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1. Enquadramento Legal

“Plano anual de atividades – é o documento elaborado e aprovado pelos órgãos de
administração e gestão da escola que define, em função do Projeto Educativo, os
objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e que procede à
identificação dos recursos envolvidos.”
Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M (Artigo 3.º

Sabendo que o plano anual de atividades é um instrumento que permite a
concretização anual das finalidades, objetivos e atividades definidas no Projeto Educativo
de Escola.
O presente plano anual de Atividades para o ano letivo 2015-2016, concebido pelo
Conselho Escolar deste estabelecimento de ensino, tem como objetivos desenvolver um
conjunto de atividades com o intuito de responder aos objetivos delineados no projeto
educativo.
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2. Identificação

Nome: Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar de Vasco da Gama Rodrigues
Código: 3101109
Morada: Rua da Lagoa n.º1
Freguesia: Paul do Mar
Código Postal: 9370-551
Telefone: 291872390
Telemóvel: ___________________
Fax: 291872390
E-mail : eb1pepmar@madeira-edu.pt
Sítio Web : http://escolas.madeira-edu.pt/eb1pepmar
Facebook : eb1pepmar@madeira-edu.pt

4

3. Objetivos/Formas de Organização/Programação das Atividades/Recursos
N.º

1

2

3

4

5

Objetivo

Melhorar os resultados
escolares obtidos pelos
alunos

Formas de Organização
Aulas de estudo
Aulas de apoio pedagógico acrescido
Utilização das TIC

Promover a participação
da comunidade na escola

Datas comemorativas
Reuniões de pais

Promover nos alunos
hábitos de leitura

Clube de Leitura
Cantinho da leitura
Feira do livro
Blogue “Cantinho de Palavras”
Concursos literários
Concurso de leitura
Concurso de poesia

Promover nos alunos
práticas de educação para
a segurança e saúde

Projeto“Educação para a Segurança e
Prevenção de Riscos”
Semana da alimentação

Incutir nos alunos o
respeito pela conservação
e preservação do meio
ambiente

Projeto“Eco-escolas”
Blogue
Visitas de estudo

Programação das atividades
Atividades diferenciadas
Trabalhos de casa
Pesquisa de informação
Desafios matemáticos
Problema da semana
Jogos didáticos
Exposição dos trabalhos
Organização de festas e convívios
Palestras
Ações de sensibilização
Exposições
Elaboração de prendas

Recursos
Humanos Didáticos/Materiais
Pessoal
Docente
Outros
técnicos
Pessoal
Docente
Técnicos
Especializados

Leitura, audição e visualização de histórias
Reconto oral e escrito
Exposição de trabalhos
Dramatização
Escrita criativa
Contacto com escritores

Pessoal
Docente

Sessões de esclarecimento
Exposições de trabalhos
Jogos didáticos
Escovagem diária dos dentes
Lavagem diária das mãos
Reutilização e reciclagem de materiais
Exposição Regional de Expressão Plástica
Palestras
Exposições
Blogue paul do mar ecológico
Monitorização dos consumos: água, energia e
resíduos
Separação de resíduos

Pessoal
Docente

Técnico de
Biblioteca
Escritores

Técnicos
Especializados
Pessoal
Docente
Técnicos
Especializados

Computador
Material diverso
Cadernos
Software Informático
CD-ROM/DVD
Material diverso
Equipamento musical
Vídeo Projetor
Portátil
Expositores
Livros
Material de desgaste
DVD
Computador
Impressora

Material áudio visual
Expositores
Material diverso

Material Reciclável
Material áudio visual
Ecoponto
Material diverso
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4. Avaliação
O processo de avaliação relativo às atividades desenvolvidas, ocorrerá de forma
continuada e no final de cada período será realizada uma avaliação das mesmas.
No decurso das atividades, serão elaborados relatórios que permitirão saber até que
ponto os objetivos propostos foram alcançados, bem como diagnosticar as necessidades
para o próximo ano letivo, tornando-se, deste modo, um elemento orientador da ação
educativa.
Assim sendo, qualquer alteração ou atividade que lhe seja acrescentada são
perfeitamente justificáveis desde que devidamente enquadradas no Projeto Educativo da
Escola.
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ANEXOS
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RELAÇÕES DE ATIVIDADES
(ordem cronológica)
CALENDARIZAÇÃO

SETEMBRO

03/09/2015

ATIVIDADE

- Receção aos alunos da
Pré

14/09/2015

- Reunião com os
Pais/Encarregados de
Educação da Pré-escolar

18/09/2015

- Reunião com os
Pais/Encarregados de
Educação, 1.º Ciclo

21/09/2015

- Receção dos alunos do
1.º Ciclo

A desenvolver
ao longo do
ano

“Projeto Baú de Leitura”

A desenvolver
ao longo do
ano

Desporto Escolar

OBJETIVOS
- Proporcionar aos alunos um ambiente acolhedor,
integrando-os na escola;
- Promover a inserção dos alunos na comunidade
educativa;
- Possibilitar a socialização entre as crianças.
- Participar em reuniões e convocatórias;
- Dar a conhecer aos encarregados de educação o
funcionamento e os projetos da escola;
- Sensibilizar para a importância da interação
entre a escola – família;
- Participar em reuniões e convocatórias;
- Dar a conhecer aos encarregados de educação o
funcionamento e os projetos da escola;
- Sensibilizar para a importância da interação
entre a escola – família;
- Promover a inserção dos alunos na comunidade
educativa;
- Possibilitar a socialização entre alunos,
professores e funcionários.
- Promover hábitos de leitura e escrita
Promover o convívio e interação entre alunos de
diferentes escolas da região;
- Dar a oportunidade de todos os alunos de
participar no desporto escolar;
- Promover uma competição saudável incutindo
valores como o fairplay.

DINAMIZADORES

DESTINATÁRIOS

RECURSOS

- Educador(a) de
Infância;
- Ajudante Pré-escolar.

Alunos da Pré

Sala da Pré

- Educador(a) de
Infância;
- Ajudante Pré-escolar;
- Diretor da Escola.

Pais e Encarregados
de Educação dos
alunos da Pré

Sala da Pré

- Diretor da Escola e
Pessoal Docente

Pais e Encarregados
de Educação dos
alunos do 1.Ciclo

Sala de
Música/Expressão
Plástica

- Todos os docentes

Alunos do 1.Ciclo

Salas de aula

- Técnica Superior de
Biblioteca: Lúcia Passos

Alunos do 1.Ciclo

Sala de
Biblioteca

- Professor de E.E.F.M
Duarte Sumares

Alunos do 1.Ciclo

Material
Desportivo

RELAÇÕES DE ATIVIDADES
(ordem cronológica)
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CALENDARIZAÇÃO

A desenvolver
ao longo do ano

A desenvolver
ao longo do ano

A desenvolver
ao longo do ano
A desenvolver
ao longo do ano

OUTUBRO

16/10/2015

ATIVIDADE

- Projeto Eco-Escolas

- Plano TIC

- Projeto de “Educação
para a Segurança”
Clube de Leitura

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

- Fomentar a consciência ecológica, criando
hábitos de conservação e preservação do meio
ambiente;
- Promover atividades para a preservação do meio
ambiente;
- Sensibilizar a comunidade educativa para a
reciclagem.

- Coordenadores
Eco-escolas:
Técnica Superior de
Biblioteca – Lúcia
Passos e ProfªSónia
Meirinho

Comunidade
Educativa

- Motivar a comunidade educativa a utilizar os
diferentes recursos TIC;
- Divulgar as atividades escolares a toda a
comunidade e fora dela através do site/blog da
escola.

- Coordenador(a)
TIC – Catarina
Carola

Comunidade
Educativa

- Promover práticas de educação para a segurança;
- Desenvolver uma cultura de segurança na
comunidade escolar;
- Estimular e promover a leitura;
- Desenvolver competências no âmbito da leitura.

- Dia mundial da alimentação

- Promover práticas de educação para a saúde;
- Promover hábitos de alimentação saudável;
- Distinguir alimentos saudáveis de outros menos
saudáveis.

- Halloween

- Dar a conhecer tradições de outros povos e
comunidades.

- “Pão-por-Deus”

- Reforçar laços de cooperação entre a escola,
família e meio local;
- Promover a partilha, a amizade e a ajuda ao
próximo;
- Reavivar a tradição do Pão-por-Deus;

30/10/2015

- Delegado de
Segurança: Prof.
Duarte Sumares
- Técnica Superior
de Biblioteca: Lúcia
Passos

- Todos os docentes
- Professora de
Inglês: Sónia
Meirinho
RESPONSÁVEL
(PROF.TELMO E
TERESA)

DESTINATÁRIOS

RECURSOS

- Material reciclado;

- Sala de
Informática;
- Software diverso.

Alunos da Pré e
do 1.º ciclo

Sala TIC
Projetor
Material diverso

Alunos do 1.Ciclo
(1º/2º ano)

Sala de Biblioteca

Alunos da Pré e
do 1.º ciclo;
Comunidade
educativa
Alunos da Pré e
do 1.º ciclo

- Todos os docentes

- Gravuras;
-Computador;
- Material de
desgaste.
- Sala de Inglês;
- Material de
desgaste.
- Frutos da época;
- Materiais
reutilizáveis;
- Saco do “Pão-porDeus”.

RELAÇÕES DE ATIVIDADES
(ordem cronológica)
CALENDARIZAÇÃO

ATIVIDADE

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

DESTINATÁRIOS

RECURSOS
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NOVEMBRO

11/11/2015

A Definir

DEZEMBRO

De 02 a 09 de
dezembro

10/12/2015

17/12/2015

- São Martinho

- Visita de Estudo –
Fundação Berardo
- Semana da Pessoa com
NEE:
“Inclusão: tornemos o
desafio real.”
XVII Convívio de Natal –
Câmara Municipal da
Calheta

- Festa de Natal

- Promover atividades que favoreçam as
relações interpessoais de forma a criar um clima
de maior cooperação, partilha e comunicação;
- Preservar, valorizar e dar continuidade às
tradições populares.

RESPONSÁVEL
(PROF.MANUELA)
- Todos os docentes

- Participar em atividades interpessoais e de
grupo respeitando regras e critérios de atuação e
de convivência em diversos contextos;

- Professores
Titulares

- Sensibilizar a comunidade educativa para o
respeito pela diferença;
- Promover a educação para a cidadania.

Professora de
Educação Especial

- Reconhecer o Natal como festa da cultura de
valores: fraternidade, família, solidariedade,
amizade …;
- Promover atividades que favoreçam as
relações interpessoais de forma a criar um clima
de maior cooperação, partilha e comunicação;
- Integrar a escola interagindo com a comunidade;
- Reconhecer o Natal como festa da cultura de
valores: fraternidade, família, solidariedade,
amizade …;

Comunidade
educativa
- Alunos da Pré e
1.º ciclo;
- Docentes.
- Alunos da Pré e
do 1.º ciclo;
- Docentes.

- Todos os docentes

RESPONSÁVEL
(Educ. CLÁUDIA E
Prof. CATARINA)

- Material de
desgaste;
- Castanhas;
- Assador;
- Recreio da
escola.
- Autocarro.
- Jogos;
- Livros;
- Material de
desgaste.

Comunidade
educativa

Autocarro

Comunidade
educativa

- Aparelhagem de
som;
- Material de
desgaste;
- Árvore de
natal/presépio
- Prendas.

- Todos os docentes

RELAÇÕES DE ATIVIDADES
(ordem cronológica)

JANE
IRO

CALENDARIZAÇÃO

06/01/2016

ATIVIDADE

- Dia de reis

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

- Sensibilizar para os usos e costumes próprios da
época – valores culturais;
- Promover o convívio e a partilha.

- Professores;
- Educadora Cláudia

DESTINATÁRIOS
Comunidade
educativa

RECURSOS
- Material de
desgaste;
- Canções
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tradicionais.

15/01/2016

FEVEREIRO

A Definir

- Semana da amizade
(De 11/02 a 13/02/2015)
05/02/2016

A Definir

MARÇO

- Santo Amaro (Padroeiro
Local) – tradição do “varrer
doa armários”
- Visita de estudo - “Museu do
Brinquedo e Mercado dos
Lavradores”
(Programa eco-escolas)

18/03/2016

- Divulgar uma tradição local;
- Reviver um costume local;
- Reconhecer o significado do mesmo.
- Sensibilizar os alunos para questões ligadas à
utilização segura e sustentável da energia;
- Desenvolver a capacidade de observação e de
posterior registo.
- Promover a sociabilização entre os diversos
intervenientes da comunidade escolar;
- Promover relações de amizade.

- Professores;
- Educador(a) de
Infância

Alunos da Pré e do
1.º ciclo

- Material de
desgaste.

- Coordenadores
Eco-escolas

Alunos do 1.º ciclo

- Autocarro.

Comunidade
educativa

- Sala de Inglês;
- Material de
desgaste.

Comunidade
educativa

- Trajes
Carnavalescos;
- Material de
desgaste e
reciclado…

Alunos da Pré e do
1.º ciclo

- Autocarro.

- Todos os docentes

- Carnaval

- Promover o relacionamento entre a escola e a
comunidade envolvente;
- Desenvolver os valores fundamentais para a vida
em sociedade;
- Promover o convívio, a amizade e a alegria.

- Todos os docentes

- Visita de estudo - “Reserva
Natural do Garajau” e
“Aeroporto” – programa ecoescolas

- Reconhecer os aspetos naturais do meio
recorrendo à observação.

- Todos os docentes

- Páscoa

- Aumentar o nível de envolvimento e de
participação dos pais/encarregados de educação
na vida escolar dos seus educandos;
- Promover situações de convívio entre a
comunidade;
- Sensibilizar os alunos para a importância de
cuidar e proteger as árvores;
- Conhecer a importância das árvores para a vida
no planeta.
- Preservar e reviver as tradições da Páscoa.
- Promover as relações familiares;

- Dia Mundial da Árvore
- Páscoa

- Todos os docentes
- Coordenadores
Eco-escolas;

Comunidade
educativa
- Alunos da
Pré e do 1.º
Ciclo;

- Material
desgaste;
- Prenda.
- Computador;
- Gravuras;
- Textos;
- Máquina Digital.

Comunidade
Educativa
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RELAÇÕES DE ATIVIDADES
(ordem cronológica)
CALENDARIZAÇÃO

ABRIL

22/04/2016

22/04/2016

29/04/2016

MAIO

03/05/2016

13/05/2016

A Definir

ATIVIDADE

- Dia do Livro – 23/04/2016
(Concurso leitura)

- Dia da Liberdade
(25/04/2016)

- Dia da Mãe

- Concurso de Poesia – poeta
Vasco da Gama Rodrigues
(Parceria Casa do Povo do
Paúl do Mar) – entrega de
trabalhos
- Dia da Família
(15/05/2016)

OBJETIVOS
- Promover o gosto pelo livro;
- Sensibilizar os alunos para a leitura e escrita;
- Promover hábitos de leitura;
- Compreender o significado do 25 de abril;
- Descobrir os valores da democracia.
- Compreender o significado do 25 de abril;
- Proporcionar a reflexão sobre a importância
da liberdade.

- Preservar valores familiares;
- Valorizar a importância dos laços familiares.

- Criar e consolidar hábitos de leitura e de escrita;
- Promover a poesia e valorizar esta expressão
literária.
- Sensibilizar para os valores a preservar na nossa
comunidade.

DINAMIZADORES
- Professores
Titulares
- Técnica de
Biblioteca

- Todos os docentes

DESTINATÁRIOS

Alunos do 1.º
Ciclo

- Livros;
- Textos;
- Material de
desgaste.

Alunos do 1.º
Ciclo

- Gravuras;
- Textos;
- Cartaz;
- Sala de aula de
TIC.

- Alunos da
Pré;
- Todos os docentes

- Escola e Casa do
Povo Local

RECURSOS

- Alunos do 1.º
Ciclo.
Alunos do 1.º Ciclo
do Concelho da
Calheta
- Alunos da
Pré;

- Todos os docentes

- Gravuras;
- Textos;
- Material de
desgaste.

- Papel A4;
- Esferográfica

- Material de
desgaste.

- Alunos do 1.º
Ciclo.

Exames Nacionais – Português
e Matemática
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RELAÇÕES DE ATIVIDADES
(ordem cronológica)
CALENDARIZAÇÃO

01/06/2016

03/06/2016

ATIVIDADE

- Dia Mundial da Criança

- Dia Mundial do
Ambiente/Dia Eco escolas –
(05/05/2016)
- Feira do Livro

JUNHO

A Definir

(Entrega dos prémios Concurso
de Poesia Vasco da Gama
Rodrigues)

De 13/06 a
21/06/2016

- Semana das Artes

23/06/2016

- Encerramento do ano
escolar
(24/06/2016)

OBJETIVOS
- Consciencializar as crianças da importância do
“ser criança;”
- Promover os princípios de cidadania, de
solidariedade, da amizade e da alegria;

- Preservar o ambiente;
- Desenvolver o interesse pelo ambiente;
- Identificar regras favorecedoras de um bom
ambiente;
- Desenvolver atitudes ambientalistas.
- Desenvolver o gosto pela leitura;
- Envolver e motivar os alunos e suas famílias para
a leitura;
- Promover a cultura e a literatura infanto-juvenil.
- Estimular o gosto pela música;
- Criar laços de amizade entre todos os
participantes;
- Desenvolver potencialidades artísticas e o
sentido estético;
- Divulgar publicamente o trabalho desenvolvido
nas escolas, nas diversas modalidades artísticas.
- Promover o convívio entre todos os
participantes;
- Valorizar o empenho dos alunos ao longo do ano
letivo.

DINAMIZADORES

DESTINATÁRIOS
- Alunos da
Pré;

- Todos os docentes

- Coordenadores
Eco-escolas
- Técnica Superior
de Biblioteca: Lúcia
Passos

- Professor(a) de
E.E.M.D: Filipa
Carvalho

- Todos os docentes

- Alunos do 1.º
Ciclo.
- Alunos da
Pré;
- Alunos do 1.º
Ciclo.
Comunidade
educativa

Alunos do 3.º/4.º
anos

Comunidade
educativa

RECURSOS
- Jogos;
- Material de
desgaste;
- Autocarro

- Materiais de
reciclagem

A definir pelo
dinamizador
- Instrumentos
musicais;
- Adereços;
- Aparelhagem de
som;
- Material de
desgaste.
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