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PLANO DE ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA EB 2,3/S DE CUNHA RIVARA 

 

 

  

Atividade Objetivos Metodologia Intervenientes Data de realização Orçamento 

previsto 

Rádio Escolar Integrar o meio 

escolar numa 

forma digital e 

quotidiana. 

Com o sistema de 

rádio integrar as 

informações escolares 

entre os alunos, os 

professores e o pessoal 

não docente. 

Alunos da AE, professor 

responsável. 

Todos os dias. 0€ 

Quartas Olímpicas (à 

tarde) 

Fomentar a 

prática desportiva 

e cultural dos 

alunos através de 

jogos, torneios, 

organizados em 

postos. 

Todos os membros da 

escola (alunos, 

professores, pessoal não 

docente) que quiserem 

participar, inscrevem-se 

enquanto equipas, os 

nomes das mesmas são 

tabeladas. Cada 

jogo/atividade terá um 

determinado número de 

pontos, de modo que 

estes serão marcados na 

Alunos da AE, grupo de 

Educação Física e 

outros membros da 

escola. 

 

Última quarta-feira 

de cada período 

escolar. (1ºperíodo- 

dia 13 dezembro/ 

2ºperíodo- dia 21 

março/ 3ºperíodo- 

dia 13 de junho). 

 

10€ 



 
tabela de classificação. A 

equipa que mais pontos 

obtiver, ganha o torneio. 

Existe ainda a 

possibilidade da 

formação de uma equipa 

de staff com número de 

elementos limitado. 

Surpresa de natal Comemoração da 

época natalícia. 

Colocar mensagens 

natalícias escondidas 

nas salas para celebrar 

o natal. 

Alunos da AE. 14/15 de dezembro 

de 2017 (14 de 

dezenbroo apenas 

para colocar as 

mensagens nas 

salas). 

5€ 

Rivara Color Fest Marcar o último 

dia do ano lectivo 

de uma maneira 

diferente, com o 

vivenciar de uma 

nova experiência. 

Festival das cores 

integrado no meio 

escolar de modo a 

fomentar a amizade 

entre a comunidade 

escolar. Destaque do 

último dia de aulas. 

Alunos da AE. 15 de junho de 2018. 15€ 

Universidade Júnior Informar os 

alunos sobre as 

opções a tomar no 

fim do 3º ciclo. 

Através de uma 

palestra dar a conhecer 

a Universidade Júnior 

do Porto, no que 

consiste e o que 

abrange. Desta forma 

incentivar o estudo. 

Alunos do 9ºano. A definir. A definir. 

Workshops de 

fotografia/dança/desenho 

Trabalhar as áreas 

referidas de uma 

forma divertida e 

Em momentos de 

convívio, partilhar 

ideias e conjuga-las de 

Todos os alunos. A definir. 0€ 

 



 

criativa. modo a melhorar as 

capacidades artísticas. 

 

06/11/2017 

 

O Presidente da Associação de Estudantes: José Baldeira. 

 

 

Parecer favorável do Conselho Pedagógico em sede de reunião de 8 de novembro de 2017 

 

A Diretora 

 

 
 

(Maria de Lourdes Inglês) 

 


