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GOVERNO REGIONAL
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA COM PRÉ-ESCOLAR E CRECHE DO PORTO MONIZ

ATIVIDADES OUTUBRO 2020
Tema

Objetivos

Atividades/estratégias

Exposição alusiva à festividade de
Exposição
trabalhos criados pelos alunos usando
alusiva ao
- Divulgar a cultura Inglesa.
materiais recicláveis – Tema: “Trick or
Halloween
treat bags”.
- Elaboração do “Semáforo da
Sensibilizar a criança para a festividade o
Alimentação”
Pão por Deus;
- Conto de histórias;
Dar continuidade às tradições;
Pão por Deus
- Observação e identificação de imagens
Conhecer festas/ tradições locais.
de diferentes alimentos.
- Construir os sacos do “Pão por Deus”.
- Pintura de frutos da época;
Promover os valores da partilha.
- Canções alusivas à temática.
- Entoar uma canção.
- Construção dos sacos do pão por deus.
Bulling é para
fracos
Halloween
Atualização e
disponibilização
de documento
com as
instruções
básicas sobre a
utilização da
plataforma
Moodle da
escola.

Lembrar o dia mundial contra o Bulling

Palestra

- Celebrar e dar a conhecer a tradição do
Halloween.

- Realização de trabalhos relacionados
com a festividade;
- Decoração da Escola.

Informar os docentes sobre os processos
corretos para: efetuar convocatórias; enviar
notificações; analisar atas; entregar anexos
e outras informações para as atas, em
formato digital; verificar se existem novas
mensagens nos fóruns; e processo de
entrega de documentos na direção.

- Criar um documento com as
instruções;
- Disponibilizar o documento no
Moodle, na disciplina do projeto.

Humanos
Docentes de
Inglês do 5.º
ao 11.º ano

Recursos
Financeiros
Placares

Calendarização
Parcerias
------------

- Creche
- Pré-Escolar
- 1.ºCiclo

Câmara
Municipal
do Porto
Moniz

PSP Porto
Moniz, 3.º e
4.º ano

PSP
Porto
Moniz

- 1.º ciclo

Professor
responsável
pelo projeto

23 outubro

26 a 30 de
outubro

29 e 30 de
outubro
30 de outubro

--------------

--------------

Outubro

