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- Receção aos alunos 

- Dramatização, pelos professores e educadoras, de uma história de Antrónio Mota, "O primeiro dia de escola" 
Objetivos: - Receber os novos alunos e crianças da escola 
Público alvo: - Alunos e crianças da escola 
Orçamento: -  0 € 
Orçamento ASE: -  0 € 

17 de setembro de 2018  (Educadoras e professores da EB1/JI de Arraiolos)  

 

- Receção ao caloiro 

- Visionamento de um filme "A ovelhinha que veio para jantar"; Leitura e reconto oral da história retirando a mensagem de sentimentos de solidariedade, amizade e carinho 
implícitos na história; entrega de marcadores de livros com as regras da escola; visita à escola; início do embelezamento de uma árvore. 
Objetivos: - Promover a integração dos novos alunos; promover a comunicação oral; ouvir r recontar histórias; promover o espírito de cooperação. 
Público alvo: - Alunos da E.B.1 de Vimieiro 
Orçamento: - 10 € 
Orçamento ASE: 

17 de setembro de 2018  (Profs. da E.B.1 de Vimieiro)  

- JII-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: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

17 de setembro de 2018  (Educadora do JI de Igrejinha) 
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- Receção aos alunos 

- Dar a conhecer os espaços da escola aos alunos do 1º ano e alunos transferidos. -Elaboração de marcadores para livros. - Elaboração de desenho de autorretrato dos 
alunos - Jogo de apresentação/descoberta dos colegas. . - Jogos e brincadeira livre. - Arrumação de materiais e organização da sala de aula 
Objetivos: - - Inclusão de todos os alunos, no plano social e educativo. 
- Desenvolver atividades que promovam a cidadania  
- Conhecer a organização de espaços e materiais;  
- Que as crianças se sintam acolhidas de uma forma lúdica e segura 
- Facilitar a inserção dos novos alunos. 
- Estabelecer boas relações entre pares. 
- Responsabilizar os alunos 
Público alvo: - Alunos da EB1 de Igrejinha 
Orçamento: - 0€ 
Orçamento ASE: 0€ 

17  de setembro de 2018  (Professores da EB1 de Igrejinha)  

 

 

 

- Receção aos alunos 

- Apresentação em powerpoint da história " A ovelhinha que veio para o jantar"; atividades de expressão plástica, musica e dança; conversas; exploração de  fichas de 
leitura; saída de campo para observação de rebanhos, leitura do livro... 
Objetivos: - Proporcionar prazer lúdico; trabalhar os sentimentos e as emoções; detetar pontos fortes e pontos fracos nas crianças; promover o contacto com as novas 
tecnologias. 
Público alvo: - Crianças e alunos do jardim de infância e da escola do 1º ciclo de Sabugueiro. 
Orçamento: - 5 € 
Orçamento ASE: 

17 de setembro de 2018 a 21 de setembro de 2018 (Jardim de infância e escola do 1º ciclo de Sabugueiro.) 
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- Dia Global da Dignidade 

- Pretende-se difundir junto dos alunos o respeito pela dgnidade sua e dos outros. 
Objetivos: - Aceitar a dignidade como um valor essencial. 
Público alvo: - Alunos dos 2º e 3º ciclos . 
Orçamento: - 50 € 
Orçamento ASE: 

17 de setembro de 2018 a 30 de outubro de 2018  (Profºs Henrique Gonçalves e Maria Francisca Esquível)  

 

 

- 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: - 30 € 
Orçamento ASE: 

17 de setembro de 2018 a 5 de abril de 2019  (Grupo 220)  

 

 

 

 

 

 

 



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

135525 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRAIOLOS 
ESCOLA BÁSICA DE 2º E 3º CICLOS COM SECUNDÁRIO CUNHA RIVARA DE ARRAIOLOS 

_________________________________________________________________________________________________ 

Parecer favorável do Conselho Pedagógico de 03-10-2018 
Aprovado em sede de reunião de Conselho Geral de  16-10-2018                                                                    4 

 

 

- Recicl'Mat 

 - Utilizar materiais recicláveis e materiais terrestre para a construção de modelos de seres vivos (exposição dos trabalhos) 
Objetivos: - Sensibilizar pais e alunos para a reutilização de materiais, fazendo sempre que possível a articulação entre a Matemática/Ciências Naturais/ Matemática 
Experimental 
Público alvo: - Alunos, suas famílias e encarregados de educação. 
Orçamento: -  0€ 
Orçamento ASE: 0€ 

17 de setembro de 2018 a 4 de maio de2019 (GRUPO 230) 

 

- “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. 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 
Público alvo: - Comunidade educativa 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0€ 

17 de setembro de 2018 a 13 de junho de 2019 (Equipas da BE e da RBA) 

 

- Projetos em parceria 

- Participação nos projetos propostos. O Agrupamento participa (PNL e RBE: Aler+, Ler+Jovem, Ler+Mar,  …) 

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 e concorre. 

Público-alvo: - Comunidade educativa. 

Orçamento: -  400 € 

Orçamento ASE: 

17 de setembro de 2018 a 16 de junho de 2019 (Equipas da BE, docentes e alunos.) 
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- Bibliotecas em Rede 

- Cooperar com outras bibliotecas  
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 escolar. 
Orçamento: - 
Orçamento ASE: - 

17 de setembro de 2018 a 13 de junho de 2019 (As equipas da BE) 

 

 

- “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) “Porque eu amo a minha biblioteca escolar”   Semana da Leitura – 13ª edição 
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). 
Público alvo: - Comunidade educativa 
Orçamento: - 400 € 
Orçamento ASE:  

17 de setembro de 2018 a 13 de junho de 2019 (Equipas das BE) 
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- “Livros viajantes” 

- Empréstimo: interbibliotecas (BE/BM/BP), domiciliário/sala de aula  - Divulgação de livros / autores e de listas bibliográficas de recursos (PNL, temáticos, educação 
literária,…)  - “O Livro do mês”. 
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: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

17 de setembro de 2018 a 13 de junho de 2019 (Equipas das BE e docentes) 

 

 

 

- “A nossa biblioteca” 

-  Visita guiada ao espaço – formação de utilizadores 
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 5º ano 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

17 de setembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019 (Elementos da Equipa da BE) 
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- Encontros com autores/ espetáculos de poesia 

- “Afinal o gato”, Associação Andante, Pré-escolar “Aleatório- concerto de palavras ao acaso”, Associação Andante, 10º ano Sessão de poesia (BMA) 
Objetivos: - Promover as diferentes literacias. Promover o livro e a leitura. 
Público alvo: - Comunidade educativa. 
Orçamento: - 400 € 
Orçamento ASE:  

17 de setembro de 2018 a 24 de abril de 2019 (RBA (equipas da BE e da B. Municipal)) 

 

 

- Artes e ofícios 

- Sessões/workshops, em sala de aula, com pais/familiares onde serão apresentados artes/ofícios/trabalhos elaborados alguns trabalhos por parte dos alunos: entrevistas, 
trabalhos expressões,…  Sessões com ar stas grupos locais   Visita de estudo    Id ania   Visita ao Museu Rural do Vimieiro   Interc mbio com uma escola de Estremo : troca 
de correspondência, encontros, visitas a locais ( museus, o cinas...)  Exposição de trabalhos no evento “O tapete está na rua”. 
Objetivos: - Promover artes e o cios tradicionais atuais  -Valori ar a arte manual -Conhecer diferentes pro ssões  - Estabelecer o contato com fam lias e outros elementos 
da comunidade  - Estabelecer interc mbio com outra escola/agrupamento; - Divulgar trabalhos. 
Público alvo: - Alunos da turma B1 da EB1 de Arraiolos; - Comunidade em geral 
Orçamento: - 500 € 
Orçamento ASE:  

17 de setembro de 2018 a 22 de junho de 2019  (Professores da turma B1 da EB1 de Arraiolos)  
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- “Com yoga e aler+ Sonhamos com as estrelas” 

- Para o 1º ciclo: Propomos uma hora do conto semanal, com a PB e outros elementos da equipa, algo que já é usual, mas agora iniciada com 30 minutos de Yoga seguida de 
uma leitura. Uma docente de educação física, da equipa da BE, iria rotativamente pelas turmas de forma a passar por todos os alunos deste ciclo e do pré-escolar. 
Propomos ainda uma sessão mensal de Yoga para o público em geral no sentido de despertar o interesse para esta atividade. Uma vez por período convidar um autor ou 
um contador para uma sessão com os alunos. Uma sessão de contos, no dia 23 de abril, dia mundial do livro, para o público em geral na BMA. Clube de leitura para o 4º ano 
dinami ada por uma convidada da RBA, com 4 sessões para cada turma. Atelier “Escondidos na estante”- 1 sessão para cada turma – 7º ano, na BMA, formação de leitores. 
Sessões de leitura coletiva – 1 sessão por turma 8º ano. Semana da Leitura: – maratona de leitura, tendo como intervenientes, de uma forma rotativa elementos de toda a 
comunidade. - “Uma noite na Biblioteca” – leitura nos colchões de Yoga a ver as estrelas acompanhada de uma aluna a tocar violino, na companhia da família. -
Pretendemos promover sessões de poesia com os nossos alunos do e para os nossos alunos 2º ciclo. As leituras serão preparadas, ao longo do ano, na BE e na sala de aulas 
com os docentes para as sessões: 23 de março, dia mundial da poesia, durante o dia na BE e à noite na BMA para o público em geral. Sessões para os alunos em fevereiro 
para o secundário e em maio para o pré-escolar convidando a Associação Andante, BMA. Leitura de poesia na BE pelos elementos da equipa – Intervalo Literário. Um dia 
por semana, no intervalo maior da manhã, como já vem sendo hábito. 4 sessões, setembro, novembro, janeiro e março, na BE, para pais e docentes. 
Objetivos: - Promoção do livro e da leitura. Promover ações formativas que visem o desenvolvimento de competências na área da leitura e da escrita. Formar leitores e 
bons leitores continua a ser sempre a nossa máxima. Pretendemos que as competências que a literacia da leitura exige sejam sempre melhoradas e para isso a 
Concentração é para nós um aspeto que deve ser ampliado nos nossos alunos. Aperfeiçoar a Sensibilidade do leitor. Cada vez se fala de desenvolvimento da cidadania nos 
alunos. Pretendemos com este projeto formar leitores e cidadãos sensíveis à arte, em todas as suas áreas, e aos outros que os rodeiam. Integrar os pais e a comunidade 
neste ambiente, propomos uma tertúlia (com Andreia Brites) sobre literatura infantojuvenil para pais e aberto também a docentes. 
Público alvo: - Comunidade educativa. 
Orçamento: - 1800 € 
Orçamento ASE:  

17 de setembro de 2018 a 13 de junho de 2019 (Equipas da BE e B.Municipal) 
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- Exposições temáticas/debates 

-  Exposições temáticas/ debates (departamentos/projetos do Agrupamento/ dias comemorativos). 
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: - 100 € 
Orçamento ASE:  

17 de setembro de 2018 a 13 de junho de 2019 (Docentes e alunos que queiram divulgar o seu trabalho) 

 

 

- “SOBE – Saúde Oral e Biblioteca Escolar” 

- “SOBE – Saúde Oral e Biblioteca Escolar” - parceria com o centro de saúde, unidade de cuidados na comunidade. 
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: - 40 € 
Orçamento ASE:  

17 de setembro de 2018 a 13 de junho de 2019 (Equipa do centro de saúde, unidade de cuidados na comunidade com o apoio das equipas da BE) 
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- “Aulas na BE” 

“Aprender com a BE” 

- “Aulas na BE”, “Aprender com a BE”,  Experiência no secundário (continuação do ano anterior). 
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: - alunos. 
Orçamento: - 30 € 
Orçamento ASE:  

17 de setembro de 2018 a 13 de junho de 2019 (docentes convidados para a experiência e outros que queiram participar) 

 

 

- ...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: - Turmas de 5º e 6º ano Docentes, alunos e comunidade educativa 
Orçamento: - 10 € 
Orçamento ASE:  

17 de setembro de 2018 a 14 de junho de 2019  (Professores)  
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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: - 30 € 
Orçamento ASE:  

17 de setembro de 2018 a 14 de junho de 2019  (Grupo de Português e Inglês 2º Ciclo - articulação)  

 

 

- eTwinning Projects: Schoolovision2019 

- Troca de apresentações Powerpoint, desenhos, postais, fotografias, músicas, mapas, etc… - Publicação dos trabalhos no Twinspace e em blogues. 
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 € 
Orçamento ASE: 

17 de setembro de 2018 a 14 de junho de 2019  (Grupo 220)  
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- Implicar as famílias no processo de aprendizagem dos seus educandos "Escola/família na arte da Educação" 

- História coletiva “Uma aventura em Arraiolos”, que culminará num livro final, se a CMA disponibili ar a sua impressão e edição. -A história iniciará na escola e continuará a 
ser elaborada em casa, sucessivamente, pelos alunos em conjunto com os pais. -Apresentação e exploração da história, na sala de aula, à medida que vai sendo criada. 
Saberes partilhados -Os alunos registam no caderno de casa conhecimentos gerais, sobre os mais variados temas (profissões, artes, tradições, notícias…) que adquiram em 
família e haverá um tempo por semana na escola, para apresentarem à turma esses saberes. -Deslocação dos pais à escola para dinamizarem sessões Eventos – Participação 
do pais em eventos organizados pela  turma/escola. 
Objetivos: - 
 -Promover o papel parental efetivo dos pais/encarregados de educação. 
-Diligenciar atividades de maior participação e envolvimento dos pais/encarregados de educação. 
Público alvo: - Pais e encarregados de educação 
Orçamento: - 100 € 
Orçamento ASE:  

17 de setembro de 2018 a 20 de junho de 2019  (Professora da turma E da EB1/JI de Arraiolos)  

 

 

- Festa com livros (Semana da Leitura): 

- Encontro com escritor ou ilustrador; 

 (RBA) 

- Festa com livros (Semana da Leitura): - Encontro com escritor ou ilustrador;  (RBA). 
Objetivos: - Participar na 12ª edição da Semana da Leitura (PNL). Proporcionar encontros com autores e/ou ilustradores permitindo o confronto de ideias e conhecimento 
mais aprofundado dessas vertentes profissionais. Adquirir alguns livros para atualizar o acervo da BE. 
Público alvo: - Comunidade Educativa. 
Orçamento: - 200 € 
Orçamento ASE:  

17 de setembro de 2018 a 13 de junho de 2019 (Equipa das BE) 
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- Gestão da BE 

- Gestão da BE:  - Avaliação da BE (MABE) - Aquisição de fundo documental / actualização 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. 
Público alvo: - Comunidade escolar 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

17 de setembro de 2018 a 13 de junho de 2019 (Equipas das BE) 

 

 

- Concurso de Spelling 

- Organização de eliminatórias de soletração de palavras por turma 
Objetivos: - Estimular os alunos para a aprendizagem da Língua Inglesa. 
Público alvo: - alunos do 4º ano; alunos do 3º ciclo do ensino básico 
Orçamento: - 30 € 
Orçamento ASE:  

17 de setembro de 2018 a 14 de junho de 2019 (Grupo 330) 
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- Vocabulary Contest 

- Concurso de vocabulário a realizar por eliminatórias. 
Objetivos: -  
- Aplicar o vocabulário estudado; 
- Contribuir para a correção ortográfica dos alunos; 
- Promover aprendizagem de forma lúdica. 
Público alvo: -  Alunos de 6º ano 
Orçamento: - 30 € 
Orçamento ASE:  

17 de setembro de 2018 a 14 de junho de 2019  (Grupo 220)  

 

 

- 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 € 
Orçamento ASE:  

17 de setembro de 2018 a 14 de junho de 2019  (Grupo de Português  e Inglês 2º Ciclo - articulação)  
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- Projeto “EducARTE” 

- Assistir a filmes do Plano Nacional de Cinema. Promover debates sobre os filmes. -Desenvolver trabalhos a partir dos filmes assistidos. -Possibilitar o desenvolvimento da 
análise fílmica a partir das potencialidades intrínsecas da linguagem cinematográfica (planos, sequências, tratamento da cor, lu , som …).  -Desenvolver a literacia fílmica. -
Ampliar o leque de possibilidades de cruzamento e integração de conteúdos entre disciplinas das diversas áreas do currículo, no sentido de proporcionar experiências 
culturais enriquecedoras aos alunos. -Pesquisar sobre artistas e as suas obras, utilizando as TIC. -Reproduzir obras ou criar a partir de obras de artistas. -Apresentar os 
trabalhos na turma e/ou interturmas. -Expor trabalhos realizados. -Refletir e debater a partir dos trabalhos apresentados. 
Objetivos: - Pretende-se desenvolver um projeto que proporcione aprendizagens através da Arte, que a estimule e valorize e, simultaneamente, a implemente de forma 
contextualizada, no respeito pelos princípios da articulação com os restantes conteúdos curriculares, de forma a contribuir para a educação do olhar da criança e ampliar as 
suas leituras do mundo. 
Público alvo: - Alunos das turmas 
Orçamento: - 200 € 
Orçamento ASE:  

17 de setembro de 2018 a 20  de junho de 2019  (Profª Ana Pedreirinho)  

 

- Ler em vai e vem 

- Sacos de livros vão a casa das crianças durante todo o ano; 
Objetivos: - Promover a leitura e interação pais e filhos e a cooperação. 
Público alvo: - Crianças do JI de Arraiolos e seus familiares. 
Orçamento: - 50 € 
Orçamento ASE:  

17 de setembro de 2018 a 21 de junho de 2019  (Educadoras do JI de Arraiolos)  

 

- Clube dos Avós 

- Recolha de brincadeiras e jogos tradicionais; pesquisa e recolha de receitas tradicionais(sopa d`avó); colaboração dos avós na plantação e manutenção da horta 
Objetivos: - Promover a participação das famílias na vida da escola; pesquisar através de fontes orais,tradições, jogos e brincadeiras; promover o sucesso educativo. 
Público alvo: - Alunos da E.B.1 de Vimieiro 
Orçamento: - 20 € 
Orçamento ASE:  

17 de setembro de 2018 a 21 de junho de 2019  (Profs da E.B.1 de Vimieiro)  

 

 



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

135525 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRAIOLOS 
ESCOLA BÁSICA DE 2º E 3º CICLOS COM SECUNDÁRIO CUNHA RIVARA DE ARRAIOLOS 

_________________________________________________________________________________________________ 

Parecer favorável do Conselho Pedagógico de 03-10-2018 
Aprovado em sede de reunião de Conselho Geral de  16-10-2018                                                                    16 

 

 

 

- Semana aberta à família 

- A família vem ao JI de Arraiolos realizar uma actividade com as crianças. 
Objetivos: - Promover a ligação jardim de infância/família. 
Público alvo: - Crianças do JI e seus familiares. 
Orçamento: - 100 € 
Orçamento ASE:  

17 de setembro de 2018 a 21 de junho de 2019  (Educadoras do JI de Arraiolos)  

 

 

- PARLAMENTO DOS JOVENS – ENSINO BÁSICO 

- trata-se de um programa promovido pela Assembleia da República composto por várias fases: 
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 ensino básico. 
Orçamento: -  0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

24 de setembro de 2018 a 28 de fevereiro de 2019  (Grupo 400)  

 

 

- PARLAMENTO DOS JOVENS – SECUNDÁRIO 

- 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 
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 ensino secundário. 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

24 de setembro de 2018 a 28 de fevereiro de 2019  (IPDJ e grupo 400)  
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- Embelezamento de espaço do recreio 

- Plantação de produtos hortícolas e de jardim; decoração das árvores pelos alunos e famílias; construção de jogos no recreio. 
Objetivos: - Promover parcerias com a autarquia; partilhar saberes; promover e estimular a criatividade; contribuir para uma consciência ecológica  e desenvolvimento 
sustentável; promover o espírito cooperativo e de interajuda. 
Público alvo: - Alunos da escola de Vimieiro. 
Orçamento: - 40 € 
Orçamento ASE:  

24 de setembro de 2018 a 31 de maio de 2019  (Profs. da escola de Vimieiro)  

 

 

- COMEMORAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PORTUGAL NA 1ª GUERA MUNDIAL 

- Relembrar a participação nacional no 1º grande conflito armado. 
Objetivos: - divulgar aspetos menos conhecidos da 1ª Guerra Mundial; homenagear os soldados do concelho que participaram na guerra; desenvolver nos alunos o 
interesse pela história local. 
Público alvo: - Alunos e comunidades. 
Orçamento: - 50 € 
Orçamento ASE: 0 

24 de setembro de 2018 a 14 de dezembro de 2018  (Grupo 400)  

 

 

- Celebração do Dia Europeu das Línguas 

- Concurso interativo na plataforma Kahoot 
Objetivos: - 1. Compreender a importância do Inglês no contexto das Línguas Europeias; 2. Desenvolver as competências linguística e comunicativa. 
Público alvo: - Alunos de 4º ano e alunos do 3º ciclo do ensino básico. 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

25 de setembro de 2018 (Grupo 330) 
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- “ Fio de lã” 

- Realização de um livro infinito com recurso a video e fichas informativas (esquema) 
Objetivos: -  
1.Conhecer a origem e propriedades da lã. 
2.Reconhecer processos de transformação. 
3.Comunicar através de esquemas seguindo sequências lógicas. 
4.Dominar atividades coordenadas e interligadas para a realização de um objetivo. 
5. Participar no evento o “Tapete está na Rua”. 
Público alvo: - Comunidade 
Orçamento: - 50 € 
Orçamento ASE:  

25 de setembro de 2018 a 31 de maio de 2019 (professora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Celebração do Dia Europeu das Línguas 

- Escrita de mensagens alusivas ao dia em questão. 
Objetivos: - 1. Compreender a importância do Inglês no contexto das línguas europeias; 2. Desenvolver as competências linguística e comunicativa. 
Público alvo: - Alunos do 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário. 
Orçamento: - 10 € 
Orçamento ASE:  

26 de setembro de 2018 (Grupo 330) 
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- Sensibilização sobre Educação Inclusiva 

- Sessão de Esclarecimento para todos os docentes e SPO acerca do decreto lei 54/2018 
Objetivos: - Facilitar a implementação / operacionalização do decreto lei 54/2018, no sentido de criarmos uma escola, verdadeiramente inclusiva. 
Público alvo: - Todos os docentes do Agrupamento e SPO 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

26 de setembro de 2018  (Professores de Educação Especial (Grupo 910))  

 

 

- SAIBA+ HISTÓRIA 

- Os alunos que frequentem as aulas de História A, do 10º, 11º e 12º anos, poderão voluntariamente frequentar este espaço. 
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. 
Público alvo: - Alunos do ensino secundário. 
Orçamento: - 50 € 
Orçamento ASE: 0 € 

1 de outubro de 2018 a 7 de junho de 2019  (Grupo 400)  

 

 

- Laboratório das letras 

- Elaboração de um jornal da escola, Pesquisas tertúlias de leitura com familiares. 
Objetivos: - Promover a participação das famílias na vida da escola; Promover a comunicação oral e escrita; ouvir ler obras de literatura infantil e textos de tradição popular; 
compreender o essencial dos textos escutados e lidos; organizar a informação de um texto lido. 
Público alvo: - Alunos da E.B.1 de Vimieiro 
Orçamento: - 5 € 
Orçamento ASE:  

1 de outubro de 2018  a 29 de maio de 2019  (Professores)  
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- OLIMPÍADAS DA HISTÓRIA 

- 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 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

1 de outubro de 2018 a 31 de maio de 2019  (Grupo 400)  

 

 

 

 

- Portugal Visto do Céu 

- Criação de website. Concurso de observação com drones e localização geográfica. 
Objetivos: - Mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas, incluindo mapas, fotografia aérea, video por drones e Sistemas de Informação 
Geográfica. Compreender a diversidade de representações cartográficas. 
Público alvo: - 8º, 9º, 10º, 11º Anos. 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

1 de outubro de 2018 a 3 de junho de 2019  (Grupo 420)  

 

 

- Onde fica isto? 

- Criação de website. Concurso de localização geográfica 
Objetivos: - Mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas, incluindo mapas, fotografia aérea e Sistema de Informação Geográfica. 
Compreender a diversidade de representações cartográficas. 
Público alvo: - 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º Anos 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

1 de outubro de 2018  a 3 de junho de 2019  (Grupo 420)  
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- Adoro os Livros de Geografia da Minha Biblioteca 

- Criação de website. Concurso de leitura orientada para Geografia 
Objetivos: - Reconhecer a importância dos estudos geográficos e de ordenamento do território. 
Público alvo: - Alunos de geografia de 10º, 11 e 12º Anos. 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

1 de outubro de 2018 a 3 de junho de 2019  (Grupo 420)  

 

 

- Mapa de Memórias 

- Mapeamento de recolha etno-poética de estórias orais relativas a Ambiente e Poluentes na vila de Arraiolos. Produção de mapas utilizando o WEB-SIG da C.M.Arraiolos. 
Exploração etnográfica das ruas de Arraiolos. Produção de mapas utilizando o WEB-SIG da C.M.Arraiolos. 
Objetivos: - Mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os problemas investigados. Reconhecer a importância dos estudos de 
ordenamento do território na melhoria da qualidade de vida da população. 
Público alvo: - 10º e 11º Anos 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

1 de outubro de 2018 a 3 de junho de 2019  (Grupo 420) 

 

- Grupo 100 “Registar, experimentar e partilhar” 

- Projeto de articulação horizontal a desenvolver pelo Departamento de Educação Pré-Escolar, para exploração de experiências várias na área das ciências e posterior 
partilha dos registos feitos por cada educadora no desenvolvimento de algumas destas atividades. 
Objetivos: -  
- Facilitar a organização e desenvolvimento de atividades na área das ciências;  
-Enriquecimento da prática educativa de cada educadora com vista à qualidade da mesma. 
Público alvo: - Educadoras e Crianças dos Jardins de infância do Agrupamento 
Orçamento: - 80 € 
Orçamento ASE:  

2 de outubro de 2018 a 21 de junho de 2019  (Docentes do Grupo 100)  
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- Comemoração do Dia Internacional da pessoa com deficiência 

- Concurso de autocolantes alusivos à inclusão e distribuição do autocolante vencedor pelos alunos. 
Objetivos: - Sensibilizar a comunidade educativa para a importância da inclusão. 
Público alvo: - Comunidade Educativa 
Orçamento: - 120 € 
Orçamento ASE:  

8 de outubro de 2018 a 4 de dezembro de 2108  (Grupo 910)  

 

 

- Comemoração do Dia Mundial da Alimentação 

- Visita de estudo ao Monte de Vale de Melão para observação de ordenha mecânica na vacaria. 
Objetivos: - Proporcionar novas experiências; promover o conhecimento; conhecer atividades económicas da nossa região; incutir hábitos de alimentação saudável. 
Público alvo: - Crianças e alunos do jardim de infância e da escola do 1º ciclo de Sabugueiro. 
Orçamento: - 60 € 
Orçamento ASE:  

16 de outubro de2018 (Jardim de infância e escola do 1º ciclo de Sabugueiro.) 

 

- Dia da Alimentação 

- Recolha de frutas da época; confeção de salada de frutas; concurso do lanche saudável; visionamento de powerpoint sobre alimentação saudável 
Objetivos: - Promover hábitos de alimentação saudável; incentivar a prática do lanche saudável. 
Público alvo: - Alunos da E.B.1 de Vimieiro 
Orçamento: - 5 € 
Orçamento ASE:  

16 de outubro de 2018  (Profs da E.B.1 de Vimieiro)  
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- Dia da Alimentação 

-  Construção da Roda dos Alimentos (pintar, recortar, colar)  - Canção “Gira a Roda” - Realização de ementas saudáveis com as proporções equilibradas dos alimentos a 
ingerir. - Jogo dos Sentidos (paladar e olfato): identificar sabores e cheiros de alimentos - Jogo da Glória  da Alimentação - Confeção de espetadas de frutas e de vegetais 
para acompanhamento do almoço na escola 
Objetivos: - - Tomar consciência da importância de uma alimentação saudável. 
- Desenvolver a criatividade e o sentido estético. 
- Estabelecer boas relações de convivência 
- 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 
Público alvo: - Alunos da EB1 de Igrejinha 
Orçamento: - 25€ 
Orçamento ASE:  

16 de outubro de 2018  (Professores da EB1 de Igrejinha)  

 

 

- Visita de Estudo à Faculdade de Ciências  e ao Museu de História Natural 

- Visita de estudo para observar o M Eletrónico e o Museu de História Natural. 
Objetivos: - Mecanismos utilizados no transporte celular através da membrana plasmática, observação de organitos celulares, técnicas de ampliação de imagem, motivar os 
alunos para o estudo da célula, diversidade na geosfera. 
Público alvo: - Alunos das turmas A do 10º e 11º anos. 
Orçamento: - 138 € 
Orçamento ASE: 41,50 € 

17 de outubro de 2018  (Ana Maria Fonseca Maria José Alcaravela, António Rosmaninho)  
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- Roadshow Financeiro 

- O Roadshow Financeiro é um programa nacional de educação financeira que tem como objetivo colmatar a desinformação que existe entre as camadas mais jovens, no 
que diz respeito à literacia financeira. 
Objetivos: - Transmitir conhecimentos que perdurem na vida dos jovens, respeitando os princípios: fazer, investir, gastar poupar, doar. 
Público alvo: - Alunos do 10ºB, 11ºB e 11ºC. 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

17 de outubro  de 2018  (MoneyLab)  

 

- Festa da Ajudaris 

- Apresentação da atividade 
Objetivos: - Apresentação do livro em parceria com a EB1 de Sabugueiro 
Público alvo: - Comunidade educativa, população em geral 
Orçamento: - 0 € (a confirmar) 
Orçamento ASE: 0 € 

22 de outubro de 2018  (Professora da turma B1 da EB1/JI de Arraiolos e professora da EB1 de Sabugueiro, Ajudaris)  

 

 

- Celebração de Efemérides: Quarta segunda-feira de outubro – Dia da Biblioteca Escolar 

- Sessões de leitura em voz alta de textos curtos no espaço da biblioteca. Apresentação de livros favoritos na sala de aula ou em sessão na biblioteca. 
Objetivos: -  
- 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: - 10 € 
Orçamento ASE:  

22 de outubro de 2018  (Grupo de Português 2º Ciclo)  
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- Horta pedagógica 

- Despertar o interesse dos alunos para o cultivo da horta, conhecimento do processo de germinação/plantação e crescimento das plantas.  - fazer uma planta com o local 
dos canteiros.  -  elaborar cartazes, panfletos e marcadores, com o processo em andamento.  - montar um mural com recortes de revistas acerca dos legumes da horta. - 
elaboração de um espantalho com materiais reutilizados - elaboração de etiquetas para as diferentes plantas  - degustar um alimento semeado, cultivado e colhido pelos 
próprios alunos. 
Objetivos: - consciencializar os alunos para a importância de comer alimentos saudáveis e biológicos. 
- criar, na escola, uma área verde, produtiva pela qual todos se sintam responsáveis.  
- estimular a destreza motora dos alunos.  
-  cultivar a perceção visual, tátil e olfativa usando a textura do solo, dos cheiros e da humidade.  
- estimular os alunos a construírem o seu próprio conhecimento em contexto real.  
- contextualizar os conteúdos, relacionando-os com a prática. 
- Estimular a participação dos familiares 
Público alvo: - Alunos da EB1 de Igrejinha 
Orçamento: - 50€ 
Orçamento ASE:  

22 de outubro de 2018  ((Professores da EB1 de Igrejinha)  

 

 

- "Estrela de papel" 

- Animação de um espaço através de estrelas geométricas bidimensionais/ organização das mesmas segundo a sua interação. 
Objetivos: - . Conhecer as iterações dos objectos no espaço/ animar espaços/ celebrar o natal. 
Público alvo: - alunos do 2ºciclo 
Orçamento: - 50 € 
Orçamento ASE:  

23 de outubro de 2018 a 7 de dezembro de 2018 (Grupo 240) 
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- Comemoração dos 50 anos da criação do ensino preparatório em Arraiolos 

- Iniciativas diversas a definir 
Objetivos: - Conhecer e lembrar a evolução do ensino em Arraiolos 
Público alvo: - Comunidade educativa 
Orçamento: - 200€ 
Orçamento ASE:  

30 de outubro de 2018 a 21 de junho de 2019  (Diretora e demais elementos da Direção e AT e AO)  

 

- Vem conhecer a nossa aldeia 

- Visita a Santana do Campo e S. Pedro da Gafanhoeira. 
Objetivos: - Conhecer o meio ambiente das crianças. 
Público alvo: - Crianças do JI de Arraiolos 
Orçamento: - 100 € 
Orçamento ASE:  

30 de outubro de 2018 a 21 de março de 2019  (Educadoras do JI de Arraiolos)  

 

 

- Comemoração Halloween 

- Realização de trabalhos 
Objetivos: - Comemorar datas festivas; divulgar a cultura de países anglo-saxónicos; envolver os alunos em atividades lúdicas. 
Público alvo: - 3º e 4º anos 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

31 de outubro de 2018 a 2 de novembro de 2018 (Professores de Inglês 330) 
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- Celebração de Efemérides: 31 de outubro – Dia das Bruxas 

-  Articulação com a disciplina de Inglês. 
Objetivos: - Escrever textos diversos; Desenvolver as competências dos alunos na área das TIC. 
Público alvo: - Docentes, alunos e comunidade educativa. 
Orçamento: - 30 € 
Orçamento ASE:  

31 de outubro de 2018  (Grupo de Português e Inglês 2º Ciclo - articulação)  

 

 

- CROSSING THE CHASM 

- A atividade irá realizar-se na cidade/vila  de Pocuvadlo, na Eslováquia e irá juntar 24 alunos e 3 professores do Ensino Secundário do nosso Agrupamento com colegas 
eslovacos, onde trabalharão em ambiente não formal diversas temáticas ao longo de 10 dias 
Objetivos: - Trabalhar em ambiente intercultural; Desenvolver a capacidade de identificar problemas interculturais; Desenvolver a capacidade de encontrar soluções de uma 
forma estruturada e coerente;  Sensibilizar para  o caráter intercultural do mundo contemporâneo; Aumentar a consciência sobre o caráter intercultural do mundo 
contemporâneo ; melhorar a  capacidade de comunicação em inglês 
Público alvo: - Alunos de 10º ano 
Orçamento: - 50€ 
Orçamento ASE: 0€ 

5  de novembro de 2018 a 11 de novembro de 2018  (Isabel Lopes, Henrique Gonçalves, Sandra Quaresma e Clube de Jovens Europeus)  

 

 

 

- S.Martinho 

- Realização duma feira verde; Confeção de compotas, chás e ervas aromáticas; dramatização da lenda de S. Martinho; magusto 
Objetivos: - Pesquisar a lenda de S. Martinho; promover  a participação das famílias; promover a participação da comunidade. 
Público alvo: - Alunos e famílias da E.B.1 de Vimieiro. 
Orçamento: - 10 € 
Orçamento ASE:  

8 de novembro de 2018 a 12 de novembro de 2018  (Profs. da E. B.1 de Vimieiro)  
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- Feira de Outono (Atividade de articulação Pré-escolar/1º ciclo) 

- Venda de produtos hortícolas, frutos secos, doçaria da época, à comunidade de Igrejinha, e realização de um magusto em conjunto com as crianças do JI, os alunos do 1º 
ciclo e idosos do lar de 3ª idade, de Igrejinha 
Objetivos: - Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Articulação Pré-escolar/ 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: - 30€ 
Orçamento ASE:  

9 de novembro 2018  (Educadora do JI de Igrejinha e professores da EB de Igrejinha)  

 

 

 

 

 

 

 

- Celebração de Efemérides: 11 de novembro – Dia de São Martinho 

- Recolha de frases e provérbios relacionados com a lenda de São Martinho. Identificação dos aspetos lendários. Articulação com a leitura de lendas: leitura da Lenda de São 
Martinho. 
Objetivos: -  
- Desenvolver a capacidade de análise;  
- Desenvolver competências de questionar/confrontar o texto escrito com a realidade; 
- Desenvolver as competências dos alunos na área das TIC. 
Público alvo: - Grupo de Português 2º Ciclo. 
Orçamento: - 10 € 
Orçamento ASE:  

9 de novembro de 2018  (Grupo de Português 2º Ciclo)  
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- Comemoração do dia de S. Martinho 

- Magusto com castanhas assadas e noz; - canções e actividades musicais 
Objetivos: - Comemoração do dia de S. Martinho; - Divulgação das tradições populares 
Público alvo: - Alunos, pais e encarregados de educação, comunidade em geral 
Orçamento: - 250 € 
Orçamento ASE:  

12 de novembro  de 2018  (Professores da EB1/JI de Arraiolos)  

 

 

- "Chá, bolinhos e histórias com pais e avós" 

- Os pais e avós vão ser convidados para contarem histórias às crianças e aos alunos do jardim de infância e da escola do 1º ciclo de Sabugueiro adoçadas com bolinhos e 
chá. 
Objetivos: - Envolver as famílias nas atividades da escola /jardim de infância; promover o encontro intergeracional; partilhar experiências e saberes. 
Público alvo: - Crianças e alunos do jardim de infância e da escola do 1º ciclo de Sabugueiro. 
Orçamento: - 15 € 
Orçamento ASE:  

12 de novembro de 2018 a 7 de junho de 2019 (Escola e jardim de infância de Sabugueiro) 

 

 

- Leitura em vai e vem 

- As crianças levam livros do jardim de infância para explorarem com os pais em casa. 
Objetivos: - Incutir hábitos de leitura; promover momentos de partilha entre as crianças e os pais; desenvolver a linguagem; estimular a criatividade. 
Público alvo: - Crianças do jardim de infância de Sabugueiro. 
Orçamento: - 2 € 
Orçamento ASE:  

12 de novembro de 2018 a 21 de junho de 2019  (jardim de infância de Sabugueiro.)  
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- Corta Mato Escolar 

- Prova da modalidade de  atletismo - Corta-mato, aberta a todos os alunos da escola. 
Objetivos: - Aplicar os conhecimentos, habilidades, competências e aprendizagens adquiridas. Contribuir para a formação social e desportiva dos alunos. 
Dinamizar a atividade desportiva na escola. Proporcionar o convívio e a competição entre os alunos. 
Público alvo: - Todos os alunos da Escola. (1º,2º,3ºcilco e Secundário) 
Orçamento: - 100 € 
Orçamento ASE:  

29 de novembro de 2018 (Professores de Educação Física, Funcionária do Pavilhão.) 

 

- Visita de estudo à Kidzania 

- Visita de estudo à Kidzania 
Objetivos: - Promover a comunicação oral e escrita; promover a criatividade e a expressão plástica; promover a consciência ecológica; promover a educação para a 
cidadania e responsabilidade social; promover o espírito cooperativo e autoestima. 
Público alvo: - 1º,2º,3º e 4º anos da escola de Vimieiro 
Orçamento: - 5 € 
Orçamento ASE:  

30 de novembro de 2018  (Profs da E.B.1 de Vimieiro)  

 

 

 

- "Regras e disciplina" 

- Workshop 
Objetivos: - Contribuir para a reflexão sobre a importância da disciplina no desenvolvimento e integração da criança; Compreender a indisciplina, razões e fatores que estão 
na sua origem; 
Promover estratégias para o desenvolvimento e manutenção da disciplina da criança nos vários contextos. 
Público alvo: - Pais e encarregados de educação do 1º ciclo. 
Orçamento: - 20 € 
Orçamento ASE:  

1 de dezembro de 2018 a 30 de dezembro de 2018  (Serviço de Psicologia e Orientação (SPO))  
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- Celebração Christmas 

- Elaboração postais de natal. 
Objetivos: - Comemorar  datas  festivas  -  Estimular  os  alunos  para  a  aprendizagem  da  língua  inglesa  -  Envolver  os  alunos  em  atividades  lúdicas  do  gosto  deles. 
Público alvo: - 3º e 4º anos 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

10 de dezembro de 2018 a 14 de dezembro de 2018 (Professores de Inglês 330) 

 

 

- Natal 

- Recolha de bens para entrega numa instituição de solidariedade social a definir; Festa com canções , dramatizações;  decoração de uma árvore de Natal no recreio da 
escola com a participação das famílias 
Objetivos: - Recriar tradições do passado; reconhecer o significado do Natal;Promover a participação das famílias e da comunidade 
Público alvo: - Alunos da E.B.1 de Vimieiro 
Orçamento: - 10 € 
Orçamento ASE: 

10 de dezembro de 2018 a 14 de dezembro de 2019  (Profs. da escola de Vimieiro)  

 

 

 

- Hora do Código 

- Promoção da iniciativa mundial sobre a hora do código. 
Objetivos: - Estimular a comunidade educativa para a importância dos conhecimentos básicos sobre programação. 
Público alvo: - Comunidade Educativa. 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

3 de dezembro de 2018 a 7 de dezembro  de 2018  (Grupo 550)  
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- As comunidades recoletoras e agropastoris 

- Exposição de maquetes 
Objetivos: -  
- Caracterizar o modo de vida das primeiras comunidades humanas, destacando a economia recoletora, o nomadismo, a primeira divisão de tarefas e o tipo de instrumentos 
utilizados.  
- Localizar o surgimento das primeiras comunidades agropastoris num tempo posterior ao das comunidades recoletoras, identificando vestígios dessas comunidades no 
atual território português 
Público alvo: - Turmas de 5º ano 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE:  

10 de dezembro de 2018 a 14 de dezembro de 2019 (Professores de 5º ano) 

 

 

- Celebração de Efemérides: 25 de dezembro – Natal/Christmas 

- Elaboração de um postal de natal com termos relacionados com a data. Articulação com a disciplina de Inglês. 
Objetivos: -  
- Escrever textos diversos; 
- Desenvolver as competências dos alunos na área das TIC. 
Público alvo: - Docentes, alunos e comunidade educativa. 
Orçamento: - 30 € 
Orçamento ASE:  

10 de dezembro de 2018 a 14 de dezembro de 2018  (Grupo de Português e Inglês 2º Ciclo - articulação)  
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-  Torneio Inter-turmas de Voleibol, Basquetebol e Bola ao Capitão 

- Torneio Voleibol e Basquetebol entre as turmas dos respectivos ciclos. (3º ciclo e secundário).   Torneio de Bola ao Capitão entre as turmas do 2º ciclo. 
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, habilidades, 
competências e aprendizagens 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 € 
Orçamento ASE:  

13 de dezembro de 2018 a 14 de dezembro de 2018 (Grupo de Educação Física e Funcionária do Pavilhão Gimnodesportivo) 

 

 

- Festa de Natal (Atividade de articulação Pré-escolar/1º ciclo) 

-Realização de uma Festa de Natal em conjunto com as crianças do JI e alunos do 1º ciclo, com a presença e participação dos encarregados de educação 
Objetivos: - Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Articulação Pré-escolar/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: - 80€ 
Orçamento ASE:  

14  de dezembro de 2018  (Educadora do JI de Igrejinha e professores da EB de Igrejinha)  

 

 

- Natal 

- Comemoração desta época festiva com as famílias e o Lar de Idosos de Sabugueiro. 
Objetivos: - Preservar tradições; envolver as famílias nas atividades da escola; proporcionar prazer lúdico... 
Público alvo: - Crianças e alunos do jardim de infância e da escola do 1º ciclo de Sabugueiro. 
Orçamento: - 60 € 
Orçamento ASE:  

14 de dezembro de 2018 (Jardim de infância e escola do 1º ciclo de Sabugueiro.) 
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- Festa de Natal 

- Danças e canções; demonstração de atividades físicas 
Objetivos: - Comemorar a época natalícia; encerrar as atividades letivas do 1.º período. 
Público alvo: - Alunos e comunidade educativa em geral 
Orçamento: - 100 € 
Orçamento ASE:  

14 de dezembro de 2018  (Professores e educadoras da EB1/JI de Arraiolos)  

 

 

- Cerimónia de entrega dos Diplomas de 12º ano,quadro de excelência e demais prémios 

- Entrega dos diplomas de 12º ano, quadro de excelência, Mérito Desportivo, Borralho dos Reis, Mérito Municipal, Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos e Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo de Arraiolos 
Objetivos: - Premiar desempenhos académicos e desportivos 
Público alvo: - Alunos dos 4º ao 12º ano que se destacaram no ano letivo 2017/18 
Orçamento: - 600€ 
Orçamento ASE:  

15 de dezembro de 2018  (Diretora, Fundação Borralho dos Reis, Câmara Municipal de Arraiolos, Stª. Casa da Misericórdia de Arraiolos, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 

de Arraiolos)  

 

 

- Projeto Violentómetro 

- Programa de Intervenção no âmbito da violência nas relações interpessoais 
Objetivos: - Promover o desenvolvimento de competências de deteção de comportamentos violentos; Obter conhecimentos sobre soluções práticas de resposta 
(adaptativa) nos casos de agressão. 
Público alvo: - Alunos do 5º, 7º, 9ºC e 10º ano 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

3 de janeiro de 2019 a 14 de junho de 2019  (Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e docentes de Cidadania)  
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- Expressão Plástica: Ler +Mar Mural da Escola 

- Execução de mural com materiais reciclados. 
Objetivos: - Desenvolver a capacidade de Projeto e o sentido estético. Valorização do património cultural e material. 
Público alvo: - Alunos do 7º Ano. 
Orçamento: - 150 € 
Orçamento ASE:  

4 de janeiro de 2019 a 30 de junho de 2019  (Grupo 600 - Artes Visuais; professores de Ciências Naturais; Biblioteca da Escola)  

 

 

- Dia de Reis 

- Recolha de bens; viagem dos Reis Magos pela vila de Vimieiro; recriação da visita dos Reis Magos ao Menino Jesus junto a um presépio vivo no largo da junta de Freguesia 
Objetivos: - Recriar tradições antigas; promover sentimentos e atitudes solidárias; promover a participação da comunidade 
Público alvo: - Alunos da E.B.1 de Vimieiro e população em geral 
Orçamento: - 20 € 
Orçamento ASE:  

7 de janeiro de 2019  (Profs. da E.B.1 de Vimieiro)  

 

 

- Problematizando 

- Concurso regional de resolução de problemas 
Objetivos: - Motivar para a aprendizagem da Matemática e desenvolver a capacidade de resolução de problemas. 
Público alvo: - Alunos do terceiro ciclo 
Orçamento: - 20 € 
Orçamento ASE:  

8 de janeiro de 2019 a 8 de fevereiro de 2019 (Grupo 500) 
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- Visita de estudo ao Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos 

- Visita de estudo 
Objetivos:  
 - Enumerar as profundas marcas deixadas pela civilização muçulmana na Península Ibérica ao nível da economia, ciência e técnica, arte e cultura.  
- Identificar e localizar vestígios materiais da presença muçulmana no território peninsular. 
Público alvo: - Turmas de 5º ano 
Orçamento: - 0€ 
Orçamento ASE: 0 € 

14 de janeiro de 2019 a 14 de junho de 2019 (Professores de HGP e EV e ET) 

 

 

- A presença dos muçulmanos na Península Ibérica 

- Exposição de maquetes 
Objetivos: - Enumerar as profundas marcas deixadas pela civilização muçulmana na Península Ibérica ao nível da economia, ciência e técnica, arte e cultura. 
Público alvo: - Alunos de 5º ano 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

21 de janeiro de 2019 a 25 de janeiro de 2019 (Professores de HGP) 

 

 

- "Auto do Cubo" 

- Visita de estudo a Lisboa para assistir à representação da peça "Auto do Cubo" 
Objetivos: - Assistir à representação do auto 
Público alvo: - Alunos da turma C - oitavo ano (CEF) 
Orçamento: - 100€ 
Orçamento ASE: 48 € 

23 de janeiro de 2019  (Professora Elsa Barbosa)  
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- Dia Internacional da Internet Segura 

- Dinamização de ações sobre a segurança online. 
Objetivos: - Promover a segurança na Internet 
Público alvo: - Comunidade Escolar 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

4 de fevereiro de 2019 a 8 de fevereiro de 2019  (Grupo 550)  

 

 

- Dia dos afetos 

- Visita ao lar de idosos e jardim de infância entregar e trocar mensagens de afeto e carinho 
Objetivos: - Criar laços de afetividade e solidariedade; promover encontros intergeracionais 
Público alvo: - Alunos da E.B.1 de Vimieiro; crianças do J.I. da Misericórdia e idosos do Lar. 
Orçamento: - 5 € 
Orçamento ASE:  

14 de fevereiro  de 2019  (Profs. da escola de Vimieiro)  

 

 

- Celebração de dias festivos: S. Valentim, Pai, Mãe e Criança 

- Realização de trabalhos. 
Objetivos: - Comemorar  datas  festivas  -  Estimular  os  alunos  para  a  aprendizagem  da  língua  inglesa  -  Envolver  os  alunos  em  atividades  lúdicas  do  gosto  deles. 
Público alvo: - 3º e 4º anos 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

14 de fevereiro de 2019 a 1 de junho de 2019 (Professores de Inglês 330) 
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- Celebração de Efemérides: 14 de fevereiro – Dia de S. Valentim/St. Valentine’s Day 

- Leitura de pequenos poemas relacionados com a data.  Articulação com a disciplina de Inglês. 
Objetivos: -  
- Desenvolver a expressão oral e as intenções comunicativas; 
- Ler, memorizar e recitar poemas, com ritmo e entoação adequados. 
Público alvo: - Docentes, alunos e comunidade educativa 
Orçamento: - 30 € 
Orçamento ASE:  

14 de fevereiro de 2019  (Grupo de Português e Inglês 2º Ciclo - articulação)  

 

 

- Carnaval no Sabugueiro 

- Desfile de Carnaval pelas ruas da aldeia de Sabugueiro com o Lar de idosos seguido de lanche convívio com iguarias tradicionais da época. 
Objetivos: - Animar a aldeia; proporcionar prazer lúdico; promover o encontro intergeracional; manter tradições. 
Público alvo: - Crianças e alunos do jardim de infância e da escola do 1º ciclo de Sabugueiro e utentes do Lar de Idosos. 
Orçamento: - 50 € 
Orçamento ASE:  

28 de fevereiro de 2019  (Jardim de infância e escola do 1º ciclo de Sabugueiro.)  

 

 

- JII Comemoração do Carnaval 

- Desfile com toda a Comunidade educativa do Agrupamento de Escolas de Arraiolos 
Objetivos: - Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes;  Promover a participação das famílias; Viver tradições culturais da comunidade. 
Público alvo: - Crianças do JI de Igrejinha 
Orçamento: - 20 € 
Orçamento ASE:  

1 de março de 2019  (Educadora do JI de Igrejinha)  
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- Desfile de Carnaval 

- Desfile de Carnaval "trapalhão"; - Animação musical nas ruas 
Objetivos: - Comemorar as festas populares; - manter vivas as tradições. 
Público alvo: - Alunos e população em geral 
Orçamento: - 500 € 
Orçamento ASE:  

1 de março  de 2019  (Professores e educadoras da EB1/JI de Arraiolos)  

 

 

- Carnaval 

- Tema: Carnaval Trapalhão. Confeção de fantasias para recriar o Carnaval trapalhão; Desfile de Carnaval em Arraiolos em parceria com a Câmara Municipal. 
Objetivos: - Explorar as possibilidades de diferentes materiais: lãs, tecidos, elementos recuperados; fazer composições, colando diferentes materiais; estampar materiais e 
outros elementos da natureza; recriar ambientes do passado; reciclar e reutilizar fatos antigos; promover a consciência ecológica. 
Público alvo: - Alunos das escolas de 1º ciclo do Agrupamento 
Orçamento: - 5 € 
Orçamento ASE:  

1 de março de 2019  (Grupo 110)  

 

 

- Desfile de Carnaval em Arraiolos 

- Participação no desfile de Carnaval em Arraiolos promovido pela Câmara Municipal de Arraiolos em articulação com todos os níveis de ensino do Agrupamento. 
Objetivos: - Manter tradições; proporcionar prazer lúdico; partilhar atividades com toda a comunidade educativa. 
Público alvo: - Crianças e famílias. 
Orçamento: - 28 € 
Orçamento ASE:  

1 de março de 2019  (Jardim de infância de Sabugueiro)  
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- Visita ao Museu Rural de Vimieiro 

- Visita guiada ao MRV 
Objetivos: -  
-Promover artes e ofícios tradicionais/atuais  
-Valorizar a arte manual  
-Conhecer diferentes profissões  
-Estabelecer o contacto com famílias e outros elementos da comunidade 
Público alvo: - Alunos da turma 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

1 de março de 2019  (Professores da turma B1 da EB1 de Arraiolos)  

 

 

-  " Profissão-Saber+" 

- Ateliers sobre profissões 
Objetivos: - Proporcionar o contacto com profissionais de diferentes áreas; Explorar áreas profissionais ( o que se faz, como e onde). 
Público alvo: - Turmas de 9º ano e do secundário ( extensível a toda a comunidade educativa) 
Orçamento: - 50 € 
Orçamento ASE:  

7 de março de 2019  (Orientação Vocacional e Escolar)  

 

- "Mulheres que mudaram o mundo" 

- Exposição de trabalhos 
Objetivos: - Sensibilizar para a importância do papel da mulher em várias áreas de conhecimento/artes. 
Público alvo: - Comunidade Escolar 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

8 de março de 2019 a 15 de março de 2019 (Professora de Educação Visual - Francisca Esquível/professora de História e Geografia de Portugal Angélica Salvado) 
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- Comemorações do dia Internacional da Mulher 

- Exposição de biografias 
Objetivos: - Conhecer mulheres que se destacaram nos mais variados setores durante os séculos XVIII, XIX, XX e XXI. 
Público alvo: - Alunos de 6º ano 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

8 de março de 2019 (Professores de HGP, EV e ET) 

 

 

- 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€ 
Orçamento ASE: 0 € 

12 de março a 31 de maio de 2019  (Henrique Gonçalves e Sandra Quaresma)  

 

- Dia do Pai 

- Elaboração de presentes para os pais, desenhos, conversas, histórias, canções... 
Objetivos: - Conhecer melhor a relação pais/filhos; reforçar laços afetivos. 
Público alvo: - Pais,  crianças e alunos do jardim de infância e da escola do 1º ciclo de Sabugueiro. 
Orçamento: - 12 € 
Orçamento ASE:  

15 de março de 2019 a 19 de março de 2019 (Escola e jardim de infância de Sabugueiro.) 
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- COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL 

- Comemoração 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 e comunidade. 
Orçamento: - 50 € 
Orçamento ASE: 0€ 

30 de março de 2019 a 10 de maio de 2019  (Grupo 400)  

 

- JII -Bolos da Páscoa 

- Confeção de bolos típicos da época da Páscoa, com a participação das famílias/comunidade. 
Objetivos: - Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; Promover a participação das famílias; Viver tradições culturais da comunidade. 
Público alvo: - Crianças do JI de Igrejinha 
Orçamento: - 50 € 
Orçamento ASE:  

1 de abril de 2019 a 5 de abril de 2019  (Educadora do JI de Igrejinha)  

 

- Celebração de Efemérides: 21 de março – Dia Mundial da Poesia  e Dia Mundial da Árvore 

-  Elaboração de páginas de um herbário com desenhos de árvores, colagem de elementos naturais, pequenos textos informativos sobre a espécie em causa e poemas 
 Articulação com as disciplinas de Ciências Naturais e Educação Visual. 

Objetivos: -  
- Escrever textos diversos; 
- Compor textos por imitação criativa, para expressar sensibilidade e imaginação; 
- Desenvolver as competências dos alunos na área das TIC. 
Público alvo: -  Docentes, alunos e comunidade educativa 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

21 de março de 2019  ( Grupo Português 2º ciclo)  
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- Jogos Matemáticos 

- Concurso de jogos matemáticos 
Objetivos: - Desenvolver estratégias de resolução de problemas 
Público alvo: - Alunos dos 2º e 3º ciclos e ensino secundário 
Orçamento: - 30 € 
Orçamento ASE:  

1 de abril de 2019 a 5 de abril de 2019 (Grupo 500)  

 

- Palestra com um Matemático 

- Palestra com um matemático reconhecido 
Objetivos: - Motivar os alunos para a aprendizagem da Matemática; mostrar a Matemática como uma ciência em constante evolução 
Público alvo: - Alunos do 3º ciclo e secundário 
Orçamento: - 200 € 
Orçamento ASE:  

1 de abril de 2019 a 5 de abril de 2019 (Grupo 500) 

 

 

- Celebração Easter 

- Realização de trabalhos. 
Objetivos: - Comemorar  datas  festivas  -  Estimular  os  alunos  para  a  aprendizagem  da  língua  inglesa  -  Envolver  os  alunos  em  atividades  lúdicas  do  gosto  deles 
Público alvo: - 3º e 4º anos 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

1 de abril de 2019 a 5 de abril de 2019 (Professores Inglês 330) 
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- Rumo ao futuro 

- Dar a conhecer possibilidades de prosseguimento de estudos aos alunos de 11º ano 
Objetivos: - Permitir aos alunos do 11º ano tomarem conhecimento com os diversos cursos da Universidade de Évora Público alvo: -  
Orçamento: - 30€ 
Orçamento ASE:  

2 de abril de 2019  (Diretora)  

 

 

- Visita de estudo 

- Assistir à peça «Auto da barca do Inferno» e ida ao Centro Cultural de Belém – coleção Berardo. 
Objetivos: - Promover o sucesso educativo dos alunos através do desenvolvimento de atividades que motivem para  a aprendizagem; desenvolver a curiosidade e o espírito 
crítico. 
Público alvo: - Alunos do 9ºano. 
Orçamento: - 250 € 
Orçamento ASE: 90,30 € 

2 de abril de 2019  (Professores das disciplinas de Português (9ºano) e História (9ºano))  
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- Torneio Inter-Turmas Futsal e Torneio de mini-Trampolim 

- Torneio de Futsal entre as turmas dos respetivos ciclos.  Torneio Feminino e Masculino de Trampolins. 
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, habilidades, 
competências e aprendizagens 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 e 3º ciclo e Secundário 

Orçamento: -  100 € 

Orçamento ASE:  

4 de abril de 2019 a 4 de maio de 2019 (Grupo de Educação Física) 

 
 

- Encontro com os avós 

- Levar familiares das crianças ao jardim de infância para participarem em algumas atividades. 
Objetivos: - Promover a ligação entre o JI e a família. 
Público alvo: - Crianças do JI e seus familiares. 
Orçamento: - 100 € 
Orçamento ASE: 

4 de abril de 2019  (Educadoras e auxiliares do JI)  

 

- Caça aos ovos 

- Caça aos ovos pelas ruas da aldeia de Sabugueiro com as famílias das crianças e os utentes do Lar de Idosos de Sabugueiro. 
Objetivos: - Vivenciar a época da Páscoa; envolver as famílias nas atividades da escola; proporcionar prazer lúdico. 
Público alvo: - Crianças e alunos do jardim de infância e da escola do 1º ciclo de Sabugueiro e as famílias das crianças. 
Orçamento: - 30 € 
Orçamento ASE: 

5 de abril de 2019 (Jardim de infância e escola do 1º ciclo de Sabugueiro.) 
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- Páscoa 

- Confeção de bolos da Páscoa na padaria local; pesquisas sobre tradições da época pascal 
Objetivos: - Promover a articulação escola e família; promover participação da comunidade; pesquisar tradições da época 
Público alvo: - Alunos da escola de Vimieiro 
Orçamento: - 30 € 
Orçamento ASE: 

5 de abril de 2019  (Profs. da escola de Vimieiro)  

 
 

- Comemoração da Páscoa 

- Atividades ao ar livre. 
Objetivos: - Comemorar a Páscoa; manter vivas as tradições populares. 
Público alvo: - Alunos da EB1/JI de Arraiolos. 
Orçamento: - 100 € 
Orçamento ASE: 

5 de abril de 2019  (Professores e educadoras da EB1/JI de Arraiolos)  

 
 

- Passeio pela Aldeia 

-  Confeção de motivos alusivos à Páscoa - Pesquisar sobre as tradições locais na Páscoa - Realização de percurso pela Aldeia da Igrejinha e espaços envolventes - Realização 
de jogos no parque da Aldeia - Realização de um piquenique 
Objetivos: - - Assinalar a Páscoa 
- Possibilitar o conhecimento do meio envolvente 
- Promover o contato com a natureza 
- Incentivar hábitos de vida saudável 
- Proporcionar momentos de convívio 
Público alvo: - Alunos da EB1 de Igrejinha 
Orçamento: - 0€ 
Orçamento ASE: 0 € 

5 de abril de 2019  (Professores da EB1 de Igrejinha) 
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- Gestão de conflitos 

- Ação de formação 
Objetivos: - Identificar diferentes tipos de conflito; Alertar para fatores que podem facilitar/ evitar o disputar de conflitos; Sensibilizar para a mudança de comportamentos 
geradores de situações de conflito; Treinar estratégias para lidar com situações de conflito. 
Público alvo: - Pessoal não docente do Agrupamento de Escolas de Arraiolos. 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

8 de abril de a 22 de abril de 2019  (Serviço de Psicologia e Orientação (SPO))  

 

- Comemorações do Dia 25 de abril 

- Exposição de cartolinas 
Objetivos: - Conhecer e compreender as causas do golpe militar do 25 de Abril de 1974. Conhecer e compreender as consequências do 25 de Abril de 1974 ao nível da 
democratização do regime e da descolonização. 
Público alvo: - Turmas de 6º ano 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

25 de abril de 2019 (Professora de HGP) 

 

- Visita de estudo a Gibraltar 

- Visita de estudo a Gibraltar (possível visita a Sevilha), saída a 25/4/19, regresso a 26 ou 27/4/19 
Objetivos: - Proporcionar aos alunos situações reais de comunicação em língua espanhola e língua inglesa. Verificar in loco exemplos de evolução democrática, de 
nacionalismo e imperialismo em finais do século XIX e inícios do século XX. Contactar com os famosos macacos-de-Gibraltar, no seu habitat natural, os únicos macacos 
selvagens da Europa. Desenvolver o espírito de entre ajuda e iniciativa nos alunos através da sua responsabilização por várias iniciativas de angariação de fundos* 
(nomeadamente com a venda de bolos e de rifas) para que todos possam participar na viagem. (*Os alunos das turmas envolvidas já concordaram em empenhar-se no 
desenvolvimento destas atividades*) 
Público alvo: - Alunos do 11º ano (turmas A e B) 
Orçamento: -  Entre 150€ e 180€ pessoa 
Orçamento ASE: 95 € 

25  de abril a 26 ou 27 de abril de 2019  (Docente de Inglês (Isabel Lopes) e docente de Espanhol (Maria Jordão)  

 
 
 



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

135525 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRAIOLOS 
ESCOLA BÁSICA DE 2º E 3º CICLOS COM SECUNDÁRIO CUNHA RIVARA DE ARRAIOLOS 

_________________________________________________________________________________________________ 

Parecer favorável do Conselho Pedagógico de 03-10-2018 
Aprovado em sede de reunião de Conselho Geral de  16-10-2018                                                                    48 

 

- Visita a escola de Estremoz 

- Intercâmbio com uma escola de Estremoz: troca de correspondência, encontros, visitas a locais (museus, oficinas...)  
Objetivos: - Estabelecer intercâmbio com outra escola/agrupamento. 
Público alvo: - Alunos da turma 
Orçamento: - 50 € 
Orçamento ASE:  

26 de abril de 2019  (Professores da turma B1 da EB1 de Arraiolos)  

 
 

- Visita ao Jardim Zoológico 

- Visitar o Jardim Zoológico, participar em atividades preparadas. 
Objetivos: -  
- Identificar características de vários animais 
- Reconhecer o comportamento de vários animais 
- Descobrir o papel dos animais na vida das pessoas 
- Promover valores, atitudes e comportamentos de educação ambiental 
- Fomentar a formação de cidadãos que defendam e valorizem a vida animal 
Público alvo: - Alunos das turmas A1 e C1 
Orçamento: - 600 € 
Orçamento ASE:  

26 de abril de 2019  (Professoras das turmas A1 e C1)  

 
 

- Dia da mãe 

- Elaboração de presentes para as mães e convidar as mães para dinamizarem atividades na escola ou no jardim de infância e realizar um almoço coníivio com estas. 
Objetivos: - Envolver a família nas atividades da escola; conhecer melhor a relação mãe/filho(a); reforçar laços afetivos. 
Público alvo: - Crianças, alunos e mães do jardim de infância e da escola do 1º ciclo de Sabugueiro. 
Orçamento: - 40 € 
Orçamento ASE:  

29 de abril de 2019 a 3 de maio de 2019  (Jardim de infância e escola do 1º ciclo de Sabugueiro.)  
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- Visita ao Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos 

- Visita guiada ao CITA para conhecimento da arte tapeteira 
Objetivos: -  
-Promover artes e ofícios tradicionais/atuais;  
-Valorizar a arte manual;  
-Conhecer diferentes profissões;  
-Estabelecer o contacto com famílias e outros elementos da comunidade; 
Público alvo: - Alunos da turma 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

3 de maio de 2019  (Professora da turma B1 da EB1 de Arraiolos)  

 
 

- Visita ao Planetário e Museu da Marinha 

- Visitar o museu, assistir a projeção preparada para as turmas. 
Objetivos: - Conhecer formas de navegação e orientação. 
Público alvo: - Alunos das turmas 
Orçamento: - 300 € 
Orçamento ASE: 

3 de maio de 2019  (Professoras das turmas C1 e E)  

 
 
 

- Visita ao teatro Politeama 

- Assistir a peça de teatro infantil "Rapunzel". 
Objetivos: - Fomentar o gosto pela arte. 
Público alvo: - Crianças dos JI e alunos da EB1 de Sabugueiro. 
Orçamento: - 320 € 
Orçamento ASE: 

17 de maio de 2019  (Educadoras dos JI de Arraiolos e Sabugueiro e professora da EB1 de Sabugueiro)  
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- 5ªfeira de Ascensão "Dia da espiga" 

- Piquenique com as famílias 
Objetivos: - Recriar tradições do passado (Apanhar a espiga); contribuir para participação dos pais e outros familiares 
Público alvo: - Alunos da escola e  famílias 
Orçamento: - 5 € 
Orçamento ASE:  

29 de maio de 2019  (Profs. da escola de Vimieiro)  

 
 

- Visita de estudo à Kidzania 

- Visita à Kidzania; Conhecer diferentes profissões  -Interação em diversas profissões, de forma lúdica. 
Objetivos: -  
-Promover artes e ofícios tradicionais/atuais;  
-Valorizar a arte manual;  
-Conhecer diferentes profissões;  
-Estabelecer o contacto com famílias e outros elementos da comunidade; 
Público alvo: - Alunos da turma B1 da EB1 de Arraiol 
Orçamento: - 300 € 
Orçamento ASE: 

31 de maio de 2019  (Professores da turma B1 da EB1 de Arraiolos)  

 
 

- JII Comemoração do dia da criança 

- Participação do JI de Igrejinha na comemoração do Dia Mundial da Criança em conjunto com a Comunidade educativa do Agrupamento de Escolas de Arraiolos 
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". 
Público alvo: - Crianças do JI de Igrejinha  conjuntamente com todas as crianças dos JI e alunos das escolas do 1ºciclo do agrupamento de Arraiolos. 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

3 de junho de 2019  (Agrupamento de escolas de Arraiolos e Autarquia)  
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- Comemoração do dia da criança 

- Participação nas atividades da Câmara Municipal. 
Objetivos: - Comemorar o dia da Criança. 
Público alvo: - Alunos da EB1/JI de Arraiolos 
Orçamento: - 1 € 
Orçamento ASE: 0 € 

3 de junho de 2019  (Câmara Municipal de Arraiolos)  

 
 

- Mostra de trabalhos 

- Trabalhos práticos efetuados pelos alunos do curso de Tecelão/Tecedeirada turma 
Objetivos: - Dar a conhecer o trabalho desenvolvidos nas Unidades do Itinerário de Qualificação Associado, pelos alunos do curso de Tecelão/Tecedeira. 
Público alvo: - Comunidade Educativa. 
Orçamento: - 0 € 
Orçamento ASE: 0 € 

3 de junho de 2019  a 28 de junho de 2019(Docentes das disciplinas)  

 
 

- Dia do Ambiente 

- Visualização de um filme sobre diferentes problemáticas do Ambiente (natureza bem e mal tratada; tipos de poluição);Jogos a pares (recolha de lixo e utilização de 
ecopontos) 
Objetivos: - Reconhecer diferentes ambientes; identificar natureza maltratada e bem tratada; sensibilizar para práticas ambientais. 
Público alvo: - Alunos da escola de Vimieiro. 
Orçamento: - 5 € 
Orçamento ASE: 0 € 

5 de junho de 2019  (Profs. da escola de Vimieiro)  
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- Rolar em Família - Caminhada e Passeio de BTT 

- Atividades de Desporto Aventura - Caminhada e Passeio de BTT (2 níveis). 
Objetivos: - Promover o contacto com a natureza. Proporcionar aos alunos aprendizagens de modalidades de Exploração da Natureza. Contribuir para a formação pessoal, 
social e desportiva dos alunos. 
Público alvo: - Alunos do 2º e 3º ciclo e Secundário, Professores e Funcionários da Escola, Encarregados de Educação e Familiares 
Orçamento: - 100 € 
Orçamento ASE: 

5 de junho de 2019  (Grupo de Educação Física)  

 

- Visita do JI à escola do 1ºCiclo (Atividade de articulação Pré-escolar/1º ciclo) 

- As crianças do JI visitarão a escola do 1º ciclo – Apresentação das salas e dos professores que possivelmente irão receber os meninos que ingressam no ensino obrigatório, 
no próximo ano letivo. 
Objetivos: - - Facilitar a transição dos meninos do JI que irão ingressar na escola do 1º ciclo.  
- Promover e reforçar parcerias existentes. 
Público alvo: - Crianças do JI de Igrejinha e alunos da EB de Igrejinha 
Orçamento: - 0€ 
Orçamento ASE: 0 € 

12  de junho de 2019  (Educadora do JI de Igrejinha e professores da EB de Igrejinha.)  

 

- Encerramento do ano letivo 

- Sarau poético "bailando a poesia" no castelo 
Objetivos: - Encerrar o ano letivo com atividades culturais. 
Público alvo: - Alunos, pais e encarregados de educação, população em geral 
Orçamento: - 100 € 
Orçamento ASE: 

14 de junho de 2019  (Professores do grupo 910)  
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- Formação em Sustentabilidade 

- Colocação correta dos materiais nos ecopontos. Poupança de água e eletricidade 
Objetivos: - Sensibilizar para a uma educação sustentável 
Público alvo: - Auxiliares de Ação Educativa 
Orçamento: - 50 € 
Orçamento ASE: 

21 de junho de 2019  (Professores do grupo 910)  

 

- Visita de estudo ao Monte Selvagem-Lavre e ao Fluviário - Mora (Atividade de articulação Pré-escolar/1º ciclo) 

- Os grupos do JI e EB de Igrejinha encerrarão o ano letivo em conjunto, visitando o Monte Selvagem, e de seguida o Fluviário de Mora. 
Objetivos: - Assinalar o final de ano, antes da partida para férias; finalizar os projetos vividos ao longo do ano, em articulação (JI e EB). 
Público alvo: - 18 Crianças do JI , 5 com escalão A e 2 com escalão B e 29 crianças da EB ……do escalão A e …do escalão B, de Igrejinha 
Orçamento: - 673,1€ 
Orçamento ASE: 286 € 

21 de junho de 2019  (Educadora do JI de Igrejinha e professores da EB de Igrejinha.) 

 

- Encerramento do ano letivo 

- Almoço convívio no jardim de infância com os utentes do Lar de Idosos de Sabugueiro. 
Objetivos: - Encerrar o ano letivo em festa; promover o encontro intergeracional. 
Público alvo: - Crianças e alunos do jardim de infância e da escola do 1º ciclo de Sabugueiro e utentes do Lar de Idosos. 
Orçamento: - 100 € 
Orçamento ASE: 

21 de junho de 2019  (Jardim de infância e escola do 1º ciclo de Sabugueiro.)  

 

 

 

 

 

 



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

135525 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRAIOLOS 
ESCOLA BÁSICA DE 2º E 3º CICLOS COM SECUNDÁRIO CUNHA RIVARA DE ARRAIOLOS 

_________________________________________________________________________________________________ 

Parecer favorável do Conselho Pedagógico de 03-10-2018 
Aprovado em sede de reunião de Conselho Geral de  16-10-2018                                                                    54 

 

- Encerramento do ano letivo 

- Sarau poético "bailando a poesia" no castelo. 
Objetivos: - Encerrar o ano letivo com atividades culturais. 
Público alvo: - Alunos, pais e encarregados de educação, população em geral 
Orçamento: - 100 € 
Orçamento ASE: 

21 de junho de 2019  (Professores e educadoras da EB1/JI de Arraiolos)  

 

- Festa de final de ano 

- Dramatizações, canções, dança e exposição de trabalhos. 
Objetivos: - Expressar-se de diversas formas; promover a criatividade e expressão artística; promover a comunicação ora; promover o espírito cooperativo. 
Público alvo: - Alunos e familiares da E.B.1 de Vimieiro 
Orçamento: - 5 € 
Orçamento ASE: 0 € 

21 de junho de 2019  (Profs. da E.B.1 de Vimieiro)  

 


