Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto
Plano Anual de Atividades
Atividades/
Calendarização

Competências/
Objetivos

- Promover a educação
ambiental.
- Proteger o meio
ambiente promovendo
o equilíbrio ecológico e
a preservação do
património.
- Proporcionar uma
experiência de
Palestra e
aprendizagem teóricoDemonstração de
Prevenção Rodoviária prática sobre prevenção
rodoviária.
(Escola Segura)
- Sensibilizar os alunos
Em data a definir pela para a adoção de
comportamentos
Escola Segura
responsáveis na
estrada.

Ações de formação/ palestras

Palestra da
RESINORTE

Formação de alunos
Monitores da BE

1º Período

- Formar alunos que
possam colaborar com
as BE’s, dinamizandoas junto de discentes,
professores,
funcionários e demais
utilizadores.

Projeto
Educativo

Promotores

Intervenientes e
modo de
participação

Recursos

Critérios de
sucesso

Evidências

- Educação para
a Saúde.
- Educação para
a Cidadania.

-Grupos 510, 520
da EB do Arco de
Baúlhe.

- Alunos do 8º ano.

-Sala de aula

- Nº de alunos
participantes.

-Folha de registo da
avaliação da atividade.
-Relatório da atividade.

- Educação para
a Cidadania.

-Grupo 510.
-Escola Segura.

-Alunos do 9.º ano:
participação na sessão
com elaboração de um
relatório.

-Lista de
presenças
-Relatório
realizado pelos
alunos onde
consta a
avaliação da
atividade

-Participação e
empenho dos
alunos.
-Opinião registada
dos alunos.

-Relatórios elaborados
pelos alunos da
atividade.
-Folha de registo da
avaliação da atividade.
-Ata de grupo (onde
consta a preparação e
avaliação da atividade).
-Sumários.

- Educação para
a Cidadania.

-BE.

-Professores
Bibliotecários.
-Alunos do 6º, 7º, 8º e
9º anos .

-Fichas de
inscrição
-Inquéritos
-Documento de
autorização dos
encarregados de
educação
-Agenda do
monitor
-Programa de
formação de
monitores
-Guião da
entrevista

-Número de alunos
que participam e
têm bom
desempenho na
missão assumida.

-Documentos de
divulgação da
actividade,
de registos e de
formação dos alunos
monitores.

Orçamento

5€
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Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto
Plano Anual de Atividades
Atividades/
Calendarização
Formação de
Utilizadores da BE

Competências/
Objetivos
- Conhecer o
funcionamento das
Bibliotecas Escolares:
recursos, serviços e
modo de utilização.

Projeto
Educativo

Promotores

- Educação para
a Cidadania.

-BE.

-Educação para a
Saúde.

-Grupo 260 e 620.

Ações de formação/ palestras

1º Período

-Analisar, interpretar e
Formação de Juízes realizar atividades
Árbitros do Clube do físicas selecionadas,
aplicando os
Desporto Escolar
conhecimentos sobre
técnica, organização e
novembro/janeiro
participação, ética
desportiva, etc.
- Estimular a
capacidade de reflexão
Palestra
crítica provocando a
curiosidade e interesse
Higiene Oral
sobre a higiene oral.
- Fomentar o sentido de
responsabilidade, face
2º Período
à higiene oral.

Ações de
Sensibilização
da
LPCC
2º/3º Período

- Desenvolver hábitos
de vida saudáveis.
-Adquirir noções
básicas de prevenção
contra as doenças como
o cancro.

Intervenientes e
modo de
participação
-Professores
Bibliotecários.
-Alunos do 1º e 2ºanos
da EB Padre Dr.
Joaquim Santos.
-Alunos do 5º ano da
EB Arco de Baúlhe e
todos os alunos da
EB/S Cabeceiras de
Basto.
-Alunos inscritos como
Árbitros do Clube do
Desporto Escolar.

- Educação para
a Cidadania.

- Educação para
a Cidadania.

- Educação para
a Saúde.

Critérios de
sucesso

-Grupo 230

-Professores e alunos de
6.º ano.

-Coordenação PES
em parceria com a
Liga Portuguesa
Contra o Cancro
(LPCC).

-Alunos de 9ºAno.
-Sessões de 45 a 90
minutos que podem ser,
ou não, repetidas para
diferentes grupos.
-Sessão interativa de
esclarecimento.

Evidências

-Guia de
utilizador da
BE/CRE.
-PC.
-Projetor

-Número de alunos
que participantes.

-Calendarização.
-Registo fotográfico

-Regulamentos
das modalidades
e arbitragem.

-Participação, no
mínimo de 4
alunos/árbitros.

-Base de dados do
Desporto Escolar.
-Dossiê do Desporto
Escolar.
-Fichas de presença.

-Transporte

- Educação para
a Saúde.

- Educação para
a Cidadania.

Recursos

-Fotocópias
-Lanche
(promotores)
-Médicos
-Dentistas

- Participação
superior a 50%.

-Auditório
-Material de
projeção

- Participação de
pelo menos duas
turmas de 9º Ano de
escolaridade.

- Atas.
- Relatório da
atividade.
- Página web do
agrupamento.

Orçamento

100€

100€

- Fotografias.
- Página web do
agrupamento
-Jornal do
agrupamento.
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