
- Sessão Distrital (até finais de março de 2017); 
- Sessão Nacional (maio de 2017). 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Diminuir o absentismo; Desenvolver atividades que removam a educação para a 
cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Valorizar e 
publicitar a obtenção de resultados escolares de excelência; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no 
agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

31 Outubro 2016 a 31 Maio 2017 (GRUPO 300 e 400) 
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Euroscola 

Concurso organizado, a nível regional, pelo IPDJ e pelo Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, com a participação da Assembleia da República e das Direções Regionais da Juventude 
dos Açores e da Madeira, que consta da apresentação de um trabalho sobre uma temática europeia definida pelos organizadores. 
É composta de 3 fases: 
- Fase Escolar envio do texto escrito até 31 de janeiro de 2017) 
- Sessão Distrital (apresentação do trabalho até finais de março de 2017); 
- Sessão Nacional (representação do distrito, caso seja apurada, em maio de 2017). 
Objetivos: Ocupação dos alunos/crianças durante todo o tempo de permanência na escola; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação 
ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Valorizar e publicitar a obtenção de resultados escolares de excelência; 
Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a 
participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

31 Outubro 2016 a 31 Maio 2017 (GRUPO 300 e 400) 

 

Olimpíadas da História 

Concurso de pergunta-resposta sobre temáticas curriculares dos programas de História de 2º e 3º ciclos e Ensino Secundário, organizado separadamente de acordo com 
cada um dos ciclos. 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Diminuir o absentismo; Reduzir o abandono escolar; Promoção de atividades de caráter 
sociocultural e/ou desportiva; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos 
recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos 
curriculares de turma e de outros projetos. 

31 Outubro 2016 a 31 Maio 2017 (GRUPO 200 e 400) 

 

Visita de estudo ao Palácio Nacional da Ajuda 

Visita de estudo ao Palácio Nacional da Ajuda para aprofundamento de conhecimentos sobre Portugal no século XIX, para alunos de 11º e 12º anos. 
Após a visita os alunos produzirão um relatório sobre a mesma visita de estudo. 
Objetivos: Diminuir o absentismo; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de 
caráter sociocultural e/ou desportiva; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz 
dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

31 Outubro 2016 a 18 Dezembro 2016 (Profº Henrique Gonçalves) 
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Halloween 

Pesquisa e recolha de informação. 
Decoração de espaços com cartazes/desenhos e/ou s alusivos  à data festiva. 
Desfile/concurso de máscaras. 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos;  Promoção de atividades de caráter sociocultural; Melhoria dos resultados escolares dos 
alunos; Promover a obtenção de melhores resultados na disciplina de Inglês; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento. 

31 Outubro 2016 a 31 Outubro 2016 (GRUPO 330) 

 

Enove+ 

Visita à Feira do Empreendedorismo em Estremoz. 
Objetivos: Promoção de atividades de caráter sociocultural; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Promover a obtenção de melhores resultados na área comercial;  

2 Novembro 2016 a 2 de Novembro 2016 (Professores 12ºC) 

 

 

Feira de S. Martinho 

- Recolha de provérbios de S. Martinho. 
- Leitura e elaboração de trabalhos diversos sobre o S. Martinho. 
- Elaboração de cartuchos. 
- Elaboração de compotas. 
- Comemoração do Dia de S. Martinho com o Jardim de Infância e Lar de Idosos, através de uma “ Feira de S. Martinho”, com venda de produtos da época (legumes, 
hortaliças, compotas, bolos…). 
- Declamação de provérbios e pregões. 
- Almoço convívio. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural 
e/ou desportiva; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de 
educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

7 de Novembro a 11 Novembro 2016 (EB1 da Igrejinha e JI da Igrejinha) 
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Comemoração do S. Martinho com os idosos no Castelo 

Apresentação de dramatizações, canções e danças, pelos alunos. 

- Magusto e lanche convívio 

Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; 

Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e 

encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

11 novembro 2016 a 11 novembro 2016 (Professores e Educadores da EB1/JI de Arraiolos) 

 

 

O Magusto  

Comemoração do S. Martinho em parceria com a EB1 e o Lar de Idosos de Sabugueiro 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e 
educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes 
no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e 
de outros projetos. 

11 novembro 2016 (Profª. Ana Crisitna Seixas e Educ. Adelaide Oliveira) 

 

Dia de  S. Martinho  

Dramatização da lenda de S. Martinho. 
- Feira de S. Martinho com produtos confecionados na escola (doces e compotas). 
- Magusto. 
- Elaboração de trabalhos de expressão plástica alusivos  ao tema. 
Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 
segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos 
pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

11 novembro 2016 (Profªs. Maria da Paz e Ana Duarte) 
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Corta Mato Escolar 

Corta Mato Escolar de Apuramento para os Regionais de Corta mato 
Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 
segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; 
Valorizar e publicitar a obtenção de resultados escolares de excelência e/ou resultados de mérito desportivo. 

23 Novembro 2016 a 23 Novembro 2016 (GRUPO 260 e 620) 

 

 

Torneio de Futsal/Ténis de Mesa e Mini Trampolim 

Torneio Inter-Turmas de Futsal dentro dos vários ciclos de ensino e simultaneamente a realização de um torneio de Ténis de Mesa e de Saltos de Mini-Trampolim  

Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 

segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; Valorizar e publicitar a obtenção de resultados escolares de 

excelência e/ou resultados de mérito desportivo; 

23 Novembro 2016 a 23 Novembro 2016 (GRUPO 260 e 620) 

 

Natal  

Leitura e exploração de uma história de Natal “ A estrelinha”. 
- Ensaios para dramatização da história. 
- Elaboração e exposição/venda de diversos trabalhos alusivos ao Natal (velas, cartões, anjos). 
- Comemoração do Natal com as famílias e Jardim de Infância (dramatização de história de Natal, lanche convívio. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural 
e/ou desportiva; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as 
parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

1 de  Dezembro 2016 a 16 Dezembro 2016 (EB1 da Igrejinha) 
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Visita de Estudo 

- Exploração das artes: cinema, teatro 
- De maneira a proporcionar  o contacto com a arte cinema/teatro, os alunos irão assistir ao musical “ Aladino e a Lâmpada Mágica”. 
Objetivos: Promoção de atividades de caráter sociocultural; Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

1 Dezembro 2016 a 7 Dezembro 2016  (EB1 da Jgrejinha) 

 

A localização relativa 

Exposição de rosas dos ventos, com reutilização de materiais.   

Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 

segurança, saúde e educação ambiental; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; 

Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

2 Dezembro 2016 a 16 Dezembro 2016 (Isabel Mota, Sandra Pereira) 

 

Comemoração do dia internacional da pessoa com deficiência 

Vão ser criadas algumas estações, com situações de deficiência. Irá ser proposto a toda a comunidade educativa que vivencie as várias situações. 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; 
Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a 
utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

5 Dezembro 2016 a 5 Dezembro 2016  (GRUPO 910) 

 

Hour of Code 

Expandir a participação em ciências da computação, tornando-a acessível em mais escolas, e aumentando a participação de elementos do género feminino bem como 
estudantes de etnias sub-representadas. 
Objetivos: Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no 
agrupamento. 

5 Dezembro 2016 a 11 Dezembro 2016 (GRUPO 550) 
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Teatro: Aladino no Teatro Luísa Todi 

Os alunos irão ver uma peça de teatro ao Teatro Luisa Todi ver a peça: Aladino 

- De maneira a proporcionar  o contacto com a arte cinema/teatro, as crianças irão assistir ao musical “ Aladino e a Lâmpada Mágica”. 

Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 

segurança, saúde e educação ambiental; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; 

Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

1 Dezembro 2016 a 7 Dezembro 2016 (Educadora do JI de Igrejinha e professores da EB1 de Igrejinha) 

 

Teatro: Aladino no Teatro Luísa Todi 

Os alunos irão ver uma peça de teatro ao Teatro Luísa Todi ver a peça: Aladino 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; 
Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou 
desportiva; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Relação Escola/Comunidade: Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

1 Dezembro 2016 a 7 Dezembro 2016 (GRUPO 910) 

 

Natal  

Recolha de bens para enviar a uma instituição de solidariedade. 

-Visita ao lar de idosos(oferta de presentes, canções, leituras). 

-Embelezamento da escola. 

-Teatro de Natal. 

- Exposição em local a designar, de quadros feitos em família. 

Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania; 

Promoção de atividades de caráter sociocultural; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos 

projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

5 Dezembro 2016 a 16 Dezembro 2016 (Profªs. Maria da Paz e Ana Duarte) 
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"Dia da Pessoa com deficiência" 

Visionamento de um filme. 

-Diálogo com os alunos sobre a diferença. 

- Construção de um cartaz com mensagens alusivas ao tema. 

Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 

segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

7 de dezembro 2016 (Profªs. Maria da Paz e Ana Duarte) 

 

 

Christmas 

Escrita de mensagens natalícias em cartões. 
Objetivos específicos: Promover o conhecimento da cultura Inglesa; Estimular os alunos para a aprendizagem da língua inglesa; Reconhecer semelhanças e diferenças entre 
o seu universo sociocultural e o dos outros. 

12 Dezembro 2016 a 16 Dezembro 2016 (GRUPO 330) 

 

 

 

 

Natal solidário 

Elaboração de postais pelos alunos. 
Apresentação de canções, danças e/ou poesias aos idosos do Centro de Dia de Arraiolos,, de forma a fomentar o convívio e a fraternização entre as crianças e os idosos. 
Oferta de um cabaz de Natal, aos idosos, constituído por géneros alimentares, oferecidos pelos EE e comunidade escolar em geral. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; 
Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e 
encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

12 Dezembro 2016 a 16 Dezembro 2016 (Professores da EB1/JI de Arraiolos) 
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Feira de Minerais 

Durante a última semana do 1º período, estará patente uma exposição/venda de minerais no átrio do 1º andar. 
Objetivos:  Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; 
Ocupação dos alunos/crianças durante todo o tempo de permanência na escola/Jardim-de-infância; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 
segurança, saúde e educação ambiental; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

13 Dezembro 2016 a 16 Dezembro 2016 (GRUPO 520) 

 

Torneio de Futsal/Ténis de Mesa e Mini Trampolim 

Torneio Inter-Turmas de Futsal dentro dos vários ciclos de ensino e simultaneamente a realização de um torneio de Ténis de Mesa e de Saltos de Mini-Trampolim. 
Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 
segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; Valorizar e publicitar a obtenção de resultados escolares de 
excelência e/ou resultados de mérito desportivo. 

15 Dezembro 2016 a 16 Dezembro 2016 (GRUPO 260 e 620) 

 

Festa de Natal 

Realização de uma Festa de Natal com a presença dos encarregados de educação. 

Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias 

existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

16  Dezembro 2016 a 16 Dezembro 2016 (Educadora do JI da Igrejinha e Prof. Da EB1 da Igrejinha) 
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Festa de Natal 

Comemoração da época natalícia em conjunto com a EB1 e o Lar de Idosos de Sabugueiro 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Implementar uma política disciplinar comum a todo o agrupamento e de natureza 
preventiva; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; 
Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no 
agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de 
outros projetos. 

16  Dezembro 2016 a 16 Dezembro 2016 (J.I. EB1 do Sabugueiro e Lar de Idosos) 

 

Cerimónia de entrega dos diplomas de 12º ano, quadros de excelência e mérito desportivo e demais prémios 

Cerimónia oficial da entrega dos diplomas de 12º ano aos alunos finalistas e diplomas e lembrança a todos os alunos distinguidos pelo mérito académico e desportivo. 
Entrega do Prémio Borralho dos Reis. Entrega de prémio ao aluno vencedor do concurso “Cria o estandarte do Agrupamento”. 
Atribuição dos prémios da Câmara Municipal de Arraiolos, Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. 
Objetivos: Oficialização da conclusão do 12º ano; Reconhecimento do mérito académico e desportivo. 

17  Dezembro 2016 a 17 Dezembro 2016 (Diretora) 

 

Aula sobre Renascimento e Arte 

Aula com docente do Departamento de História da Universidade de Évora sobre Renascimento e Arte, para alunos de 8º e 10º anos. 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Diminuir o absentismo; Desenvolver atividades que promovam a educação para a 
cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; 
Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

3 Janeiro 2017 a 31 Maio 2017 (GRUPO 400) 
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Visita de estudo à Assembleia da República 

Visita de estudo à Assembleia da República para aprofundar os conhecimentos sobre a "casa da democracia portuguesa) e assistir a uma sessão plenária, para alunos de 9º 
ano. No final da visita os alunos produzirão um relatório e uma notícia para o jornal ArrRivar. 
Objetivos: Diminuir o absentismo; Reduzir o abandono escolar;  Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação 
ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos 
alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento. 

3 Janeiro 2017 a 31 Maio 2017 (Profª Ângela Rodrigues) 

 

Teatro Auto da Barca do Inferno 

Visita de estudo para assistir à peça de teatro Auto da Barca do Inferno 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Valorizar e publicitar a obtenção de resultados 
escolares de excelência e/ou resultados de mérito desportivo; Aprendizagem dos alunos: Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

3 janeiro  2017 a 4 abril 2017 (Isabel Madeira e Luís Carreira) 

 

Dia de Reis 

Confeção de coroas, jogos, canções, simbologia dos Reis e lanche alusivo ao tema. Explorar o tema "Povos e Culturas" e "Bem comer para Bem Crescer". 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Implementar uma política disciplinar comum a todo o agrupamento e de natureza 
preventiva; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural 
e/ou desportiva; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos 
existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares 
de turma e de outros projetos. 

6 Janeiro 2017 a 6 de Janeiro 2017 (EB1/JI do Sabugueiro) 

 

Problematizando 

Concurso de Resolução de problemas, destinado a alunos do 3º ciclo do ensino básico, organizado pelo Núcleo Regional da APM, que decorre em 3 fases, sendo as 
primeiras duas realizadas na escola e a terceira na escola responsável pela elaboração do processo. 
Objetivos: Diminuir o absentismo; Promover a obtenção de melhores resultados na disciplina Matemática. 

8 Janeiro 2017 a 30 Maio 2017 (GRUPO 500) 



                                                                    
DIREÇÃO-GERAL DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO ALENTEJO 

135525 - AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE ARRAIOLOS 

ESCOLA BASICA DE 2º E 3º CICLOS COM SECUNDÁRIO CUNHA RIVARA DE ARRAIOLOS  

__________________________________________________________________________  

37 

 

 

 

Histórias do mundo rural 

Visita e exploração do Museu do Mundo Rural do Vimieiro. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Continuar a promover a progressiva utilização das 
TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias 
existentes. 

15 Janeiro 2017 a 30 Maio 2017 (GRUPO 240) 

 

Visita de estudo à fábrica de laticínios Danone 

Visita de estudo com o intuito de observar os processos de fabrico de lacticínios e funcionamento dos laboratórios 
Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 
segurança, saúde e educação ambiental; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização 
eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

17 Janeiro 2017 a 17 janeiro 2017 (Ana Fonseca, Isabel Mota, Ludgero Serrano) 

 

Prevenção de comportamentos de risco 

Em articulação com psicólogas  enfermeiras do centro de saúde, visualização de filmes, conferências, conversas enquanto prevenção de comportamentos de risco. 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; 
Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; 
Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Assegurar a todos os membros da comunidade formação tomando em consideração as 
necessidades diagnosticadas. 

18 Janeiro 2017 a 18 Julho 2017 (GRUPO 910) 

 

Visita de Estudo a Vila Viçosa 

Visitar o Palácio de Vila Viçosa, o Museu da caça e o museu do Mármore 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; Melhoria dos 
resultados escolares dos alunos. 

20 Janeiro 2017 a 7 Julho 2016 (GRUPO 200) 
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Aula em sítios arqueológicos do concelho de Arraiolos 

Realização de uma aula prática de arqueologia por um docente/arqueólogo da Universidade de Évora. 
Objetivos: Diminuir o absentismo; Reduzir o abandono escolar; Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades 
que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; Melhoria dos 
resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Formação 
dos membros da comunidade educativa. 

1 Fevereiro 2017 a 31 Maio 2017 (Profªs Anabela Barros e Ângela Rodrigues) 

 

 

 

 

 

Dia da Internet Segura 

Oportunidade para introduzir, ou reforçar, o tema da Segurança na Internet entre alunos, professores, assistentes operacionais, encarregados de educação e pais, bem 
como consolidar os conceitos que, eventualmente, terão sido, ou virão a ser, abordados na sala de aula. 
Objetivos:Continuar a promover a progressiva utilização das TIC. 

6 Fevereiro 2017 a 10 Fevereiro 2017 (GRUPO 550) 

Carnaval - Povos e Etnias 

Sensibilização das crianças para a diferença. 
Conhecer tradições do Carnaval, de outros países. 
Elaboração de fatos e máscaras. 
Desfile pelas ruas de Arraiolos. 
Proporcionar o convívio e o lúdico, através de personagens fantásticas. 

Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; 

Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias 

existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

6 Fevereiro 2017 a 28 Fevereiro 2017 (Professores da EB1/JI de Igrejinha em colaboração com a CMA) 
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Comemoração do Carnaval 

Desfiles de Carnaval em parceria com a EB1 e Lar de Idosos de Sabugueiro e Câmara Municipal de Arraiolos subordinado ao tema "Povos e "Culturas". 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e 
educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados 
escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação 
dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

23 de fevereiro 2017 a 24 de fevereiro 2017 (Educadora do JI e Profª da EB1 de Sabugueiro) 

 

Comemoração do Carnaval 

Elaboração de máscaras e desfile de Carnaval. 
Tema "Povos e Culturas" 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; 
Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

São Valentim 

Escrita de mensagens alusivas ao tema em cartões 
Objetivos: Promover o conhecimento da cultura Inglesa. Estimular os alunos para a aprendizagem da língua inglesa. Reconhecer semelhanças e diferenças entre o seu 
universo sociocultural e o dos outros. Valorizar e humanizar as instalações e espaços existentes. Desenvolver competências sociais. 

14 Fevereiro 2017 a 14 Fevereiro 2017 (GRUPO 330) 

Carnaval - Povos e Etnias 

Sensibilização das crianças para a diferença. Conhecer tradições do Carnaval, de outros países. Elaboração de fatos e máscaras. Desfile pelas ruas de Arraiolos. 
Proporcionar o convívio e o lúdico, através de personagens fantásticas. 

Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; 

Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias 

existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

20 Fevereiro 2017 a 24 Fevereiro 2017 (Professores da EB1/JI de Arraiolos em colaboração com a CMA) 
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23 de fevereiro 2017 a 24 de fevereiro 2017 (Assistentes Técnicos) 

 

Comemoração do Carnaval 

Participação no desfile de Carnaval de todas as escolas do agrupamento.  
Objetivos: Promoção de atividades de carácter sociocultural; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de 

educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

23 de fevereiro 2017 a 24 de fevereiro 2017 (Educadora do JI e Profs da EB1 de Igrejinha) 

 

Aula com o autor do Manual 

Proporcionar uma aula aos alunos de 5º ano com o autor do manual - Francisco Cantanhede. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural 
e/ou desportiva; Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

7 Março 2017 a 7 Julho 2017 (GRUPO 200) 

 

Visita de estudo ao Alqueva 

Visita de estudo ao Alqueva para as turmas do décimo e décimo primeiro no âmbito da disciplina de Geografia A, no tema “Recursos naturais e Espaço rural”. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural 
e/ou desportiva; Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

10 Março 2017 a 10 Março 2017 (GRUPO 420) 

 
 

Dia do Pai 

Trabalhos alusivos ao dia do pai: 
- leituras; 
- pinturas; 
- elaboração de prenda. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural 
e/ou desportiva. 

13 Março 2017 a 13 Março 2017 (EB1 da Igrejinha) 
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Dia Mundial do Consumidor 

Execução de trabalhos no computador pelos alunos do curso vocacional Técnico de Comércio, neste âmbito, para divulgação junto da comunidade escolar. 
Objetivos: Reduzir o abandono escolar; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Continuar a promover 
a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento.  

15 Março 2017 a 15 Março 2017 (Professores do Conselho de Turma) 

 

Visita de estudo 7º A 

Visita de Estudo ao Planetário de Lisboa e ao Museu do Mar (Cascais) 

Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; 

Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

16 Março 2017 a 17 Março 2017 (Professores do Conselho de Turma) 

 

Comemoração do Dia de S. Patrício 

Atividades lúdicas alusivas ao tema. 
Objetivos: Promover o conhecimento da cultura Inglesa; Reconhecer semelhanças e diferenças entre o seu universo sociocultural e o dos outros. 

17 Março 2017 a 17 Março 2017 (GRUPO 330) 

 

Festa da Primavera 

Piquenique conjunto com a EB1 de Sabugueiro na Barragem de Santa Clara 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Implementar uma política disciplinar comum a todo o agrupamento e de natureza 
preventiva; Desenvolver atividades que promovam a Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a 
participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

21 Março 2017 a 21 Março 2017 (Adelaide Oliveira/Ana Cristina Seixas) 
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Caça aos ovos 

Construção de "cestos" para recolha dos ovos da Páscoa. Descoberta de ovos de chocolate, previamente escondidos, em conjunto com os alunos do 1ºciclo de Igrejinha. 
Objetivos: Promoção de atividades de caráter sociocultural; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes: 

26 Março 2017 a 4 Abril 2017 (Educadora do JI de Igrejinha e professores da EB de Igrejinha) 

 

Páscoa 

Pesquisas sobre tradições da Páscoa; 
- Elaboração de ovos e cestos de Páscoa; 
- Caça ao ovo com familiares. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural 
e/ou desportiva; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de 
educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

26 Março 2017 a 4 Abril 2017 (Educadora do JI de Igrejinha e professores da EB de Igrejinha) 

 

Comemoração da Páscoa 

Atividades alusivas ao tema. 
Objetivos: Promover o conhecimento da cultura Inglesa; Reconhecer semelhanças e diferenças entre o seu universo sociocultural e o dos outros. 

27 Março 2017 a 4 Abril 2017 (GRUPO 330) 

 

Semana da Leitura: "O Prazer de Ler" 

Leitura e exploração de poemas, na Biblioteca Dordio Gomes; 
Elaboração de poemas pelos alunos da EB1/JI de Arraiolos e posterior declamação, pelos mesmos, nas turmas do 2º ciclo; 
Leitura de poemas ou histórias, pelos Pais/EE/Avós, nas turmas dos seus educandos; 
Sessão de cantares alentejanos, pelo grupo de reformados de Arraiolos. 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; 
Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde 
e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Incrementar a utilização eficaz dos recursos 
existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares 
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de turma e de outros projetos. 

27 março 2017 a 31 de março 2017 (Equipa da Biblioteca Dordio Gomes) 

 

 

Visita de estudo à Reserva Natural do Estuário do Sado 

Visita de estudo guiada à Reserva Natural do Estuário do Sado, para observação de golfinhos, aves e da flora autóctone do estuário 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Continuar a promover a progressiva utilização das 
TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias 
existentes. 

28  Março 2017 a 28 Março 2017 (Ana Fonseca) 

 

Orientação Escolar e Vocacional 

Visita de estudo à Futurália. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Aprendizagem dos alunos: Melhoria dos resultados 
escolares dos alunos; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

29  Março 2017 a 29 Março 2017 (Jacinta Reis e Psicóloga Margarida) 

 

Mostra de doces - Semana Cultural 

Mostra de doces típicos espanhóis. 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; Continuar a promover 
a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento. 

30 Março 2017 a 30 Março 2017 (GRUPO 350) 

 

Aula sobre a Europa e o Mundo no pós-queda do Muro de Berlim 

Aulas com docentes do Departamento de História da Universidade de Évora para alunos de 12º ano sobre: 
Globalização;  
Neoliberalismo; 
Desagregação do Estado-Nação 
UE (formação, crescimento e aprofundamento da UE); 
Portugal e os Estados de Língua Oficial Portuguesa: PALOP e CPLP 
Objetivos: Diminuir o absentismo; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de 
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caráter sociocultural e/ou desportiva; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

30 Março 2017 a 31 Maio 2017 (GRUPO 400) 

 

 

Visita de Estudo a Campo Maior 

Visita de estudo à empresa Delta em Campo Maior 
Objetivos: Diminuir o absentismo; Reduzir o abandono escolar; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação 
ambiental; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as 
parcerias existentes. 

30 de março  2017 a 30 de março 2017 (Professores do Conselho de Turma do 12ºC) 

 

Jogos Matemáticos 

Disponibilização, durante a Semana Cultural, de jogos matemáticos para que os alunos possam desenvolver o raciocínio/estratégias matemáticas. 
Objetivos: Promover a obtenção de melhores resultados na disciplina de Matemática; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento. 

1 Abril 2017 a 4 Abril 2017 (GRUPO 500) 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratórios Abertos 

Alunos de 12º ano da disciplina de Biologia irão dinamizar atividades de caráter experimental para alunos de 1º e 2º ciclos. 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; 
Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento. 

2 Abril 2017 a 4 Abril 2017 (GRUPO 520) 
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Laboratório Aberto (de Física e de Química) 

Atividades experimentais organizadas e monitorizadas por alunos do 3º ciclo e do ensino secundário para alunos do 1º ciclo e do 2º ciclo. 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e 
educação ambiental; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento. 

2 Abril 2017 a 4 Abril 2017 (GRUPO 510) 

A Páscoa - confeção de folares 

Confeção de bolos fintos/folares da Páscoa com a participação dos avós dos alunos de Santana do Campo. 
Convívio e confraternização entre crianças e idosos. 
Jogos diversos em Santana do Campo. 
 Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural 
e/ou desportiva; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos; Incrementar a utilização eficaz dos 
recursos existentes no agrupamento.  

4 Abril 2017 (Professores da EB1/JI de Arraiolos) 

Páscoa 

Caça ao ovo e lanche com gastronomia da época. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; 
Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos 
projetos curriculares de turma e de outros projetos; 

4 Abril 2017 a 4 Abril 2017 (Adelaide Oliveira, Ana Cristina Seixas) 
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Rivara a Rolar 

Atividade de Natureza com passeio de BTT e Caminhada 
Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 
segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter desportivo; Valorizar e publicitar a obtenção de resultados escolares de excelência e/ou 
resultados de mérito desportivo. 

4 Abril 2017 a 4 Abril 2017 (GRUPO 260 e 620) 

Visita de estudo ao jardim zoológico 

Os alunos irão visitar o jardim zoológico. 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; 
Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; 
Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Assegurar a todos os membros da comunidade formação tomando em 
consideração as necessidades diagnosticadas. 

13 Abril 2017 a 13 Abril 2017 (GRUPO 910) 
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Visita de Estudo ao Oceanário 

Sensibilização das crianças para a importância dos animais aquáticos.  
Realização de uma visita de estudo ao Oceanário no 3º Período, em data a definir, para observação de diferentes espécies aquáticas. 
Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 
segurança, saúde e educação ambiental; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Promoção de atividades de 
caráter sociocultural; Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

17 Abril 2017 a 23 Junho 2017 (Professores das turmas A1 e B1 da escola EB1/JI de Arraiolos) 

Páscoa 

Caça ao ovo. 
- Confeção de folares na padaria local. 
- Lanche convívio. 
 Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 
segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos 
pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

17 Abril 2017 a 18 Abril 2017 (Maria da Paz Santos, Ana Duarte) 

Visita de Estudo ao Centro de Ciência Viva e Oceanário 

Sensibilização das crianças para a importância dos animais aquáticos e dos astros.  

Realização de uma visita de estudo ao Centro de Ciência Viva e Oceanário no 3º Período, em data a definir, para observação de diferentes espécies aquáticas e aquisição de 

conhecimentos relativos aos astros 

Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 

segurança, saúde e educação ambiental; Melhoria dos resultados escolares dos alunos;  Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

17 Abril 2017 a 23 Junho 2017 (Professores das turmas C1 e E da escola EB1/JI de Arraiolos) 
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Dia da Mãe 

Trabalhos alusivos ao dia da mãe 
-leituras, pinturas, elaboração de prenda: 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; 
Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

24 de abril 2017 a 1 Maio 2017 (Joaquina Silva; Joaquim Páscoa; Maria José Serôdio, Maria Manuela Gregório, Deonilde Salvador) 

 

Visita de Estudo à Praia 

Realização de uma visita de estudo à praia no 3º Período, em data a definir, com vista a proporcionar novas experiências às crianças. 

Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 

segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; 

17 Abril 2017 a 23 Junho 2017  (Professor da turma D1 da escola EB1/JI de Arraiolos) 

Visita de Estudo  

Realizar-se-á uma visita de estudo a local e em data a designar pelas crianças do JI da EB1/JI de Arraiolos. 

Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 

segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

19 Abril 2017 a 23 Junho 2017  (Educadoras do JI de Arraiolos) 

Comemoração do 25 de Abril - Professora Zulima Gaspar 

Comemorar o 25 de Abril com a professora Zulima Gaspar 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; 
Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

20 Abril 2017 a 7 Julho 2016 (GRUPO 200) 
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Encontro anual de alunos de EMRC 

Promovido pelo Secretariado Diocesano da Juventude da Arquidiocese de Évora vai realizar-se em Estremoz o encontro de alunos. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

27 Abril 2017 a 27 Abril 2017 (GRUPO 290) 

 

 

Exposição de trabalhos efetuados pelos alunos 

Exposição de trabalhos efetuados pelos alunos inseridos na alínea e) e d) que desenvolvem atividades no projeto"Ser Maior" 

Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; 

Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no 

agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

27 Abril 2017 a 1 de maio 2017 (Grupo 910) 

Palestra Universidade de Lisboa - IGOT 

No âmbito do Projeto Nacional de Educação Geográfica - Nós Propomos  
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural 
e/ou desportiva; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Valorizar e publicitar a obtenção de resultados escolares de excelência e/ou resultados de mérito 
desportivo; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Aproximação e/ou superação à média nacional nas provas de aferição e exames nacionais. 

2 Maio 2017 a 2 Maio 2017 (GRUPO 420) 

“A Dimensão Estética. Análise e compreensão da experiência Estética” 

Pretende-se sensibilizar os alunos, do 10º ano, para a importância das artes e problematizar o conceito de arte a partir de uma experiência direta de uma exposição de arte 
contemporânea. 
Objetivos: Diminuir o absentismo; Reduzir o abandono escolar; Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Promoção de 
atividades de caráter sociocultural; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

2 Maio 2017 a 2 Maio 2017 (GRUPO 410) 
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Visita de estudo a Mérida 

Visita de estudo à cidade de Mérida, seus monumentos e museu de arte romana. 

Objetivos: Promoção de atividades de caráter sociocultural; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

5 de Maio a 5 de  Maio 2017 (GRUPO 350) 

 
Visita de estudo ao Oceanário 

Visita de estudo conjunta do jardim de infância com a escola do primeiro ciclo de Sabugueiro para proporcionar às crianças/alunos novas experiências e aprendizagens. 

Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação 

ambiental; Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento; 

Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

5 de Maio a 5 de  Maio 2017 (Adelaide Oliveira/Ana Cristina Seixas) 

 

 

 

Ida ao teatro 

Visualização de uma peça de teatro 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; 
Promoção de atividades de caráter sociocultural; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

4 Maio 2017 a 4 Maio 2017 (GRUPO 910) 

Dia da Europa - Peça de teatro 

Representação teatral em articulação com as docentes de Inglês e com a docente Paula Gaspar. 
Objetivos: Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos; Promoção de atividades de caráter sociocultural; Continuar a promover a progressiva 
utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento. 

9 Maio 2017 a 9 Maio 2017 (GRUPO 350) 
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Visita de estudo 

Visita de estudo ao Pavilhão do Conhecimento, utilizando o comboio como meio de transporte. 

Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 

segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; 

24 Maio 2017 (Maria da Paz Santos, Ana Duarte) 

Visita de estudo ao Palácio de Vila Viçosa 

No âmbito do projeto" Cidadania-olhares sobre a diferença", os alunos irão desenvolver atividades relacionadas com a sociedade (passado/presente), abordando temas 
como modos de tratamento, vestuário, higiene, habitação...assim pretendemos que os alunos visitem o Palácio de vila Viçosa. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; 
Continuar a promover a progressiva utilização das TIC; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no 
agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes.  

24 Maio 2017 (EB1 da Igrejinha e JI da Igrejinha) 

Dia da Espiga 

Pesquisas na net. 

- Cartaz alusivo ao tema.  

- Apanha da espiga. 

- Piquenique. 

Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Promoção de atividades de caráter sociocultural; Continuar a promover a 

progressiva utilização das TIC; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares 

de turma e de outros projetos. 

26 Maio 2017 (Maria da Paz Santos, Ana Duarte) 
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Dia da Criança 

Comemoração do dia da criança com atividades desenvolvidas em parceria com a Câmara Municipal. 
Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 
segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no 
agrupamento; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de 
outros projetos 

1 Junho 2017 a 1 Junho 2017 (GRUPO 110 \ CMA) 

 

Dia da Criança 

Atividades implementadas pela Câmara Municipal 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural 
e/ou desportiva; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes. 

1 Junho 2017 a 1 Junho 2017 (CMA\EB1 Igrejinha) 

 

 

 

 

 

"Dia do ambiente" 

Jogos ao ar livre. 
-Powerpoint sobre a reciclagem e separação de lixo. 
- Ida a um ecoponto da vila para separação de materiais recicláveis 
Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 
segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural; Melhoria dos resultados escolares dos alunos; Reforçar a participação dos pais e 
encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

5 de junho 2017 (Maria da Paz Santos, Ana Duarte) 
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Rivara Aventura 

Atividades de Desporto Aventura 
Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 
segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva. 

6 Junho 2017 a 6 Junho 2017 (GRUPO 260 e 620) 

 

 

 

Festa de encerramento do ano letivo 

Dramatizações, apresentação de canções e poesias e almoço comunitário. 
Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; 
Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; 
Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; 
Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

23 Junho 2017 a 23 Junho 2017 (Adelaide Oliveira, Ana Cristina Seixas) 

Encerramento do ano letivo: Sarau desportivo 

Coreografia de Zumba; 
- Demonstração de saltos, cambalhotas; judo/karaté 
- Dança com fitas; 
- Coreografia; 
- Skate cómico. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural 
e/ou desportiva; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e 
de outros projetos. 
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Aprovado em  Conselho Geral de 17 de outubro de 2016 

 

23 Junho 2017 a 23 Junho 2017 (Joaquina Silva; Joaquim Páscoa; Graça Palma; Maria José Serôdio, Maria Manuela Gregório, Deonilde Salvador) 

"Final de Ano Letivo" 

Festa a realizar em local a designar. 
- Dramatizações, dança, canções. 
- Cerimónia de despedida dos alunos de 4º ano. 
- Exposição de trabalhos. 
Objetivos: Inclusão de todos os alunos com NEE e alunos estrangeiros, educativa e socialmente; Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, 
segurança, saúde e educação ambiental; Promoção de atividades de caráter sociocultural e/ou desportiva; Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; 
Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares de turma e de outros projetos. 

23 Junho 2017 a 23 Junho 2017 (Maria da Paz Santos, Ana Duarte) 


