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Gestão da BE 

. - Avaliação da BE (MABE) 
Objetivos: Implementar o processo de avaliação da BE 
Público alvo: Comunidade educativa 
Orçamento: 0 € 

4 de setembro de 2017 a 27 de julho de2018 (Equipa da BE e PB) 

 

Festa com livros 

(Semana da Leitura): 
- Encontro com escritor ou ilustrador; 
- Feira do livro; 
Objetivos: Participar na 12ª edição da Semana da Leitura (PNL) 
Público alvo: Comunidade educativa 
Orçamento: 100 € 

4 de setembro de 2017 a 5 de abril de 2018 (BE e BM (RBA)) 

 

“Aulas na BE”  “Aprender com a BE”   

“Aprender com a BE” 9ºA 
Objetivos: Integração dos recursos da BE na operacionalização do currículo 
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 
Público alvo: 9ºA e outras turmas cujos docentes estejam interessados 
Orçamento: 0 € 

4 de setembro de 2017 a 31 de maio e 2018 (Equipa da BE e docentes da Turma) 
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“A Literacia…, a Ciência …  e a pesquisa…” 

Aulas na BE, promovidas entre a equipa e os professores da área para trabalhos de pesquisa 

Objetivos: Promover as literacias (científica, informação, de leitura) 

Organizar eventos para elevar os níveis de leitura 

Desenvolver a leitura em várias áreas curriculares 

Incluir a leitura na transição entre níveis de escolaridade 

Público alvo: alunos 

Orçamento: 50 € 

11 de Setembro 2017 a 31 de maio de 2018 (Equipa da BE e docentes da área) 

 

Exposições temáticas/ debates (departamentos/projetos do Agrupamento/ dias comemorativos) 

Exposições temáticas/debates (departamentos/projetos do Agrupamento/ dias comemorativos) 
As BE são um recurso do agrupamento e estão disponíveis para as exposições que os diferentes grupos quiserem fazer. 
Objetivos: Divulgar as atividades desenvolvidas nos diferentes departamentos/grupos disciplinares/projetos 
Cooperar com as diferentes estruturas educativas do Agrupamento 
Apoiar os docentes na concretização de projetos/atividades 
Criar dinâmicas de articulação e parceria com os projetos desenvolvidos no Agrupamento 
Divulgar outras culturas 
Público alvo: Comunidade educativa 
Orçamento: -- € 

11 de Setembro de 2017 a 15 de Junho 2018 (Comunidade educativa e equipas das BE)  
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Bibliotecas em Rede 

. Trabalho de parceria entre as diversas bibliotecas de forma a rentabilizar recursos 
Objetivos: Rede Concelhia de Bibliotecas de Arraiolos 
Consolidar o trabalho em parceria e de colaboração entre as BE e a BM 
. Visitas à BM – Aulas na BM 
Manter e melhorar parceria com a BPE (Évora) 
Público alvo: Comunidade educativa e escolar 
Orçamento: -- € 

11 de Setembro 2017 a 29 de Junho de 2018 (Professora Bibliotecária e coordenadora da biblioteca municipal) 

 

“Partilh@r a informação” 

Divulgação/marketing BE através da página, Facebook, blogue, Sapo Campus, catálogo online 

Objetivos: Dinamizar o blogue das BE, página do Facebook, Sapo Campus e espaço da RBA. 

Público-alvo: Comunidade educativa e escolar 

Orçamento: -- € 

11 de Setembro 2017 a 29 de Junho de 2018 (Equipa da BE) 

 

“Livros, Ler, comunicar e Aprender ” 

Disponibilidade da equipa da BE para todas a planificação e execução de atividades que tenham como base a leitura e a parceria com instituições locais 
Objetivos: Promover o livro e estimular a leitura 
Estreitar a ligação escola/comunidade 
Estabelecer parcerias com instituições locais 
Público-alvo: Comunidade educativa 
Orçamento: -- € 

11 de Setembro 2017 a 29 de Junho de 2018 (Equipa das BE em articulação com outras instituições) 
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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 
Público alvo: alunos do agrupamento 
Orçamento: 20 € 

12 Setembro 2017 a 16 Junho 2018 (Equipas das BE) 

 

Livros viajantes” 

- Empréstimo: interbibliotecas (BE/BM/BP), domiciliário/sala de aula 
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 ( PNL) 
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 
Público alvo: Comunidade educativa 
Orçamento: -- € 

12 Setembro 2017 a 16 Junho 2018  (Equipas das BE) 
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“Comunicar para Aprender” 

Trabalho de parceria entre as diversas bibliotecas de forma a rentabilizar recursos 
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 (RBE, PNL) 
Comemoração do Mês Internacional das bibliotecas Escolares (MIBE) 
 Semana da Leitura – 12ª edição “????” 
Público alvo: Comunidade educativa 
Orçamento: -- € 

12 Setembro 20176 a 16 Junho 2018 (Equipas das BE) 

 

 

 

 

 

Spelling Contest 

. Concurso de soletração a realizar por eliminatórias 

Objetivos:  - Aplicar o vocabulário estudado 

- Aplicar o alfabeto inglês 

- Contribuir para a correção ortográfica dos alunos  

- Promover aprendizagem de forma lúdica 

Público-alvo:  Alunos de 5º ano 

Orçamento: 15 € 

13 Setembro 2017 a 15 de Junho 2018 ( Professores de Inglês do grupo 220) 
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eTwinning Projects: Schoolovision2018 - celebração dos 10 anos do projeto 

- Troca de apresentações Powerpoint, desenhos, postais, fotografias, músicas, mapas, etc… 
Objetivos: - Criar laços de amizade com colegas Europeus. 
- Aprender vocabulário essencial em Inglês 
- Conhecer melhor outros Países Europeus 
- Comparar semelhanças e diferenças entre o seu País e os outros Países Europeus 
- Entender as potencialidades das Novas Tecnologias de Informação 
- Desenvolver as suas capacidades nas TIC 
- Ganhar consciência da existência de outro País e da Europa como um todo 
Público alvo: Comunidade escolar 
Orçamento: 50 € 

13 de setembro de 2017 a 31 de maio de 2018 (Carla Sampaio da Silva-Grupo220) 

 

 

 

 

 

Vocabulary Contest 

Concurso de vocabulário a realizar por eliminatórias 

Atribuição de prémios aos três primeiros classificados  

Objetivos:  - Aplicar o vocabulário estudado 

- Contribuir para a correção ortográfica dos alunos 

- Promover aprendizagem de forma lúdica 
Público-alvo:  Alunos de 6º ano 
Orçamento: 15€ 

13 de Setembro 2017 a 15 de junho de 2018 ( Professores de Inglês do grupo 220) 
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Receção ao caloiro 

Jogo das apresentações 
Jogo dos abraços 
Visita guiada à escola 
Visualização do filme da história "A casinha de chocolate" 
Recorte e colagem  
Pintura com mãos 
Objetivos:  Promover a inclusão dos alunos 
Desenvolver atividades que promovam a cidadania 
Promover atividades de carater socio cultural. 
Público-alvo: Alunos da E.B.1 de Vimieiro 
Orçamento: 5 € 

13 de Setembro 2017 (Profs E.B.1 de Vimieiro) 

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 
- Manifestar reação pessoal ao texto ouvido. 
- Fazer apresentação oral sobre um tema, com recurso eventual a tecnologias de informação.  
Público-alvo:  Docentes, alunos e comunidade educativa 

Orçamento: 30 € 

13 de Setembro de 2017 a 7 de Junho 2018 (Grupo de Português e Inglês 2º Ciclo - articulação) 
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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 
Público-alvo: Docentes, alunos e comunidade educativa 
Orçamento: 25 € 

13 de Setembro 2017 a 7 de Junho 2018 (Grupo de Português e Inglês 2º Ciclo - articulação) 

Leitura vai e vem 

Atividades de voluntariado: envolvimento dos encarregados de educação, como forma destes valorizarem a Escola 

Objetivos:  

- 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 

Público-alvo: Docentes, alunos, encarregados de educação e comunidade educativa 

Orçamento: 20 € 

13 de Setembro 2017 a 7 de Junho 2018 (Grupo de Português 2º Ciclo/BE) 
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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:  Conhecer os novos elementos do grupo e a educadora; Conhecer a organização de espaços e materiais; Que as crianças se sintam acolhidas de uma forma lúdica e segura 
Público-alvo:  Crianças  do JI de Igrejinha 
Orçamento: -- € 

13 Setembro 2017 a 30 de Junho 2018 (Educadora do JI de Igrejinha) 

Receção aos alunos 

Facilitar a inserção dos novos alunos. Atribuição de padrinhos  aos alunos de 1º ano. Realização de auto retrato e descoberta e apresentação entre padrinhos e afilhados. Elaboração de painel 
com padrinhos e afilhados. Dinamização de jogos de interação, entrega de certificado de 1º ciclo. 
Objetivos:  Dar a conhecer os espaços da escola aos alunos do 1º ano. Responsabilizar alunos. Estabelecer boas relações entre pares. 
Público-alvo:  Alunos da escola da Igrejinha 

Orçamento: 20 € 

13 Setembro 2017 (Escola E.B.1 de Igrejinha) 
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Oficina de escrita- "Era uma vez...Encontro de heróis 

Ao longo do ano serão trabalhadas e exploradas em sala de aula nas várias turmas, histórias infantis (cada turma irá explorar uma história). As histórias serão reescritas e circularão por todas 
as turmas, sendo que os diferentes heróis irão interagir e a pouco e pouco vai-se construindo uma nova história em que os heróis das histórias tradicionais, juntos, irão fazer parte dela. No 
final surgirá uma história totalmente nova em que as principais personagens são os heróis das histórias tradicionais.  
Esta atividade será trabalhada ao longo do ano e terá três momentos chave:  
1º - Receção ao caloiro.  
   Apresentação de uma história por escola (leitura, dramatização ou projeção) 
2º - Carnaval 
   Desfile em Arraiolos. Cada turma irá fantasiada de um ou dois heróis que podem ser um do sexo masculino e outro do feminino. 
3º-  Final do ano letivo  
   Elaboração e impressão de um livro com a história final (com colaboração da Câmara Municipal e/ou Juntas de Freguesia 
.Objetivos:  - Inclusão de alunos c/N.E.E. e alunos estrangeiros; - Promover a cidadania; - Promover atividades de caráter socio  cultural; - Promover a utilização das TIC.; - Melhorar os 
resultados escolares; - Promover e reforçar parcerias existentes; - Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos curriculares e de turma; - Desenvolver a leitura e a 
comunicação oral; - Utilizar a leitura como promotora de momentos de partilha; - Desenvolver o gosto por ouvir histórias; - Utilizar a leitura para o desenvolvimento do imaginário; - Melhorar 
os domínios da interpretação, da leitura e da produção escrita. 
Público-alvo:  Alunos de 1º ciclo e pré escolar 

Orçamento: 25 € 

13 de setembro de 2017 a 23 junho de 2018 ( Grupo 110 em parceria com o grupo 100) 
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Saiba+História 

Os alunos que frequentem as aulas de História A, do 10º, 11º e 12º anos, poderão voluntariamente frequentar este espaço, composto por  2 tempos de 45 minutos 
semanais, orientado pelo docente que leccione a disciplina na turma, para trabalhar e/ou aprofundar o descrito no item "Objetivos".  A partir do momento que os alunos 
decidam aderir a estas sessões,  a sua presença deverá ser constante para ser possível alcançar resultados consistentes. 
.Objetivos:  Identificar a informação expressa em documentos;   
Explicitar o significado de elementos presentes em documentos;  
Cotejar informação recolhida em diversos documentos;   
Transcrever seletivamente argumentos dos documentos como suporte de argumentos;  
Contextualizar, de forma cronológica e espacial, a informação contida nos documentos;  
Estabelecer relações entre a informação presente nos vários documentos e a problemática organizadora do conjunto;   
Mobilizar conhecimentos de realidades históricas estudadas para analisar documentos. 
Metas a alcançar: 
Pesquisar, de forma autónoma mas planificada;  
Analisar fontes de natureza diversa;  
Saber articular dados de diferentes fontes de informação;  
Identificar a multiplicidade de fatores e a relevância da ação de indivíduos ou grupos;  
Situar e caracterizar aspetos relevantes da história de Portugal, europeia e mundial;  
Relacionar a história de Portugal com a história europeia e mundial. 
Público-alvo:  Alunos que estejam a frequentar a disciplina de História A 
Orçamento: 50 € 

13 de Setembro de 2017 a 6 de Junho de 2018 ( Docentes do grupo 400 que estejam a lecionar  a disciplina de História A) 
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Parlamento dos Jovens - Ensino Básico 

O Parlamento dos Jovens (EB) trata-se de um programa promovido pela Assembleia da República composto por várias fases: sessões de sensibilização/informação através 
dos DT's e do grupo promotor da atividade; ações de sensibilização /esclarecimento com deputados e outros convidados; campanha eleitoral para a sessão escolar; eleições 
para a sessão escolar; sessão escolar; eleição para a mesa da sessão distrital; sessão distrital; eleição para a mesa da sessão nacional e sessão nacional. 
Objetivos: Fomentar o interesse pela política; 
Desenvolver a capacidade de análise critica de temas da atualidade; 
Promover o poder de argumentação; 
Desenvolver atitudes de cidadania. 
Público-alvo: Alunos do 2º e 3ºciclo do ensino básico 
Orçamento: 50 € 

13 de Setembro de 2017 a 21 de maio de 2018 (Grupo 400 - Ângela Rodrigues) 

 

 

 

 

 

 

 

 

–Co construtores do saber histórico 

Este projeto consiste num espaço de reflexão e  partilha de práticas, de trabalho cooperativo entre professores,  operacionalizado num tempo de 45 minutos semanais, ao 
qual os docentes aderem voluntariamente, para atingir o descrito no item "Objetivos". 
Objetivos:  Aferir estratégias de atuação para as várias modalidades de trabalho a implementar na sala de aula: pesquisas guiadas por projetos cooperativos, estudo 
autónomo, trabalho em coletivo e reuniões da turma. 
Público-alvo:  Professores e consequentemente os alunos que frequentem o 3º ciclo e as aulas de História A. 
Orçamento: 30 € 

13 de Setembro de 2017 a 6 de Junho de 2018 ( Docentes do grupo 400) 
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Olimpíadas da História - 3ªedição 

Esta atividade consta de duas provas de 10 questões de escolha múltipla cada uma, aplicadas em contexto de sala de aula, a todos os alunos,  incidindo sobre os conteúdos 
programáticos da disciplina em estudo. 
Objetivos: Promover o sucesso educativo na disciplina. 
Fomentar o interesse pelo conhecimento histórico. 
Público-alvo: Alunos do 3º ciclo e  ensino secundário 
Orçamento: 120 € 

13 de Setembro de 2017 a 6 de Junho de 2018 (Docentes do grupo 400) 

 

 
Rincón del español 

Exposição em placard de trabalhos sobre temáticas culturais espanholas. 
Objetivos: Recolher, selecionar e mobilizar informação. Ampliar a visão da realidade através de uma abordagem cultural do Espanhol e dos países de língua espanhola. Aumentar o gosto pela 
aprendizagem de línguas estrangeiras e relacioná-las com outras áreas do saber; Fomentar o respeito e apreço por diferentes culturas através da partilha de conhecimento. 
Público-alvo:  Alunos 
Orçamento:  a determinar 

13 de setembro de 2017 a 15 de junho de 2018 (Alunos e docentes de Espanhol) 

 

 

 

 

Concurso de Spelling 

Concurso (eliminatórias por turma) 
Objetivos: Estimular os alunos para a aprendizagem da língua Inglesa. 
Público-alvo:  Alunos do 3º ciclo 
Orçamento:  30 € 

13 de Setembro de 2017 a 6 de Junho de 2018 (GRUPO 330) 
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Receção aos novos alunos 

Dramatização, pelas educadoras e professores, da história tradicional  "Carochinha e João Ratão", seguida de um lanche-convívio com todos os alunos  
 e degustação do bolo de "casamento" da Carochinha. 
Objetivos: Inclusão de todos os alunos, no plano social e educativo. 
Público-alvo:  Todos os alunos do JI e da EB1 de Arraiolos. 

Orçamento: 60 € 

13 de setembro de 2017 (Professores e Educadoras da EB1/JI de Arraiolos) 

 

 

O Tapete Recriado 

Trabalhar na área das artes visuais o desenho do tapete de Arraiolos 
Objetivos: Compreender a importância do desenho e da cor. 
Público-alvo: Alunos 3º ciclo / Comunidade 
Orçamento: 30 € 

15 de setembro de 2017 a 31 de maio de 2018 (Grupo 600 EV/ EXPLA) 

 

Natal 

Decorações de Natal 
Objetivos: Participar na construção de decorações Natalícias 
Público-alvo: 2º e 3º ciclo 
Orçamento: 20 € 

15 de setembro  a 17 de dezembro de 2017   (Grupo 600 / 240) 
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A JANELA E O TEMPO 

Apresentação e análise do trabalho realizado ao longo do ciclo de estudos  no âmbito das correntes artísticas. 
Objetivos: Distinguir a diversidade de manifestações culturais- períodos artísticos- existentes em diferentes épocas. 
Público-alvo: Professores e alunos de Educação Visual do 7ºA//B/C,8º/B/C,9ºA/B//C 
Orçamento: 1 € 

18 de setembro de 2017 a 31 de maio de 2018   (Professor Ed, Visual Professores e alunos de Educação Visual do 7ºA//B/C,8º/B/C,9ºA/B//C) 

 

Contos e Mimos no colo dos Avós 

Os Avós vêm ao jardim de Infância para partilhar contos, jogos dos seus tempos de criança e fazer culinária e jardinagem. 
Objetivos: Fortalecer a relação Escola /Família, valorizar o papel dos avós na família 
Público-alvo: Crianças do JI de Arraiolos 
Orçamento: 50 € 

20 Setembro de 2017 (Educadora do JI de Arraiolos) 

 

 

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

Aulas na BE para aprender a pesquisar com apoio da equipa e momentos em que os alunos procurem autonomamente o apoio da equipa da BE 

Objetivos: Utilizar as tecnologias digitais e internet como ferramentas de acesso, produção e comunicação e como recurso de aprendizagem  

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 

Público-alvo: Comunidade educativa 

Orçamento: 0 € 

24 de setembro de 2017 a 15 de junho de 2018  (Equipa da BE) 
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Hora do conto 

 Em articulação com os docentes titulares pretende-se dar a conhecer obras da tradição cultural e oral, estimular a criatividade e desenvolver a concentração nos alunos através de momentos 
onde acontece o ler e/ou o contar de contos. 
Objetivos: Promoção do livro e da Leitura; 
Desenvolvimento da imaginação; 
Promover o gosto pela leitura; 
Elevar os níveis de literacia; 
Divulgar a tradição oral. 
Público-alvo:  Alunos 

Orçamento: 100 € 

25 de setembro de 2017 a 6 de Junho de 2018 (Equipa das BE em articulação com BM (RBA)) 
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Aprender com a BE 

 Projeto de articulação entre a BE e as diferentes disciplinas do 9ºA e articulação com algumas disciplinas do 10ºA 
Objetivos: Criar hábitos de leitura, incrementar as experiências de oralidade associada ao livro, bem como ao nível da ilustração. 
- Estimular o gosto pela leitura e pelos livros. Associar livros e leitura a fruição e prazer. 
- Desenvolver competências leitoras. 
- Relacionar imagens com narrativas orais e escritas. 
-  Interpretar imagens.  
-Definir uma metodologia de pesquisa, selecionando ferramentas e fontes de informação (impressas e/ou digitais) a utilizar. 
-Facilitar o acesso livre à BE e  promover a autonomia de consulta. 
- Integrar os recursos da BE na operacionalização do currículo;  
-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; 
- Utilizar, autonomamente e com segurança, as tecnologias e ferramentas digitais para comunicar, em situações do dia a dia e de aprendizagem. 
- Definir uma metodologia de pesquisa, selecionando ferramentas e fontes de informação (impressas ou digitais) a utilizar. 
- Selecionar a informação, reconhecendo a diferença entre fontes de informação primárias e secundárias. 
- Extrair sentido da informação selecionada, formulando hipóteses de interpretação com base em raciocínios indutivos e dedutivos. 
- Usar ambientes tradicionais, ferramentas Web ou redes sociais para partilhar as aprendizagens realizadas. 
- Analisar o processo e o produto da pesquisa. Refletir criticamente sobre a avaliação e inventariar ações corretivas. 
- Reconhece que deve utilizar as suas próprias palavras. 
- Transcrever, parafrasear, resumir pequenos textos e elabora bibliografias simplificadas.   
- Refletir conjuntamente sobre o melhor formato para a apresentação do que reproduziu – escrita, visual ou multimédia - , usando ferramentas digitais ou outras previamente selecionadas.   
- Recorrer à biblioteca escolar para pesquisar e tratar a informação. 
-Utilizar ferramentas digitais para registos e partilhar em ambientes sociais (redes sociais, blogues, (à turma)). 
Público-alvo:  Alunos do 9º A e 10ºA 

Orçamento: 100 € 

25 de setembro de 2017 a 6 de Junho de 2018 (Equipa da BE e docentes das duas turmas 9º e 10º A) 
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Celebração do Dia Europeu das Línguas 

Atividade comemorativa realizada em horário da aula 
Questionário cultural/linguístico no programa "Kahoot!" 
Objetivos: Compreender a importância do espanhol no contexto das línguas europeias; 
- Desenvolver as competências linguística e comunicativa. 
- Aumentar o gosto pela aprendizagem de línguas estrangeiras. Testar o próprio conhecimento e aumentar o saber, através do jogo. 
Público-alvo: Alunos de Inglês e Espanhol 
Orçamento: 0 € 

26 de setembro de 2017 (Grupos 350  e 330) 
 

Celebração do Dia Europeu das Línguas 

Atividade comemorativa realizada em horário da aula 
Objetivos: Compreender a importância do espanhol no contexto das línguas europeias; 
- Desenvolver as competências linguística e comunicativa 
Público-alvo: alunos 9º ano 
Orçamento: 0 € 

26 de Setembro 2017 (Grupos 350  e 330) 

 

 

 

 

Sessão Euroschool 

Na sequência da classificação no 2º lugar no concurso nacional Euroscola, um grupo de 24 alunos e 2 professores irá deslocar-se a Estrasburgo, afim de participar na 
atividade referida, a qual reúne alunos dos 28 estados da UE, que irão discutir temas comuns à UE. 
Objetivos: romover o desenvolvimento de competências ao nível das línguas inglesa e francesa; 
promover a discussão e análise de assuntos europeus; 
desenvolver nos alunos atitudes de responsabilidade, cultura cívica e cidadania. 
Público-alvo: Alunos que participaram no concurso Euroscola, no Parlamento dos Jovens-Secundário e outros. 
Orçamento: 13000 € 

30 de setembro a 9 de dezembro de 2017 (Henrique Gonçalves e Sandra Quaresma) 
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Parlamento dos Jovens - Secundário 

A atividade referida é organizada pelo IPDJ e pela Assembleia da República e comporta várias atividades (sensibilização junto dos alunos; sessão de esclarecimento com um 
deputado da Assembleia da República e outras personalidades locais; campanha eleitoral) e três momentos fundamentais: Sessão Escolar; Sessão Distrital; Sessão Nacional. 
Objetivos: Desenvolver nos alunos o interesse pela política; 
desenvolver nos alunos competências para a análise crítica dos problemas do país; 
aprofundar os conhecimentos sobre o funcionamento da democracia portuguesa. 
Público-alvo: Alunos do Ensino Secundário 
Orçamento: 50 € 

30 de setembro de 2017 a 31 de maio de 2018 (Henrique Gonçalves e Sandra Quaresma) 

 
 

Euroscola 

Esta atividade é organizada pelo IPDJ, Assembleia da República e Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal e depende da existência do mínimo de duas listas de 
deputados à Sessão Escolar do Parlamento dos Jovens-Secundário e é composta de duas fases: Distrital e Nacional. Consiste na apresentação de um trabalho sobre uma 
temática europeia pré-definida. 
Objetivos: Desenvolver nos alunos o interesse por temáticas europeias; 
desenvolver o sentimento de cidadania europeia nos alunos; 
proporcionar aos alunos o contacto com novas realidades. 
Público-alvo: Alunos do Ensino Secundário 
Orçamento: 50 € 

30 de setembro de 2017 a 31 de maio de 2018 (Henrique Gonçalves e Sandra Quaresma) 

 

"Clube de Génios" 

Atividades mensais com desafios de matemática e ciências naturais. 
Objetivos: Desenvolver o raciocínio matemático e estimular a curiosidade científica. 
Público-alvo: Comunidade Educativa 

Orçamento: 10 € 

2 de outubro de 2017 a 1 de  Junho 2018 (Grupo 230) 
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“SOBE – Saúde Oral e Biblioteca Escolar” 

Os alunos trabalham a saúde oral a partir de leituras. 
Objetivos: Desenvolver a leitura em várias áreas curriculares 
Colaborar ativamente na construção de estratégias que melhorem os hábitos de vida saudável e as competências dos alunos ao nível da leitura e literacia. 
Público-alvo: Alunos do 1º ciclo 
Orçamento: 50 € 

2 de outubro de 2017 a 15  de  Junho 2018 (Centro de Saúde de Arraiolos e BE) 

 

Yoga e meditação – por Rita Goldarch  

Sessão para alunos de yoga e meditação  
Objetivos: Desenvolver a concentração e a serenidade 
Público-alvo: Pré-escolar, 1º e 2º anos 
Orçamento: 100 € em articulação com CMA 

2 de outubro de 2017 a 31 de maio (RBA - BM e BE) 

 

Magia com Max – por Maximino Mosca 

Sessão de magia para alunos 
Objetivos: Momento de prazer e descontração 
Público-alvo: Pré-escolar e 1º Ciclo 
Orçamento: 100 € em articulação com CMA 

2 de outubro de 2017 a 31 de maio (Equipa da BE e BM (RBA)) 
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Espetáculo de Poesia - pela Associação Andante 

Declamação de poesia 
Objetivos: Promoção da leitura 
Promoção da Poesia 
Público-alvo: Alunos do secundário 
Orçamento: 50 € em articulação com CMA 

2 de outubro de 2017 a 31 de maio (RBA (BE e BM)) 

 

Dia da Música 

Pintura ao som de música clássica 
Construção de um instrumento musical 
Exibição dos alunos que têm e tocam instrumentos musicais. 
Objetivos: Promover o gosto pela música 
Reforçar a participação das famílias 
Promover atividades de caráter socio cultural 
Público-alvo: Alunos da E.B.1 de Vimieiro 
Orçamento: 5 € 

2 de outubro de 2017 (Professoras da E.B.1 de Vimieiro) 

 

“Aprender experimentando” 

Projeto de articulação horizontal a desenvolver pelo Departamento de Educação Pré-Escolar, para exploração de experiências várias (sobre: a Água;  Forças e Movimento; a 
Luz;  Objetos e Materiais; Seres Vivo. 
Objetivos: Que as crianças tenham oportunidade de participar em atividades experimentais, através da área das ciências na sala de atividades, saídas de campo,  ou em 
articulação com outros parceiros/outros dinamizadores, nomeadamente experiências orientadas em laboratório na escola sede. 
Público-alvo: Crianças dos Jardins de infância do Agrupamento 
Orçamento: 100 € 

2 de outubro de 2017 a 22 de junho de 2018 (Docentes do Grupo 100) 
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Visita de estudo à Assembleia da República 

Os alunos integrados na alínea e) do Decreto-lei 3/2008, irão visitar a Assembleia da República. 
Objetivos: Promover aos alunos experiências reais da politica do nosso país. 
Público-alvo: Alunos integrados na alínea e) do Decreto-Lei 3/2008. 
Orçamento: 0 € 

4 de outubro de 2017 (Grupo 910) 

 

 

Leitura em Vai e Vem 

Organizar sacos com livros da sala e das bibliotecas do 1º ciclo da escola sede e  da Câmara Municipal  para as crianças requisitarem e levarem para casa para lerem com as 
famílias. 
Objetivos: Sensibilizar as famílias para a importância dos livros na aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças. 
Público-alvo: Crianças que frequentam o Jardim de Infância de Sabugueiro. 
Orçamento: 5 € 

9 de outubro a 22 de junho de 2018 (Jardim de Infância de Sabugueiro) 

 

Comemoração do dia da Hispanidade 

Exposição de trabalhos, mostra de doces típicos de Espanha e jogo de cultura em sala de aula 
Objetivos: Ampliar a visão da realidade através de uma abordagem cultural do Espanhol e dos países de língua espanhola. Estimular o gosto pela aprendizagem de línguas 
estrangeiras; fomentar o respeito e apreço por outras culturas. 
Público-alvo: Alunos 
Orçamento: a determinar 

12 de outubro de 2017 (Alunos de espanhol e respetivas docentes) 
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Encontro com idosos 

 Encontro com um grupo de idosos do lar de Igrejinha, para apresentação de fotografias das atividades realizadas em conjunto ou realizadas pelo grupo de crianças com a 
colaboração dos idosos, no ano letivo anterior. Realização de um lanche saudável entre todos.  
Objetivos: Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Promover a valorização das relações entre diferentes gerações; Incentivar as crianças a praticar uma 
alimentação saudável e equilibrada; 
Público-alvo: Crianças do JI de Igrejinha e idosos do lar de terceira idade de Igrejinha. 
Orçamento: 20 € 

16 de outubro de 2017 (Educadora do JI de Igrejinha0) 

 

Visita ao Monte da Amendoeira 

 Comemorar o dia da alimentação. 
Objetivos: observar a confeção de queijos. 
Público-alvo: Crianças e alunos do jardim de infância e da escola do 1º ciclo de Sabugueiro. 
Orçamento: 10 € 

16 de outubro de 2017 (Jardim de infância e escola do 1º ciclo de Sabugueiro) 

  

Dia da Alimentação 

Concurso do lanche saudável 
Confeção de salada de frutas 
Confeção de gelatinas. 
Objetivos: Promover hábitos de alimentação e vida saudável 
Reforçar parcerias 
Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação. 
Público-alvo: Alunos da E.B.1 de Vimieiro. 
Orçamento: 10 € 

16 de outubro de 2017 (Professoras da E.B.1 de Vimieiro) 
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Dia da Alimentação 

 Sessões de sensibilização com as turmas de JI e 1º Ciclo sobre a importância de uma alimentação saudável e sem desperdícios; jogos coletivos, no espaço exterior, 
centrados no tema dos alimentos. 
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, reforçar e aprofundar as parcerias existentes. 
Público-alvo: Alunos do JI e da EB1 de Arraiolos. 
Orçamento: 0 € 

16 de outubro de 2017 (Professores e Educadoras da EB1/JI de Arraiolos; Equipa de Saúde Escolar) 

 

 

Dia da Alimentação 

Exploração do tema "alimentação saudável" entre o alunos e tendo como base as suas experiências, Exploração da roda dos alimentos, confeção de uma roda dos alimentos 
para colocar na cantina, elaboração de espetadas de fruta e batidos  para integrarem o lanche e o almoço dos alunos. 
Objetivos: Consciencializar  para  a necessidade e importância de uma alimentação saudável, Desenvolver relações de convivência saudável. 
Público-alvo: Alunos da Escola. 
Orçamento: 30 € 

16 de outubro de 2017 (E.B.1 de Igrejinha e cantina) 

 

 

Sessão de promoção da leitura “Filho de Peixe sabe Ler” - por Antonieta Félix 

Sessão para Pais, professores e educadores  
Objetivos: Promover ações formativas que visem o desenvolvimento de competências na área da leitura e da escrita 
Envolver os alunos e respetivas família em atividades conjuntas de partilha e aprendizagem 
Público-alvo: Pais, professores e educadores 
Orçamento: 100 € em articulação com CMA e BM 

19 de outubro de 2017 (RBA (BE e BM)) 
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...realizar atividades  com exploração dos  recursos BE... 

Cartazes com frases alusivas à importância da Biblioteca. 
Atividades com exploração dos recursos BE (obras literárias obrigatórias; PNL) 
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 
Público-alvo: Docentes, alunos e comunidade educativa 
Orçamento: 30 € 

27 de outubro de 2017 (Grupo Português 2º Ciclo/Equipa da Biblioteca) 

 

Comemoração do Natal 

Execução da decoração natalícia e sua exposição pelos vários espaços da escola 
Objetivos: Animação cultural e participação ativa dos alunos na decoração e manutenção dos espaços da escola. 
Público-alvo: Comunidade escolar 
Orçamento: 100 € 

30 de outubro a 14 de dezembro de 2017 (Professores do grupo 240) 
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Celebração de Halloween / Christmas   / Easter / Summer 

Atividade comemorativa realizada em sala de aula 
Objetivos: - Comemorar datas festivas 
- Divulgar as culturas-alvo (países de língua inglesa) 
- Envolver os alunos em atividades lúdicas do gosto deles 
Público-alvo: - Alunos dos 3º e 4º anos 
Orçamento: 10 € 

31 de outubro de 2017 (- Professores de Inglês Professores do grupo 330 - Alunos dos 3º e 4º anos) 

 

Visita ao Tribunal de Montemor-o-Novo 

Na sequência do interesse manifestado por vários alunos acerca do funcionamento dos tribunais judiciais é proposta a visita de estudo ao Tribunal Judicial mais próximo 
(Montemor-o-Novo), a fim de assistir a um julgamento. À semelhança do ano anterior será proposta também uma conversa informal com o  magistrado judicial e o 
procurador do Ministério Público. 
Objetivos:  proporcionar aos alunos a possibilidade de assistir a um julgamento; 
aprofundar os conhecimentos sobre a justiça em Portugal; 
compreender a complexidade da justiça e dos tribunais. 
Público-alvo: Alunos de 9º, 10º, 11º e 12 anos. 
Orçamento: 50 € 

2 de novembro de 2017 a 31 de março de 2018 (Ângela Rodrigues e Sandra Leitão) 

 

 

 

Desafios de escrita (no âmbito da visita à exposição de ilustração de Sandro Parreira – Nov/2017) 

Sessão de escrita criativa 
Objetivos: Promover a escrita e a leitura 
Público-alvo: 2º Ciclo e 7º ano 
Orçamento: 50 € em articulação com CMA 

2 de novembro de 2017 (RBA (BE e BM)) 
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Dia de S.Martinho 

Confeção de compotas e de bolos pelos alunos e familiares na escola 
Magusto/Feira de S.Martinho 
Trabalhos de expressão plástica alusivos ao tema 
Lenda de S.Martinho 
Baile de Outono. 
Objetivos: Promover atividades de caráter socio cultural 
Inclusão dos alunos 
Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação 
Reforçar parcerias. 
Público-alvo: Alunos da E.B.1 de Vimieiro 
Orçamento: 10 € 

8 de novembro de 2017 (Professoras da E.B.1 de Vimieiro) 

 

Feira de Outono 

Venda de produtos hortícolas, frutos secos, compotas / marmelada, à comunidade de Igrejinha, e realização de um magusto em conjunto com os alunos do 1º ciclo e idosos 
do lar de 3ª idade, de Igrejinha. 
Objetivos: Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Articulação com o 1º ciclo; Promover a valorização das relações entre diferentes gerações; Viver tradições 
culturais da comunidade. 
Público-alvo: Crianças do JI de Igrejinha e alunos da EB de Igrejinha 
Orçamento: 70 € 

10 de novembro de 2017 (Educadora do JI de Igrejinha e professores da EB1 de Igrejinha) 
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Comemoração do S. Martinho 

Realização do Magusto com as famílias e o Lar de Idosos. 
Objetivos: Comemorar a época festiva; envolver as famílias nos projetos promovidos pelo jardim de infância e pela escola do 1º ciclo; promover encontros intergeracionais. 
Público-alvo: Crianças, famílias e utentes do Lar de Idosos. 
Orçamento: 50 €

 

10 de novembro de 2017 (Jardim de infância e escola do 1º ciclo de Sabugueiro) 

 

 

Comemoração do S. Martinho 

Magusto e lanche convívio, no castelo de Arraiolos; dramatizações, canções e danças, pelos alunos. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental: promover atividades de cariz 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 de turma e outros projetos; promover o convívio intergeracional. 
Público-alvo: Alunos do JI e da EB1 de Arraiolos. 
Orçamento:  150 € 

10 de novembro de 2017 (Professores e Educadoras da EB1/JI de Arraiolos) 

 

 

Comemoração do dia internacional da pessoa com deficiência 

Elaboração de cartazes e de um concurso a dinamizar em algumas turmas; desse concurso será escolhida uma frase a ser gravada em "fitas da sorte"(pulseiras) e 
distribuídas posteriormente pela comunidade. 
Objetivos:  Sensibilizar a comunidade educativa para a inclusão. 
Público-alvo: Toda a comunidade educativa. 
Orçamento: 100 € 

13 de novembro a 8 de dezembro 2017 (Grupo 910) 
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Visita de estudo ao Palácio Nacional  de Mafra/ e Tapada de Mafra 

Visita de estudo guiada. 
Objetivos:  - Reconhecer algumas expressões da arte Barroca. 
- Tomar contacto com encenações do poder no período do absolutismo régio. 
- Conhecer a história da construção do Palácio e do Convento. 
- Salientar a importância da exploração florestal para o desenvolvimento das áreas rurais. 
- Evidenciar o peso dos produtos florestais no equilíbrio da balança comercial portuguesa. 
- Relacionar a floresta com o turismo cinegético.  
Público-alvo: Alunos do 11º B 
Orçamento: 74 € 

24 de novembro 2018 (Grupos 400 e 420 - Ângela Rodrigues e Carmen Caeiro) 

 

Exposição de trabalhos sobre a vida das comunidades recoletoras e agropastoris 

Mostra de maquetes e / ou desenhos realizados pelos alunos. 
Objetivos:  Conhecer e compreender a vida das comunidades pré-históricas. 
Público-alvo: As turmas de 5º e 7º anos. 
Orçamento: 0 € 

27 de novembro a 30 de novembro 2017 (Angélica Salvado e Sandra Leitão) 
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Comemoração do Natal 

Musical de Natal com apresentação dos pais; recolha de bens para entrega numa instituição a definir;Visita ao lar de 3ª idade e jardim de infância Com ofertas e mensagens 
de natal; cantar os reis; decoração da escola. 
Objetivos:  Promover atividades de carater social 
Reforçar parcerias 
Reforçar a participação das famílias dos alunos 
Desenvolver atividades que promovam a cidadania  
Melhorar os resultados escolares. 
Público-alvo: Alunos e comunidade escolar. 
Orçamento: 20 € 

27 de novembro de 2017 (Professoras da E.B.1 do Vimieiro) 

 

Corta Mato Escolar 

Corta Mato do Agrupamento de Escolas de Arraiolos tendo em vista o apuramento para os Regionais de Corta Mato 
Objetivos: Apurar os melhores atletas para o Regional de Corta Mato e promover hábitos de vida saudáveis através da actividade de desenvolvimento de resistência por 
excelência que é a corrida 
Público-alvo: Todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Arraiolos 
Orçamento: 100 € 

29 de novembro de 2017 (Grupos de Educação Física) 

 

Comemoração do Dia Internacional Da Pessoa com Deficiência 

Atividades com grupo de Educação Física, alusivas ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência: atividades como jogos Boccia, atividades em cadeiras de rodas, com olhos 
vendados... Exposição de trabalhos sobre jogos Para olímpicos.  
Objetivos:  Sensibilizar para os problemas com que as pessoas com deficiência se deparam; Colocar-se no lugar do outro; Saber respeitar a diferença. 
Público-alvo: Alunos do Agrupamento e restante Comunidade Educativa 
Orçamento: 50 € 

30 de novembro de 2017 (Grupo 910 em articulação com grupos de Educação Física (260 e 620)) 
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Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

Exposição, no átrio da EB1, de trabalhos realizados pelos alunos no âmbito da área curricular de Oferta Complementar, sobre o tema da Diferença. 
Objetivos:  Promover a inclusão de todos os alunos, 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. 
Público-alvo: Outros alunos do Agrupamento, pais e encarregados de educação. 
Orçamento: 0 € 

30 de novembro de 2017 (Turmas da EB1 de Arraiolos) 

 

 

Comemoração do dia internacional da pessoa com deficiência II 

Participação de um convidado ao Agrupamento de Escolas de Arraiolos  
Objetivos: Sensibilizar a comunidade educativa para a diferença 
Público-alvo: Toda a comunidade educativa. 
Orçamento: 100 € 

4 de dezembro de 2017 (Comunidade Educativa) 

 

O Natal 

Construção de um objeto como proposta de intervenção. 
 Trabalho de projeto.  
Objetivos: Dar a conhecer e interpretar a cor e do desenho através da figura/fundo. 
Público-alvo: Comunidade. 
Orçamento: 1 € 

4 de dezembro de 2017 (Professor e alunos de Expressão Plástica  ) 

 

 

Visita de estudo ao Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos 

Visita de Estudo 



                                                                    
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  

__________________________________________________________________________  

Parecer favorável do Conselho Pedagógico de 04/10/2017 

Aprovado em sede de reunião de Conselho Geral de 24/10/2017                                    32 

 

Objetivos: 1. Enumerar as profundas marcas deixadas pela civilização muçulmana na Península Ibérica ao nível da economia, ciência e técnica, arte e cultura.  
4. Identificar e localizar vestígios materiais da presença muçulmana no território peninsular.  
5. Justificar a maior influência islâmica no sul do território peninsular. 
Público-alvo: 5º anos. 
Orçamento: 0 € 

4 de dezembro de 2017 (Professora de HGP de 5º ano) 

  

 

 

 

 

Visita de estudo à Exposição Permanente do Centro de Ciência Viva de Estremoz 

Visita à Exposição permanente " Terra; um planeta dinâmico", sendo composta por dezenas de módulos interativos e expositivos, que permitem conhecer de uma forma 
simples mas profunda a Terra onde vivemos e onde está patente a interação entre os conhecimentos da Geologia, Física, Biologia e Química. 
Visita à exposição temporária "Evolução; resposta a um planeta em mudança", onde é apresentada de forma dinâmica a evolução da vida na Terra, mostrando a enorme 
diversidade de seres vivos que habitaram e habitam o nosso planeta. 
Objetivos: Conhecer diversos tipos de rochas (magmáticas, sedimentares e metamórficas); 
Relacionar a formação das rochas com os diversos tipos de ambientes; 
Conhecer fundamentos da estrutura e da dinâmica da Terra; 
Reconhecer o contributo da Ciência, da Tecnologia e da Sociedade para o conhecimento da Deriva Continental e da Tectónica das placas; 
Conhecer as principais deformações das rochas e as condições em que estas ocorrem; 
Conhecer as principais consequências da Dinâmica interna da Terra, tais como, atividade vulcânica, atividade sísmica, formação de rochas magmáticas e metamórficas e 
ciclo das rochas. 
Público-alvo: 7ºano (turmas A, B e C) 
Orçamento: 4,5 € por aluno 

11 de dezembro de 2017 (Ana Maria Fonseca e Inês Pequito) 

 

Torneio de Futsal, Ténis de Mesa e Trampolins 

Torneio de Futsal e Futebol entre as turmas dos respectivos ciclos 
Objetivos: Fomentar o espírito de equipa, através da cooperação com os colegas, de modo a atingir o êxito pessoal e do grupo. 
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Público-alvo: Alunos de Agrupamento de Escolas de Arraiolos. 
Orçamento: 100 € 

14 de dezembro a 15 de dezembro de 2017 (Grupo de Educação Fisica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa de Natal 

Realização de uma Festa de Natal em conjunto com o 1º ciclo com a presença dos encarregados de educação. 
Objetivos: Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Articulação com o 1º ciclo; Promover a participação das famílias; Viver tradições culturais da comunidade. 
Público-alvo: Crianças do JI de Igrejinha e alunos da EB de Igrejinha. 
Orçamento: 50 € 

15 de dezembro de 2017 (Educadora do JI de Igrejinha e professores da EB1 de Igrejinha) 

 

Festa de Natal 

Dramatização, canções, lanche convívio com as famílias e o Lar de Idosos do Sabugueiro. 
Objetivos: Vivenciar a época festiva; Envolver as famílias nos projetos desenvolvidos na escola e no jardim de infância. 
Público-alvo: Crianças e alunos do jardim de infância e da escola do 1º ciclo de sabugueiro. 
Orçamento: 100 € 

15 de dezembro de 2017 (Jardim de infância e escola do 1º ciclo de Sabugueiro) 

 

Festa de Natal 

Comemoração do Natal com as famílias dos alunos da EB1 e JI de Arraiolos; dramatizações e/ou canções e/ou danças. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental. Promoção de atividades de caráter sociocultural;. 
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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 de turma e outros. 
Público-alvo: Alunos da EB1/JI de Arraiolos 
Orçamento: 100 € 

15 de dezembro de 2017 (Professores e Educadoras da EB1/JI de Arraiolos) 

 

 

 

 

 

 

Cerimónia de atribuição de Diplomas de 12º ano, Quadro de Excelência e outros Prémios 

Atribuição dos prémios do Quadro de Excelência, Borralho dos Reis, Mérito Desportivo, Prémios de Mérito Municipal, Caixa de Crédito Agrícola de Arraiolos, St.Casa da 
Misericórdia de Arraiolos e Diplomas de 12º ano. 
Objetivos: Reconhecimento do mérito académico e desportivo dos alunos do Agrupamento. 
Público-alvo: Alunos com desempenho académico e desportivo de relevo e alunos que concluíram o 12º ano. 
Orçamento: 1000 € 

16 de dezembro de 2017 (Diretora do Agrupamento) 

 

Simulacro 

Simulacro 
Objetivos: Promover comportamentos de segurança em situações de risco externo. 
Público-alvo: Comunidade Educativa 
Orçamento: 20 € 

3 de janeiro a 23 de março de 2018 (Diretora do Agrupamento) 

 

Visita de estudo a Lisboa 

Visita de estudo à exposição JOAN MIRÓ: MATERIALIDADE E METAMORFOSE, patente no Palácio Nacional da Ajuda, à Fábrica da Coca-Cola e ao Parque Nacional da 
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Arrábida. 
Objetivos: - Relacionar a localização dos portos com a direção dos ventos, das correntes marítimas e a configuração da linha de costa. 
- A arte espanhola: conhecimento da obra de uma personalidade hispânica. 
- Desenvolvimento do espírito crítico; 
- Visita a uma exposição e posterior exposição oral sobre o que foi visto. 
Público-alvo: Alunos de 10º ano. 
Orçamento:  100 € 

3 de janeiro a 5 de janeiro de 2018 (Docentes de Geografia A, Biologia e Geologia, Filosofia, Espanhol, Inglês e GRUPO 400) 

 

 

 

 

Visita de Estudo ao Pavilhão do Conhecimento (Lisboa) 

Observação e/ou realização de atividades experimentais 
Objetivos: - Melhorar os resultados escolares; 
- 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 8ºano.  
Público-alvo: Alunos do 8ºano 
Orçamento: 2 a 5€ por aluno 

3 de janeiro a 23 de março de 2018 (Professores do Grupo 510-Físico-Química) 

 

Visita de Estudo ao Museu de Eletricidade e/ou ao Farol de Stª Marta (em Cascais) 

Visitar o Museu de Eletricidade e participar em diferentes atividades 
Objetivos: - Melhorar os resultados escolares; 
- 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. 
Público-alvo: Alunos do 9ºano 
Orçamento:  2 a 5 € por aluno 

3 de janeiro a 23 de março de 2018 (Professores do Grupo 510-Físico-Química) 
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Visita de Estudo aos laboratórios de Física e/ou de Química da Universidade de Évora 

Visitar os laboratórios e participar na realização de algumas atividades experimentais. 
Objetivos: - Melhorar os resultados escolares; 
- Constituir uma situação de aprendizagem que favoreça a aquisição de conhecimentos e que atue simultaneamente como completo dos conhecimentos previstos nos 
conteúdos programáticos do 10ºano, 11ºano e 12ºano. 
- Experienciar o ambiente universitário: partilhar experiências com alunos, estabelecer contacto com o funcionamento espacial, físico e humano da Universidade; 
- Participar em diferentes atividades. 
Público-alvo: Alunos do 10º Ano, 11ºAno e 12ºAno 
Orçamento: 2 a 5 € por aluno 

3 de janeiro a 23 de março de 2018 (Professores do Grupo 510-Físico-Química) 

 

Ler em Vai e Vem 

Leituras em família 
Objetivos: Sensibilizar para a importância da leitura no desenvolvimento da criança, Desenvolver a linguagem. Rentabilizar os recursos da BE. 
Público-alvo: Crianças  e Encarregados de Educação 
Orçamento: 50 € 

5 de janeiro a 10 de junho de 2018 (Educadora do JI de Arraiolos) 
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“Segurança e Responsabilidade na Internet” – Formação de Utilizadores 

Atividades com os alunos que promovam a navegação correta e segura 
Objetivos específicos:  Utilizar as tecnologias digitais e internet como ferramentas de acesso, produção e comunicação e como recurso de aprendizagem. 
Público-alvo: Alunos do agrupamento 
Orçamento: 0 € 

8 de janeiro  a 30 de abril de 2018 (Equipas das BE e docentes de informática) 

 

 

 

 

 

 

Ação de sensibilização na Área dos Afetos 

Serão efetuadas ações (filmes, debates) no sentido de capacitar os alunos para os Afetos. 
Objetivos: Promover nos alunos a capacidade de dar e receber afetos. 
Público-alvo: Alunos 
Orçamento: 100 € 

8 de janeiro a 30 de março de 2018 (Psicóloga do Agrupamento e Grupo 910.) 

 

Encontros com Andreia Brites 

Atelier “Livros ao Espelho” - por Andreia Brites (para alunos de 10º ano)  
Objetivos: Promover a leitura  para alunos: 
Partilhar experiências afetivas em torno do livro 
Partilhar leituras 
Desenvolver o sentido simbólico da imagem 
Participar na promoção da leitura no espaço da biblioteca escolar para docentes: 
Validade das comunidades de leitores (intenção e público alvo); 
Promover a leitura com adolescentes: aproximações e especificidades; a Internet como acesso direto e o lugar do mediador. 
Público-alvo: Alunos e docentes 
Orçamento: 100 € em articulação com CMA 

8 de janeiro a 13 de abril de 2018 (RBA (BM e BE)) 
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CADA PALAVRA IRREAL E ESQUECÍVEL 

Construção de imagens no âmbito da perceção visual como expressão sensorial. Construção de um painel. 
Objetivos: Proporcionar reconhecer e analisar imagens. 
Público-alvo: Professor e alunos de Educação Visual dos 9ºA/B/C Anos e comunidade. 
Orçamento: 1€ 

10 de janeiro de 2018 (Professor e alunos de Educação Visual dos 9ºA/B/C Anos) 

 

 

 

 

 

Carnaval 

Confeção de fantasias de Carnaval de acordo com as histórias exploradas por cada uma das turmas; participação no desfile pelas ruas de Arraiolos organizado pela 
autarquia. 
Objetivos: Dinamizar atividades de promoção da Educação para a cidadania;  Incentivar a participação dos Encarregados de educação, Promover o convívio e as relações 
sociais;  Potenciar o desenvolvimento de parcerias institucionais. 
Público-alvo: Alunos da E.B.1 de Igrejinha 
Orçamento: 200 € 

15  de janeiro a 9 de fevereiro de 2018 (Professores da E.B.1 de Igrejinha) 

 

Exposição sobre a Civilização do Egito Antigo 

Mostra de trabalhos realizados pelos alunos sobre a civilização do Antigo Egito. 
Objetivos: Reconhecer os contributos da civilização egípcia para sociedade ocidental. 
Público-alvo: Alunos de 7ºano 
Orçamento:  0 € 

29 de janeiro de 2018 (Sandra Leitão) 

 

Périplo pelo concelho (no âmbito da visita à exposição “Edif. religiosas no concelho de Arl” – Fev/2018) 

 Visita a diferentes espaços do concelho de Arraiolos 
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 Objetivos: Conhecer espaços de interesse histórico do concelho  

Público-alvo: 2ºCiclo 

Orçamento: 100 € em articulação com CMA 

1 de fevereiro de 2018 (RBA (BE e BM)) 

 

 

 

 

 

 

 

Herança Romana na Península Ibérica 

 Dramatização com monumentos romanos existentes na Península Ibérica. 

 Objetivos: Identificar aspetos da herança romana na Península Ibérica. 

Público-alvo: Turmas do 5º e 7º anos 

Orçamento: 0 € 

5 de fevereiro de 2017 (Angélica Salvado e Sandra Leitão) 

 

Comemoração do Carnaval 

Participação no desfile de Carnaval de todas as escolas do agrupamento.  
Objetivos: Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; 
Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos de grupo; 
Público-alvo: Crianças do JI de Igrejinha 
Orçamento: 200 € 

9 de fevereiro de 2018 (Educadora do JI de Igrejinha) 

 

Carnaval 

Elaboração de fatos e disfarces de Carnaval de acordo com tema das Histórias Tradicionais escolhidas pelas diferentes turmas; Desfile pelas ruas de Arraiolos; Proporcionar 
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o convívio e o lúdico através de personagens imaginárias. 
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/encarregados de educação nos projetos de turma e outros. 
Público-alvo: Alunos da EB1/JI de Arraiolos. 
Orçamento:  250 € 

9 de fevereiro de 2018 (Professores e Educadoras da EB1/JI de Arraiolos) 

 

 

 

Carnaval 

Confeção das fantasias; desfile em Arraiolos; pesquisas sobre o Carnaval no mundo. 
Objetivos: Promover atividades socio culturais 
Promover a utilização das tic 
promover a participação dos pais 
Reforçar parcerias. 
Público-alvo: Alunos da EB1/JI de Arraiolos. 
Orçamento: 40 € 

9 de fevereiro de 2018 (Professoras da E.B.1 de Vimieiro) 

 

Comemoração do dia do ambiente 

Embelezamento do espaço exterior da escola com jogos desenhados no solo; colocação de ecopontos para reciclagem;visualização de um filme sobre lixo e reciclagem no 
dia do ambiente; trabalhos de expressão plástica com materiais reutilizáveis. 
 Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a cidadania e a segurança ambiental 
Reforçar parcerias existentes 
Reforçar a participação dos pais. 
Público-alvo: Alunos da E.B.1 de Vimieiro. 
Orçamento: 10 € 

10 de fevereiro de 2018 (Professoras da E.B.1 de Vimieiro) 
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Celebração de Dias da Mãe e do Pai;  - St Valentine’s Day 

- Atividade comemorativa realizada em sala de aula 
Objetivos: - Comemorar datas festivas 
- Estimular os alunos para a aprendizagem da língua inglesa 
- Envolver os alunos em atividades lúdicas do gosto deles 
- Promover o trabalho em equipa, a articulação entre ciclos e o trabalho entre turmas 
Público-alvo: - Alunos dos 3º e 4º anos 
Orçamento: 10 € 

14 de fevereiro a 5 de maio de 2018 (Professores de Inglês do grupo 330 - Alunos dos 3º e 4º anos - Alunos do 3ºciclo) 

 

 

Visita de campo e Museu da Lourinhã 

A visita de estudo, que é realizada no âmbito dos conteúdos programáticos das disciplinas de Ciências Naturais, História e Geografia é constituída por 2 partes: visita guiada 
ao Museu da Lourinhã (para observação de 3 coleções: Arqueologia, Etnografia e Paleontologia, onde se incluem os dinossauros) e visita de campo onde é possível fazer 
observação direta de fenómenos naturais nas arribas das praias limítrofes do Caniçal e de Paimogo. 
Objetivos: Disciplina de Ciências Naturais: Definir Paleontologia; apresentar uma definição de fóssil; explicar diversos processos de fossilização; relacionar a formação de 
fósseis com as condições físicas, químicas e biológicas dos respetivos ambientes; caraterizar os grandes grupos de fósseis com base na observação in situ; explicar o 
contributo do estudo dos fósseis para a reconstituição da história da vida na Terra. 
Público-alvo: Todos os 7ºAnos (turmas A, B e C) 
Orçamento: 6,5 € por aluno 

16 de fevereiro de 2018 (Ana Maria Fonseca e Inês Pequito.) 

 

Torneio Inter-Turmas de Basquetebol 

Basquetebol 3X3 
Objetivos: Fomentar o espírito de equipa, através da cooperação com os colegas, de modo a atingir o êxito pessoal e do grupo. 
Aplicar os conhecimentos e habilidades adquiridas. 
Contribuir para a formação social e desportiva dos alunos. 
Desenvolver a capacidade de cumprir regras previamente estabelecidas. 
Dinamizar a atividade desportiva na escola 
Público-alvo: Alunos do 2º/3º ciclo e secundário. 
Orçamento:  100 € 
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16 de fevereiro de 2018 (Grupo de EF) 

 

Visita de estudo a um canal televisivo (RTP/SIC) e ida ao teatro 

Deslocação a Lisboa  para visitar um canal televisivo, no âmbito do estudo do Módulo "Textos dos Media". 
Objetivos: Motivar para o estudo de textos dos Media; explorar diferentes formas de comunicar;  conhecer recursos técnicos necessários à produção audiovisual. 
Público-alvo: Alunos do Curso de Educação e Formação 
Orçamento: 1 € 

16 de fevereiro de 2018 (Docente de Português) 

 

 

 

Laboratórios Abertos 

- Atividades experimentais organizadas e monitorizadas por alunos  do 3º ciclo e do ensino secundário para alunos do 1º ciclo e do 2ºciclo 
Objetivos: - Promover uma articulação pedagógica formal entre os ciclos de estudos;  
- Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no agrupamento. 
Público-alvo: Alunos de 1º e 2º ciclos 
Orçamento: 100 € 

1 de março a 23 de março de 2018 (Professores do Grupo 510 e alunos do 3º ciclo e ensino Secundário) 

 

Construção de Planta Funcional 

Durante uma aula de Geografia, os alunos irão percorrer a vila de Arraiolos para construírem uma planta com as principais funções encontradas. Irá dar-se destaque aos 
locais relacionados com o tapete de Arraiolos. 
Objetivos: Articular com a Câmara Municipal no sentido de promover o Tapete de Arraiolos;    
Compreender a distribuição das funções urbanas principais; 
Aprender a ler e construir plantas; 
Melhorar a perceção do espaço e o sentido de orientação. 
Público-alvo: Turma do 11ºB 
Orçamento: 0 € 

5 de março a 22 de março de 2018 (Professora de Geografia) 
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Visita de estudo a Lisboa 

Assistir ao musical "Aladino e a Lâmpada Mágica" no teatro Politeama e visitar o Museu dos Coches. 
Objetivos: Despertar o gosto pelo teatro; desenvolver o imaginário; proporcionar momentos lúdicos; potenciar a aprendizagem. 
Público-alvo: Crianças e alunos. 
Orçamento: 200 € 

9 de março de 2018 (Jardim de infância e escola do 1º ciclo de Sabugueiro) 

 

 

  

Visita de Estudo à Futurália 

Visita à Futurália na FIL, com as turmas 12A+A1 (25 alunos+2 profs), em data ainda a definir. Possível visita ao Pavilhão do conhecimento na parte da tarde. Ida de comboio 
partindo de Évora.  
Objetivos: Encontrar leques de opções e informações relativas ao Ensino Superior; 
Encontrar soluções de formação de forma a maximizar as competências dos alunos; 
Explorar ofertas na área da Formação Profissional e Tecnológica e Ensino Superior, garantindo maior empregabilidade. 
Público-alvo: Alunos dos 12ºA+A1. 
Orçamento:  375 €  

15 de março de 2018 (Carlos Rosmaninho, Maria José Alcaravela) 

 

Comemoração do Dia Mundial do Consumidor 

Comemoração do Dia Mundial do Consumidor; Execução de folhetos, cartazes, planfletos elucidativos aos consumidores escolares. 
Objetivos: Dar a conhecer à comunidade escolar os direitos e deveres do consumidores; 
Reconhecer os direitos e deveres dos consumidores. 
 Público-alvo: Comunidade escolar. 
Orçamento: 20 € 

15 de março de 2018 (Alunos do 10 º C) 

 



                                                                    
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  

__________________________________________________________________________  

Parecer favorável do Conselho Pedagógico de 04/10/2017 

Aprovado em sede de reunião de Conselho Geral de 24/10/2017                                    44 

 

Visita de estudo a Lisboa 

Assistência à representação da peça Auto da Barca do Inferno. 
Objetivos: Motivação para a leitura e estudo da referida obra de Gil Vicente. 
Público-alvo: Turmas do 9º ano 
Orçamento: 420 € 

15 de março de 2018 (Grupo 300 (professores que lecionam o 9º ano)) 

 

 

 

 

Laboratório Aberto 

Desenvolvimento de atividades laboratoriais, por alunos de 9º ano de escolaridade.  
Objetivos: Promover o interesse pelas Ciências  
Fazer articulação entre diferentes níveis de ensino. 
Público-alvo: Alunos de 1º e 2º ciclos 
Orçamento: 50 € 

21 de março de 2018 (Professores do grupo 520) 

 

Dia da Poesia e da árvore 

Plantação de uma árvore e flores; recitar poesias e convidar a comunidade para colaborar no largo da Junta de freguesia. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a cidadania e a segurança ambiental 
promover a utilização das TIC. 
reforçar parcerias existentes 
Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação 
Desenvolver a leitura e a comunicação oral. 
Público-alvo: Alunos e comunidade escolar. 
Orçamento: 5 € 

21 de março de 2018 (Professoras da E.B.1 de Vimieiro) 
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Páscoa 

Confeção de folares na padaria local; história do coelhinho da Páscoa; jogo "onde está o ovo da Páscoa", pesquisas. 
Objetivos: Promover atividades que promovam a cidadania 
Promover e reforçar parcerias 
Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação. 
Público-alvo: Alunos da E.B.1 de Vimieiro. 
Orçamento: 10 € 

23 de março de 2018 (Professoras da E.B.1 de Vimieiro) 

 

 

Páscoa 

Realização de caminhada pela Igrejinha. Realização de jogos. Lanche pic-nic. 
Objetivos: Dinamização de atividades de promoção da educação para a cidadania de saúde e  de educação ambiental; Dinamizar atividades de desportivo; Promover 
convívio e momentos lúdicos. 
Público-alvo: Alunos da E.B.1 de Igrejinha. 
Orçamento: 30 € 

23 de março de 2018 (Professores da E.B.1 de Igrejinha) 

 

Semana Cultural - Peddy Paper 

Peddy Paper a realizar na escola, baseado em questões de cultura e língua espanholas, implicando a realização de atividade física mediante etapas. 
Objetivos: Divulgação e partilha da cultura e língua espanholas; desenvolvimento do espírito cooperativo e crítico; proporcionar ao aluno um desenvolvimento salutar das 
suas destrezas cognitivas e psicomotoras. 
Público-alvo: Alunos de Espanhol. 
Orçamento:  a determinar 

23 de março de 2018 (Grupo 350) 

 

Circo Matemático 

O conceito por trás da prática deste grupo é o do circo: pretende-se atrair sem abandonar o âmbito matemático. Qualquer das ações dinamizadas neste circo, encerra em si 
o objetivo de divertir os destinatários através de atividades matemáticas, que são realizadas recorrendo a diversos materiais vulgares, como cartas, cordas, roupas, etc.  
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(mais informação em https://www.facebook.com/CircoMatematico/)  
Objetivos: O objetivo é atrair a curiosidade geral para a matemática mediante a realização de atividades lúdicas atrativas, em ambientes do dia-a-dia. 
Público-alvo:  Turmas de Alunos do 3º ciclo e Secundário 
Orçamento: 380 € 

21 de março de 2018 (Grupo 500) 

 

 

 

 

 

 

Caça aos ovos 

Procurar ovos pela aldeia, previamente escondidos pelo pessoal docente e não docente, com ajuda de pistas. 
Objetivos: Proporcionar prazer lúdico; promover encontros intergeracionais. 
Público-alvo:  Crianças e alunos do jardim de infância e da escola do 1º ciclo de Sabugueiro e idosos do Lar de Sabugueiro. 
Orçamento: 30 € 

23 de março de 2018 (Jardim de infância e escola do 1º ciclo de Sabugueiro) 

 

Comemoração da Páscoa 

Realização de um pic-nic, durante o qual haverá a realização de jogos tradicionais e exposição de trabalhos realizados pelos alunos. 
Objetivos: Desenvolver atividades que promovam a educação para a cidadania, segurança, saúde e educação ambiental; promoção de atividades de caráter sociocultural 
e/ou desportivo; reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos projetos de turma e outros; incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no 
Agrupamento. 
Público-alvo:  Alunos da EB1/JI de Arraiolos. 
Orçamento: 100 € 

23 de março de 2018 (Professores e Educadoras da EB1/JI de Arraiolos) 

 

Orienta(r)-te 

Visita de estudo às instalações dos vários cursos da Universidade de Évora, numa modalidade de estágio de 2 dias. 
Objetivos: Permitir aos alunos de 11º ano o contacto com as ofertas de ensino superior da Universidade de Évora no sentido de uma melhor tomada de decisão na entrada 
para o 12º ano. 
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Público-alvo:  Alunos do 11º ano do Agrupamento. 
Orçamento: 200 € 

26 a 27 de março de 2018 (Diretora do Agrupamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Rolar em Família" Yoga e Meditação 

Atividades de Desporto Aventura, BTT, Caminhada 
Objetivos: Promover o contacto com a natureza. 
Proporcionar aos alunos aprendizagens de modalidades de carácter diferente (Experiencias radicais e de Aventura). 
Contribuir para a formação social e desportiva dos alunos. 
Público-alvo: Alunos do Agrupamento de Escolas de Arraiolos 
Orçamento: 100 € 

27 de março de 2018 (Grupo de Educação Física) 

 

Comemorações do 44º aniversário do 25 de abril 

Comemoração dos 44 anos dos acontecimentos de 25 de abril de 1974, com exposição de trabalhos e testemunhos  e debate com personalidades locais. 
Objetivos: Comemorar a Revolução de 25 de abril de 1974; 
Desenvolver nos alunos a consciência da importância da democracia; 
fomentar nos alunos o espírito de cidadania. 
Público-alvo:  Alunos dos 6º anos,  3º Ciclo e Secundário 
Orçamento: 60 € 

2 de Abril a 30 de abril de 2018 (Grupo 200 e 400) 
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A estética e a criação artística 

Comemoração dos 44 anos dos acontecimentos de 25 de abril de 1974, com exposição de trabalhos e testemunhos  e debate com personalidades locais.  
Objetivos: Confrontar os alunos com obras de arte contemporânea, provocando um debate sobre teorias da arte 
Público-alvo: Alunos do 10º ano 
Orçamento: 0 € 

9 de abril de 2018 (Professor de filosofia) 

 

 

 

 

 

Visita de Estudo ao Teatro Armando Cortez 

Assistir ao musical "Soldadinho de chumbo". 
Objetivos: Proporcionar novas vivências, desenvolver a capacidade de atenção concentração, conhecer a história através de um suporte musical.  
Público-alvo: Crianças do J.I. de Arraiolos 
Orçamento: 100 € 

18 de abril de 2018 (Educadoras do JI de Arraiolos) 

 

Dia do Livro 

Tertúlia de leitura com as famílias; feitura de um livro com as apresentações. 
Objetivos: Promover atividades de caráter cultural 
Reforçar a participação dos pais 
Desenvolver a leitura e a comunicação oral 
Utilizar a leitura como promotora de momentos de partilha. 
Público-alvo: Alunos e pais 
Orçamento: 5 € 

23 de abril de 2018 (Professoras da E.B.1 de Vimieiro) 

 

Visita de estudo 
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Ida ao teatro "O Soldadinho de Chumbo". 
Objetivos: Promover atividades de caráter cultural. 
Público-alvo: Alunos da E.B.1 de Vimieiro 
Orçamento: 5 € 

27 de abril de 2018 (Professoras da E.B.1 de Vimieiro) 

 

 

 

 

 

 

Dia Olimpico 

Contacto com atletas Olímpicos Portugueses  
Objetivos: Sensibilização pelos valores Olímpicos. 
Promoção do Olimpismo na Escola 
Público-alvo: Professores, Alunos, COP e CAO 
Orçamento: 0 € 

30 de abril de 2018 (Grupo de EF) 

 

Participação na Semana Cultural 

Mostra de doces típicos espanhóis /  Peddy paper  
Objetivos: Conhecer a gastronomia espanhola; 
Reconhecer a importância da língua e cultura espanholas. 
Público-alvo: Alunos, professores e funcionários do agrupamento 
Orçamento: 0 € 

2 de maio de  2018 (GRUPO 350) 

 

Dia Eco-Escolas 

Percurso "Entre Pontos e Colinas" 
Objetivos: - conhecer o meio ; -articular atividades entre alunos de 2º e 3º ciclos. 
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Público-alvo: Alunos e professores de 2º e 3º ciclo 
Orçamento: 50 € 

2 de maio de 2018 (Eco-Escolas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE  na Escola 

Sessão de esclarecimento/debate 
Objetivos: 1. Identificar os países que constituem a UE.  
2. Referir os principais objetivos que presidiram à criação da UE.  
3. Identificar os sucessivos alargamentos da UE.  
4. Identificar as principais instituições europeias.  
Público-alvo: 6º anos e 9º anos 
Orçamento: 0 € 

2 de maio de  2018 (Grupo 200 e 400, Centro de Informação Europ Direct do Alto Alentejo) 

 

Quinta feira de ascensão 

Piquenique com os familiares com música e adereços alusivos ao dia. 
Objetivos: Promover atividades de caráter socio cultural 
Promover e reforçar a participação dos pais.  
Público-alvo: Alunos e comunidade escolar. 
Orçamento: 5 € 

11 de maio de  2018 (Professoras da E.B.1 de Vimieiro) 
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Colaboração no Dia da Criança 

Poderá ser desenvolvida uma atividade a definir ainda, por alunos de 10ºano.  
Objetivos: Fazer uma articulação entre diferentes níveis de ensino 
Colaborar num evento do pré-escolar e 1º ciclo. 
Público-alvo: Alunos de pré-escolar e de 1º ciclo 
Orçamento: 30 € 

1 de junho de 2018 (Professores do grupo 520/alunos de 10ºano) 

 

 

 

 

 

 

Comemoração do dia da criança 

Participação no programa proporcionado pela autarquia. 
Objetivos: Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Promover a articulação com alunos de outros graus de ensino (3º ciclo e secundário) ; Proporcionar um dia 
diferente às crianças; Valorizar o "Ser criança". Colaborar num evento do pré-escolar e 1º ciclo. 
Público-alvo: Todas as crianças dos JI e alunos das escolas do 1ºciclo do agrupamento de Arraiolos. 
Orçamento: -- € 

1 de junho de 2018 (Agrupamento de escolas de Arraiolos e Autarquia) 

 

Espreitando o Futuro 

Desenvolvimento de atividades nos vários pólos da Universidade de Évora. 
Objetivos: Permitir aos alunos de 12º ano o contacto com as ofertas de ensino superior da Universidade de Évora no sentido de uma melhor tomada de decisão na entrada 
para o ensino superior. 
Público-alvo: Alunos do 12º ano do Agrupamento. 
Orçamento: 200 € 

4 a 5 de junho de 2018 (Diretora do Agrupamento) 
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O ELOGIO DA SOMBRA 

“Dar relevo ao tecido do tapete de Arraiolos, pretende elaborar um projeto tendo por base a Odisseia de Homero e a figura de Penélope com o objetivo de valorizar a 
Mulher, a tecedeira, pela semântica de toda a obra, os valores e as viagens” 
Construção de um objeto como proposta de intervenção. 
Apresentação em exposição no ”O Tapete está na rua”. 
Objetivos: Percecionar e visualizar um objeto de intervenção. Cooperar em trabalhos coletivos. Conceber soluções criativas e comunicativas com a comunidade. Fomentar o 
desígnio do tapete.  
Público-alvo: Professor e alunos 9ºA/B//C de Educação Visual e comunidade envolvente 
Orçamento: 100 € 

6 de junho de 2018 (Professor de ed. visual 9ª A/B/C) 

 

 

 

 

Rivara Aventura 

Atividades de Desporto Aventura. 
 Objetivos: Promover o contacto com a natureza. 
Público-alvo: Alunos do Agrupamento de Escolas de Arraiolos 
Orçamento: 1200 € 

6 de junho de 2018 (Grupo de Educação FÍsica) 

 

Prémio "Dordio Gomes" 

Concurso/exposição de pintura 
 Objetivos: -promover o gosto pelas artes; 
 -reconhecer o pintor naturalista Dordio Gomes 
Público-alvo: comunidade 
Orçamento: 250 € 

6 de junho de 2018 (Conselho Eco-Escolas) 
 

Visita ao Jardim Zoológico de Lisboa, em comboio, com as famílias 

Após transporte das crianças, e do pessoal docente e não docente do JI de Igrejinha, em autocarro, até à estação dos comboios de Évora, local onde o grupo se juntará às 
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famílias das crianças, todos  viajarão de comboio até ao Jardim Zoológico de Lisboa. Será feita uma visita a este local, onde se irá almoçar e conviver com as famílias. O 
regresso será novamente feito de comboio, até à estação de Évora, onde se iniciará o percurso   das crianças, e do pessoal docente e não docente, em autocarro, até ao JI 
de Igrejinha.  
Objetivos:  Assinalar o final de ano,  antes da partida para férias ou transição para o 1º ciclo;  reforçar a parceria com as famílias na educação/crescimento das crianças; 
finalizar os projetos vividos ao longo do ano, em articulação com as famílias. 
Público-alvo:  Crianças do JI de Igrejinha e famílias 
Orçamento: 300 € 

21 de junho de 2018 ( Educadora do JI de Igrejinha ) 

Final do Ano 

Festa com apresentação preparada pelos encarregados de educação, apresentação de danças e músicas do mundo pelos alunos. 
Objetivos:  Reforçar parcerias existentes 
Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação 
Promover atividades de caráter lúdico e recreativo. 
Público-alvo: Alunos da E.B.1 de Vimieiro 
Orçamento: 5 € 

22 de junho de 2018 (Professoras da E.B.1 de Vimieiro) 

Festa de Final de Ano Letivo 

Festa de final de ano letivo com dramatizações, danças e canções; cerimónia de despedida dos alunos de 4º ano; exposição de trabalhos.  
Objetivos: Inclusão de todos os alunos, 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 de turma e outros. 
Público-alvo: Alunos da EB1/JI de Arraiolos  
Orçamento: 0 € 

22 de junho de 2018 (Professores da E.B.1 de Arraiolos) 
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