REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO PORTO MONIZ

ATIVIDADES DEZEMBRO

Data
2 de
dezembro

7 de
dezembro

11-15
dezembro

dezembro

Atividades

Objetivos

Estratégias

Promover a prática desportiva e estilos de
Torneio
de vida saudável;
Participar
e
desenvolver
inverno
– Promover a autonomia e a entreajuda;
posturas de fair play em todas
natação
e Desenvolver o património motor dos
as provas.
badminton
alunos.

Feira de Natal

Professores e alunos dos
núcleos de natação e
badminton

Avaliação
Nº de inscritos nos
núcleos;
N.º de participantes
nos torneios

Elaboração
de
cartazes
informativos sobre algumas
problemáticas, elaboração de
marcadores com mensagens
sobre a educação especial
Distribuição de lembranças
com uma pequena mensagem
sobre a diferença.

10 Alunos da Educação
Especial
e docente da Educação
Especial

Registo na Ata de
departamento

Promover a preservação ambiental através
da aquisição de conhecimentos e adoção
de atitudes assertivas; Incutir o sentido de Exposição e venda de enfeites
responsabilidade e respeito pela natureza, de natal, feitos a partir de
disfrutando do que esta nos pode material reciclado.
proporcionar.
Desenvolver
uma
consciência ecológica.

Docente de Francês e
todos os alunos do 3.º
ciclo

Registo em ata dos
grupos e
Departamento

Coordenadoras do
programa Eco-Escolas e
alunos

Relatório de
atividade a
apresentar no final
do ano letivo.

Promover a colaboração da comunidade
Celebração da escolar no processo educativo dos alunos
semana
da com NEE, inclusão educativa e social, a
Educação
promoção da equidade educativa pela
Especial
igualdade educativa no acesso e sucesso
educativo dos alunos.
Festa de Natal

Recursos
Humanos

Divulgar
aspetos
culturais
e
Exposição
alusiva
à
civilizacionais dos países de língua oficial
festividade com trabalhos
francesa.
produzidos pelos alunos.
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P. E.
3.1.2.1

2.3.6-1
3.1.2.1
3.1.2.1
3.1.2.1.1

1.1.1.1
2.2.3.3

15 de dezembro - Festa de natal
Data

Atividades

Estratégias

Recursos
Humanos

Os lanches serão preparados
Proporcionar momentos de convívio e pelos assistentes operacionais
socialização entre a comunidade escolar.
e disponibilizados a toda a
comunidade educativa

Comunidade Educativa

Organização
da festa de
encerramento
do 1.º período

Promover a participação da Comunidade
Escolar nas festas de final de período.
Proporcionar momentos de convívio e
socialização entre a comunidade escolar.

Organizar as atividades, para
que a festa tenha um bom
ritmo e envolva todos os
elementos presentes

Final Torneio
de Ténis de
mesa /
*Jogo de
Corfebol
Professores /
Alunos

Promover o convívio e a socialização no
Pavilhão da Escola;
Desenvolver as noções de “fair-play” no
contexto dinâmico do Ténis de mesa e/ou
corfebol.

Jogo de singulares e de pares,
femininos e masculinos de
ténis de mesa

Apresentação
pública de
peças vocais e
instrumentais

Desenvolver a capacidade de expressão e
comunicação;
Sensibilizar para a preservação do
património cultural; Contribuir para a
socialização e maturação psicológica;
Desenvolver o espírito crítico; Valorizar a
sua expressão musical e a dos outros.

Lanche de
Natal

15 de
dezembro

Objetivos

Festa de Natal
Poetas de
língua
portuguesa;

Divulgar aspetos culturais e
civilizacionais dos países de língua oficial
inglesa.
Divulgar alguns poetas de língua
portuguesa;
Incentivar à leitura expressiva.

Avaliação
N.º de lanches

disponibilizados

P. E.
3.1.2.1.

Comunidade Educativa

N.º de alunos
participantes na
festa
Empenho dos
alunos, docentes e
não docentes.

3.1.2.1.

CAI
Alunos do 2.º/3.º Ciclos
e Secundário
e Comunidade Escolar

N.º de participantes
Cumprimento de
horários
Concretização de
objetivos

3.1.2.1
3.1.2.3

Desenvolver
práticas
pedagógicas que permitem
relacionar
os
conteúdos
programáticos
com
os
objetivos
definidos
pelo
projeto educativo.

Professor de Ed.
Musical, alunos do 2.º e
3.º ciclos e alunos do
projeto de cordofones

2.3.3.
3.1.2.1.
3.2.1.1.
3.3.1.4.

Cantar alguns cânticos
alusivos ao Natal em Inglês

Docente de Inglês 2.º
ciclo, Delegada de Inglês,
alunos do 5.º/6.ºanos

Feedback da CE
Avaliação
Direta
Saber Ser;
Participação;
Saber Estar;
Assiduidade;
Pontualidade;
Saber Fazer.

Registo na ata de
grupo

3.1.2.1.
3.1.2.1.

Registar em ata de
grupo

3.1.2.1
3.1.2.1.1

Jogo de Corfebol

Leitura de poemas alusivos ao
Natal.

Docentes de Português e
alunos
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Divulgar as disciplinas do Departamento
numa perspetiva de Ciência, Tecnologia,
Sociedade e Ambiente;
Brincando e Desenvolver o espírito de equipa;
aprendendo – Estimular a comunidade escolar para as
Peddy Paper
Ciências e Tecnologias;
Despertar e desenvolver o gosto e
curiosidade
pelas
disciplinas
do
Departamento.

15 de
dezembro

Os docentes pertencentes ao
Departamento colaborarão na
inscrição dos alunos;
Serão realizadas reuniões de
grupo
disciplinar
e
Departamento para preparar a
atividade;
Em cada posto as equipas
deverão realizar atividades
relacionadas
com
as
disciplinas do Departamento.

Convite
à
Comunidade
Divulgar as atividades desenvolvidas na Envio
de
convites
aos
Educativa
a
escola por docentes e alunos.
Encarregados de Educação
assistir à Festa
de Natal
Eco - Canto

Promover a socialização do pessoal
Músicas de Natal
docente;

Prémios aos
melhores
alunos
com
aproveitament
o do ano letivo
2016//17

Incentivar os alunos de modo a melhorar
o sucesso escolar; Aumentar a
competitividade
entre
os
alunos;
reconhecer o empenho e a dedicação dos
alunos.

Entregar os prémios aos alunos
com melhor aproveitamento de
acordo com o regulamento
existente.

Promover um convívio entre professores e
Jantar de Natal
Será divulgado na escola e os
funcionários.
Professores /
interessados irão efetuar a sua
Recordar antigas tradições da época do
Funcionários
inscrição com antecedência
Natal.

Docentes do
Departamento de
Ciências Exatas e
Natureza e Tecnologias;
Alunos.

Balanço em ata do
Departamento;
Número de alunos
participantes;
Número de
professores do
Departamento que
participem na
atividade.

3.1.2.1

Equipa do PASE

Afluência da
Comunidade
Educativa

2.3.3.

Coordenadoras do
programa Eco-Escolas e
docentes inscritos

Relatório de
atividade a
apresentar no final
do ano letivo.

3.3.1.4

Alunos, Direção e
CAEC

N.º de alunos que
receberam o prémio

3.1.2.4.5

Docentes e não docentes

N.º de docentes e
não docentes que
participaram no
jantar

3.3
e
3.4
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