Plano anual de atividades 2017/18

Plano Anual de Atividade Act (23-05-2018)
Atividade

Descrição/objetivos

Semana Europeia da
amamentação - palestra "Um
longo caminho a percorrer"

Informar sobre os novos objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e como eles se relacionam com o aleitamento materno e a
Estratégia Global para a Alimentação de Lactentes e Criança de
Primeira Infância;
Ancorar firme o aleitamento materno como um componente essencial PPES
para o desenvolvimento sustentável;
Estimular uma variedade de ações quanto ao aleitamento materno e
alimentação infantil em todos os níveis, na nova era dos ODS;
Promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.

"Saúde à Porta"

"As Nossas Regras"

Decorar a porta da sala de aula da turma com motivos alusivos aos
benefícios de optar por uma alimentação saudável;
Fomentar o consumo de fruta e vegetais.

Estrutura/área

PPES

Sessão de sensibilização e concurso de criação de cartazes no âmbito
da temática das regras de comportamento no espaço escolar.
- propiciar uma melhor integração dos alunos no contexto escolar na
Serviço de Psicologia e Orientação
transição para o 2º ciclo,
- promover o conhecimento e o cumprimento das regras da Escola.
- Fomentar comportamentos pró-sociais e de cidadania.

Realização de uma apresentação durante o intervalo da 10:00-10:20
sobre o turismo em Portugal. Realização de jogos lúdicos sobre o
turismo em Portugal.
Objetivos:
- organizar e dinamizar uma apresentação sobre o Turismo em
Portugal;
Comemoração do Dia Mundial do
Via Profissionalizante - Técnico de
- divulgar trabalhos realizados no âmbito do curso de turismo;
Turismo
Turismo
- promover o curso através da exposição de trabalhos de interesse
cultural;
- melhorar a capacidade de comunicação em público;
- estimular o gosto pela participação em atividades de interesse
cultural.

Cat./mod.

Escolas

Público

Conferência/palestra/debate

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

Conferência/palestra/debate

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

Ano

Calend.

Data

1.º Período

03-09-2017 das 00:00 às 23:59; 04-092017 das 00:00 às 23:59; 06-09-2017 das
00:00 às 23:59

5.º

1.º Período

18-09-2017 das 00:00 às 23:59; 16-102017 das 00:00 às 23:59

5.º, 6.º

1.º Período

25-09-2017 das 00:00 às 23:59; 26-092017 das 00:00 às 23:59; 27-09-2017 das
00:00 às 23:59; 28-09-2017 das 00:00 às
23:59; 29-09-2017 das 00:00 às 23:59

1.º Período

27-09-2017 das 08:30 às 13:00
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Dia mundial do coração

Visionamento de vídeos explicativos

PPES

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

Celebração do Dia Mundial da
Música

Celebração do dia Mundial da Música
Dois "Concertos de Bolso"
- de manhã: "Duelo de baterias";
- de tarde: "Banda Sem Nome".
Objetivos principais:
- divulgar e incentivar o gosto pela música;
- promover a interação do Diretor com a Comunidade Escolar.

Direção do Agrupamento

Convívio/comemoração

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

Jardim de Infância n.º 1 de Loureiro,
Perosinho, Vila Nova de Gaia

Escola Básica do Curro, Canelas, Vila
Nova de Gaia

Dia Mundial da Música

Visita de Estudo à Quintinha
Pedagógica - Canelas

Comemorar o dia mundial da música. Exploração de jogos ao som da
música; ouvir, cantar, dançar. Propomos convidar um aluno da Escola
Superior de Musica e Artes do Espectáculo (ESMAE) do Porto, que
irá tocar alguns temas para as crianças do Jardim de Infância de
Loureiro 1.
Departamento do Pré-Escolar - JI de
Conhecer e identificar um instrumento (piano).
Convívio/comemoração
Loureiro 1
Identificar e cantar canções.
Explorar sons e músicas.
Desenvolver a capacidade de escutar.

Comemoração do Dia Mundial do Animal

EB1/JI Curro

Visita de estudo

1.º Período

29-09-2017 das 00:00 às 23:59

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 1.º
CEF 2, 2.º CEF 2

1.º Período

02-10-2017 das 10:00 às 10:20; 02-102017 das 15:00 às 15:15; 02-10-2017 das
10:00 às 10:20; 02-10-2017 das 15:00 às
15:15

Alunos

P3, P5

1.º Período

03-10-2017 das 10:00 às 12:00

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

P4, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º

1.º Período

04-10-2017 das 09:00 às 15:30
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Festival de Videojogos e da
Tecnologia de Vila Nova de
Famalicão

O Famalicão Extreme Gaming é um festival de videojogos e de
tecnologia onde os visitantes terão a oportunidade de conhecer e
experimentar os jogos mais recentes para consolas, simuladores e
dispositivos da nova geração, assistir ou jogar todo o tipo de
videojogos, e interagir com alguns Youtubers/Streamers de renome
Departamento de Matemática e
nacional. A competição profissional ESports, nomeadamente CounterVisita de estudo
Ciências Experimentais - Informática
Strike: Global Offensive, também será um dos momentos altos desta

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

2.º CEF 2

1.º Período

06-10-2017 das 08:30 às 18:00

1.º Período

16-10-2017 das 00:00 às 23:59

1.º Período

16-10-2017 das 08:15 às 11:00

1.º Período

17-10-2017 das 00:00 às 23:59

inciativa que contará com a participação de várias equipas, e que terá
transmissão televisiva via Streaming. O evento no norte do país, terá
lugar no Lago Discount em Vila Nova de Famalicão nos dias 6 e 7 de
outubro de 2017 entre as 10h e as 22h.

Dia mundial da Alimentação

Visionamento de documentário seguido de debate;
Confeção e degustação de sumos.

Pequeno Almoço Pedagógico no
Dia Mundial da Alimentação.

Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável.
Promover a interligação entre teoria e prática;
Desenvolver o espírito de grupo e partilha;
Adquirir conhecimentos;
Proporcionar um momento de convívio.

Dia Europeu da erradicação da
pobreza e exclusão social

Recolha de bens alimentares - leite e cereais

PPES

Convívio/comemoração

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes

Via Profissionalizante- Técnico de
Restauração

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Docentes, Pessoal não
docente

Outra

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Alquebre, Serzedo, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Brandariz, Vila Nova
de Gaia, Escola Básica de Laborim de
Baixo, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica de Megide, Souto de Megide,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Monte, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Escola Básica de Serpente, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica do Curro,
Canelas, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica e Secundária de Canelas, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica n.º 1 de
Loureiro, Perosinho, Vila Nova de Gaia,

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

PPES

10.º, 11.º
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- Participar em atividades de grupo, respeitando normas, regras de
atuação e de convivência em vários contextos;
- Tomar contacto com espaços lúdico-pedagógicos;
- Conhecer/identificar a fauna e flora marinhas locais, mostrando
Visita de estudo à Estação Litoral peixes e invertebrados mais importantes para a pesca "artesanal";
Departamento do Pré-Escolar - JI do
Visita de estudo
- Conhecer o Museu das Pescas, que exibe um equipamento antigo e Monte
da Aguda
recente;
- Incentivar o respeito e cuidados a ter com o meio ambiente –
Proteger e ajudar o nosso Planeta.

Cerimonia de entrega de diplomas
Divulgar a língua e cultura francesas.
DELF nível A2.

Via Profissionalizante- Técnico de
Restauração

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Pessoal não
docente

P3, P4, P5

1.º Período

20-10-2017 das 09:00 às 12:00

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º, 11.º

1.º Período

20-10-2017 das 18:00 às 19:30

1.º Período

30-10-2017 das 00:00 às 23:59

1.º Período

31-10-2017 das 08:15 às 11:00

Dia nacional de prevenção do
cancro da mama

Consciencialização para a doença e apelo à mudança de
comportamentos perante a mesma; Divulgação de informação sobre PPES
o tratamento, o rastreio, o diagnóstico e a prevenção

Convívio/comemoração

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes

Pequeno Almoço Pedagógico de
Halloween.

•Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável.
•Promover a interligação entre teoria e prática;
•Desenvolver o espírito de grupo e partilha;
•Adquirir conhecimentos;
•Proporcionar um momento de convívio.

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Docentes, Pessoal não
docente

Via Profissionalizante- Técnico de
Restauração

10.º, 11.º
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Comemoração do dia de
Halloween.

Doces de Halloween.

Baile de Halloween

Dramatização de uma história de terror em português e inglês;
Concurso de Máscaras;
Jogos tradicionais;
Sopa de letras;
Leitura da sina.
Objetivos:
- utilizar a comemoração do dia de Halloween para dinamizar a
animação turística, nomeadamente com uma atividade de natureza
Via Profissionalizante - Técnico de
tradicional e cultural com origem nos países anglo saxónicos;
Turismo
- promover a cultura enquanto fator de desenvolvimento e de união
entre os povos atendendo às diversidades culturais;
- fortalecer o intercâmbio entre os alunos do agrupamento criando um
espaço para o estabelecimento de diálogos e contatos entre os
diversos participantes nas atividades;
- estimular o gosto pela participação em atividades de interesse
cultural.

Promover a interligação entre teoria e prática;
Desenvolver o espírito de grupo e partilha;
Adquirir conhecimentos;
Proporcionar um momento de convívio.

Via Profissionalizante- Técnico de
Restauração

Organização de um baile temático.
Objetivos:
- organizar e dinamizar uma atividade de natureza tradicional e cultural
com origem nos países anglo-saxónicos;
- promover a cultura enquanto fator de desenvolvimento e de união
entre os povos atendendo às diversidades culturais;
Projeto de comunicação
- fortalecer o intercâmbio entre os alunos do agrupamento criando um

Convívio/comemoração

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 1.º
CEF 2, 2.º CEF 2

1.º Período

31-10-2017 das 09:00 às 18:00

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

10.º, 11.º

1.º Período

31-10-2017 das 10:00 às 13:00

Convívio/comemoração

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

9.º, 10.º, 11.º, 12.º

1.º Período

31-10-2017 das 21:00 às 23:00

Workshop/seminário

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de
5.º, 6.º
educação/Comunidade

1.º Período

08-11-2017 das 00:00 às 23:59

espaço para o estabelecimento de diálogos e contactos entre os
diversos participantes nas atividades;
- estimular o gosto pela participação em atividades de interesse
lúdico/cultural.

Dia Europeu da alimentação e
cozinha saudável

Campanha para combater a obesidade e incentivo a opção por um
regime alimentar equilibrado e ao exercício físico.
Workshop cozinha saudável

PPES
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Global Action Days

Os Global Action Days são uma excelente oportunidade para mostrar
ao mundo as diversas ações que diariamente realizamos em prole do
ambiente.
Para além da ação o objetivo é também a inspiração e motivação para Projeto Eco-Escolas
prosseguirmos neste trabalho sempre inacabado de agir pela
sustentabilidade.

Projeto/clube interno

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

7.º, 8.º, 9.º

1.º Período

08-11-2017 das 08:15 às 18:00

Magusto

Preservar as tradições do património cultural; saber estar em grupo,
promover o convívio com a comunidade escolar.

EB1/JI Sepente

Convívio/comemoração

Escola Básica de Serpente, Vila Nova
de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º

1.º Período

09-11-2017 das 09:00 às 12:00

Almoço Pedagógico de São
Martinho

Promover a interligação entre teoria e prática;
Desenvolver o espírito de grupo e partilha;
Adquirir conhecimentos;
Proporcionar um momento de convívio.

Via Profissionalizante- Técnico de
Restauração

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Docentes, Pessoal não
docente

10.º, 11.º

1.º Período

10-11-2017 das 12:30 às 14:00

Projeto/clube interno

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º

1.º Período

13-11-2017 das 08:15 às 13:00

"Da ilustração ao conto ou do
conto à ilustração?"

Encontro com o ilustrador Rui Castro e dinamização de um workshop
destinado aos alunos do 11.º ano.
Realizar-se-ão duas sessões com a duração de 90 minutos cada.
Com esta atividade pretende-se:
•estimular e incentivar o gosto pelas narrativas orais e o interesse pela
leitura como fontes de (in)formação e recreação, visando formar
Projeto "Na senda dos contos"
cidadãos conscientes e críticos.
•estreitar a ligação entre a biblioteca, a área curricular de português e
a comunidade envolvente.
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Dia mundial da diabetes

Sensibilizar para a problemática da Diabetes Mellitus.
Rastreio

12 Universidades Britânicas estarão no Porto para dar a conhecer
aos estudantes finalistas do Ensino Secundário a possibilidade de
fazerem uma licenciatura no Reino Unido com as propinas 100%
OK Estudante, em representação financiadas pelo governo inglês.
de universidades britânicas em
Objetivos:
Melhorar a capacidade de expressão oral em inglês;
Portugal.
Fomentar o gosto pela aprendizagem e por saber exprimir-se com
correção em inglês;
Possibilidade de optar por outros percursos escolares alternativos.

Pequeno Almoço Pedagógico

As investigadoras vêm à escola Dia mundial da Ciência

Promover a interligação entre teoria e prática;
Desenvolver o espírito de grupo e partilha;
Adquirir conhecimentos;
Proporcionar um momento de convívio.

PPES

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

12.º

1.º Período

14-11-2017 das 00:00 às 23:59

Departamento de Línguas - Inglês
(2.º, 3.º ciclos e secundário)

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

12.º

1.º Período

17-11-2017 das 10:20 às 13:00

Via Profissionalizante- Técnico de
Restauração

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Docentes, Pessoal não
docente

10.º, 11.º

1.º Período

22-11-2017 das 10:00 às 11:15

Workshop/seminário

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º

1.º Período

24-11-2017 das 08:30 às 12:30

Departamento de Matemática e
Duas investigadoras do CIBIO vêm à escola dinamizar uma atividade
Ciências Experimentais - Biologia e
de carácter experimental na área da investigação biológica.
Geologia
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Duas palestras para alunos de secundário sobre Direitos Humanos.
- Desenvolver o sentido de solidariedade e responsabilidade sociais;

Palestras Sobre Direitos Humanos - Conhecer situações graves de violação dos Direitos Humanos;

Conferência/palestra/debate

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º, 11.º, 12.º

1.º Período

27-11-2017 das 00:00 às 23:59

Workshop/seminário

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º

1.º Período

27-11-2017 das 08:30 às 18:00

Projeto Eco-Escolas

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º, 8.º

1.º Período

29-11-2017 das 09:30 às 14:00

EB1/JI Brandariz

Visita de estudo

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Alunos, Docentes,
de Gaia
Pessoal não docente

P3, 1.º, 3.º

1.º Período

29-11-2017 das 13:30 às 17:00

PPES

- Reconhecer a importância de manifestar publicamente o apoio a
causas humanas.

"Estudar Com Sabedoria"

Visita de estudo ao Arrábida
Shopping

Ação de sensibilização/formação no âmbito de competências de
estudo.
Nas turmas do 2º ciclo a atividade será desenvolvida ao longo de 3
semanas (1 sessão de 50 minutos/semana) no espaço de PFPS ou de
Apoio ao estudo ( preferencialmente com o DT).
O "Estudar com sabedoria" tem por objetivos:
a)Sensibilizar e motivar os alunos para necessidade de
desenvolverem hábitos efectivos de estudo.
Serviço de Psicologia e Orientação
b)Proporcionar a elaboração de um horário de estudo adequado e a
cumprir.
c)Promover o desenvolvimento de técnicas de estudo por parte dos
alunos.

Visita ao centro comercial para ver as decorações alusivas à época
festiva, observação da separação interna dos resíduos sólidos e
almoço.
Observar como se faz a separação dos resíduos sólidos no centro
comercial;
Compreender o tratamento dado aos resíduos sólidos.

Teatro Musical "Alice no País das
Participar em eventos de caráter cultural
Maravilhas"
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CORTA MATO escolar

Decorações de Natal
2017/Presépio

Prova de atletismo por escalões etários e género que abrange todos
os anos de escolaridade (5º ao 12º).
Departamento de Expressões - Ed.
Prova de seleção dos alunos que participarão no corta-mato distrital
Física (2.º ciclo)
organizado pela DGESTE Norte, no âmbito das atividades do
desporto escolar.

DECORAÇÃO DO ÁTRIO/PRESÉPIO
Desenvolver a capacidade de comunicação e de expressão;
Desenvolver a capacidade de comunicação utilizando variadas
técnicas;
Desenvolver o sentido de participação;
Desenvolver a imaginação;
Interagir, socializar, participar;
Desenvolver o sentido crítico estético na apreciação dos trabalhos
efetuados;
Embelezar o espaço escolar;
Manter vivo o património cultural.

Assinalar o Dia da Bolacha (4 dez) Bolachas, no Átrio da Escola e Bar dos Professores.

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º

1.º Período

30-11-2017 das 14:00 às 17:00

Departamento de Expressões - Artes
Convívio/comemoração
Visuais

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 11.º

1.º Período

05-12-2017 das 00:00 às 23:59

Via Profissionalizante- Técnico de
Restauração

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

10.º, 11.º

1.º Período

05-12-2017 das 10:00 às 12:00

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

7.º, 8.º

1.º Período

06-12-2017 das 00:00 às 23:59; 06-122017 das 09:00 às 17:00; 06-12-2017 das
00:00 às 23:59; 06-12-2017 das 09:00 às
17:00

Decoração da biblioteca, na época Na disciplina de Educação Tecnológica, do 3º ciclo, os alunos irão
Departamento de Expressões - Ed.
construir objetos relacionados com o natal, para decorar a biblioteca. Tecnológica
natalícia.

Atividade desportiva
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Visita de Estudo ao Castelo de
Guimarães.

Conhecer o castelo de Guimarães e o palácio dos Duques.

" Caminhar lado a lado"

Sessão de sensibilização/formação para pais/EE dos alunos do5 ª, 6º
e 7º anos, no âmbito da educação parental e acompanhamento dos
filhos/educandos.
A atividade tem por objectivos:
Sensibilizar e consciencializar os pais/encarregados de educação da
importância das práticas educativas na educação e formação das
Serviço de Psicologia e Orientação
crianças/jovens, bem como do acompanhamento diário aos seus
educandos
Promover comportamentos de maior envolvimento e ajuda no
processo educativos dos educandos e disponibilizar orientações e
sugestões para um acompanhamento mais adequado e eficaz.

Gala de Natal

Maratona de cartas 2017 |
Amnistia Internacional

Organização de uma Gala Solidária de Natal.
Objetivos:
-promover o espírito de solidariedade através da recolha de
alimentos;
-incentivar a participação dos alunos nas atividades escolares;
-articular com os diferentes ciclos de ensino do agrupamento;
-articular com outros projetos/clubes existentes na escola (PPES)

Os alunos irão enviar cartas com uma frase, sobre os direitos
humanos, para uma entidade denominada "Maratona dos Direitos
Humanos"

Visita de estudo

Escola Básica do Curro, Canelas, Vila
Nova de Gaia

Alunos, Docentes

4.º

1.º Período

07-12-2017 das 09:00 às 15:30

Conferência/palestra/debate

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Encarregados de
educação/Comunidade

5.º, 6.º, 7.º

1.º Período

07-12-2017 das 18:30 às 20:00

Projeto de comunicação

Convívio/comemoração

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º

1.º Período

07-12-2017 das 21:00 às 23:00

Coordenação da Biblioteca

Convívio/comemoração

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 11.º

1.º Período

08-12-2017 das 09:00 às 17:00

EB1/JI Curro
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"Qual a turma com mais lata"
edição de Natal

Recolha de bens alimentares enlatados

Feira do Livro

Realização de uma venda de livros para criar, nos alunos, hábitos de
leitura e o gosto pelos livros.
Coordenação da Biblioteca
Feira do livro de 11 a 15 de dezembro.

PPES

Dramatização do texto “As graças e desgraças de el-rei Tadinho”, de
Alice Vieira. Atividade realizada pelos alunos da turma de Literatura
Portuguesa 11º C e D, encenada pela docente Georgina Tavares, no
âmbito do Projeto “Na Senda dos contos…”.
Dramatização do texto “As graças Objetivos:
•Fortalecer o gosto pelas histórias, ouvidas e ou lidas/dramatizadas,
e desgraças de el-rei Tadinho”, de
Projeto "Na senda dos contos"
como fonte de desenvolvimento social e pessoal;
Alice Vieira.
•Consciencializar os alunos para a importância do teatro;
•Promover a biblioteca, os livros e o elo pedagógico entre as
disciplinas de português e de literatura portuguesa e a comunidade
envolvente.

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º, 10.º, 11.º,
12.º, 1.º CEF 2, 2.º
CEF 2

1.º Período

11-12-2017 das 00:00 às 23:59; 12-122017 das 00:00 às 23:59; 13-12-2017 das
00:00 às 23:59; 14-12-2017 das 00:00 às
23:59; 15-12-2017 das 00:00 às 23:59

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º

1.º Período

11-12-2017 das 08:15 às 18:00

Projeto/clube interno

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

P4, 5.º, 6.º

1.º Período

11-12-2017 das 09:00 às 13:00

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º

1.º Período

11-12-2017 das 14:00 às 18:00

- proporcionar aos alunos novas experiências de aprendizagem, fora
do contexto da sala de aula;

Percurso turístico e cultural /"Foto - contribuir para o conhecimento do património da cidade do Porto;
Via Profissionalizante - Técnico de
- reconhecer a importância da cultura, da arte e do turismo cultural, no Turismo
Paper": "Porto medieval"
contexto turístico local e nacional.
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Ida ao Teatro "O Principezinho"

Os alunos/crianças da escola irão assistir à peça de teatro acima
referida que terá lugar na sede de Agrupamento.

EB1/JI Curro

Teatro

Escola Básica do Curro, Canelas, Vila
Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

P4, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º

1.º Período

12-12-2017 das 09:00 às 12:00

Ida à Biblioteca "Leitores de
Fraldas" do Empreendimento de
Perosinho.

Audição de um conto de Natal.

EB1/JI Alquebre

Outra

Escola Básica de Alquebre, Serzedo,
Vila Nova de Gaia

Alunos

P3, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 1.º Período

12-12-2017 das 09:45 às 10:45

Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais - Biologia e
Geologia

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

12.º

1.º Período

12-12-2017 das 10:30 às 18:00

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

6.º, 7.º

1.º Período

13-12-2017 das 15:00 às 16:00; 13-122017 das 18:00 às 18:30; 13-12-2017 das
15:00 às 16:00; 13-12-2017 das 18:00 às
18:30; 15-12-2017 das 18:30 às 19:30; 1612-2017 das 18:00 às 19:00

Visita à Galeria da Biodiversidade Visita guiada ao Jardim botânico, à exposição da biodiversidade e à
exposição Photo Ark do fotógrafo Joel Sartore
e exposição Photo Ark

Apresentação pública do clube
"Canelas Ensemble"

Propõem-se três apresentações públicas no âmbito da comemoração
da quadra de Natal.
1ª - dia 13 de dezembro, pelas 15:00 h, em duas sessões, na sala
B1.06, para os alunos da Escola de Ribes.
Departamento de Expressões - Ed.
2ª - dia 13 de dezembro, pelas 18:00 h, na Biblioteca, para os
Musical
encarregados de educação dos alunos intervenientes e outro público.
3ª - dias 15 e 16 de dezembro, pelas 18:30 h e 19:00 h, na sala
B1.06, em articulação com o projeto "Aldeia de Natal"
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Festa de Natal

Convívio/Comemoração da época Natalícia com apresentação de
algumas músicas, por parte dos alunos.

EB1/JI Curro

Convívio/comemoração

Escola Básica do Curro, Canelas, Vila
Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

P4, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º

1.º Período

14-12-2017 das 18:00 às 20:00

Almoço de Natal

Conhecer e valorizar aspetos da cultura portuguesa/tradições

EB1/JI Curro

Convívio/comemoração

Escola Básica do Curro, Canelas, Vila
Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

P4, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º

1.º Período

15-12-2017 das 08:30 às 13:30

Departamento do 1.º ciclo - EB1 da
Lagarteira

Visita de estudo

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia

Alunos

1.º, 2.º, 3.º, 4.º

1.º Período

15-12-2017 das 09:00 às 13:00

Atividade desportiva

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º,
educação/Comunidade 12.º

1.º Período

18-12-2017 das 16:00 às 18:00; 19-122017 das 16:00 às 18:00; 20-12-2017 das
16:00 às 18:00

Atividade Cultural (circo, cinema ou
Ida ao circo, cinema ou teatro
teatro)

Férias Desportivas

Ocupar as alunas do desporto escolar de Voleibol (iniciadas e Juvenis)
durante os primeiros dias de interrupção letiva de Natal com treinos e
um jogo entre atuais alunas e ex-alunos do nosso agrupamento.
Departamento de Expressões - Ed.
- promover a atividade física;
Física (3.º ciclo e Secundário)
- Envolver a comunidade nas atividades do agrupamento; envolver os
alunos em atividades na escola durante as férias (fortalecer a
identidade do agrupamento).
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PNL- contactar com escritores de
literatura infantil.
Conhecer o processo criativo da literatura infantil;
Abrir a escola ao meio.

Vinda do Pai Natal ao JI

Comemoração do Natal

Almoço/convívio de Natal para
turma de formação

O Pai Natal vem ao JI contar uma história, ouvir canções e entregar
presentes às crianças.

EB1/JI Brandariz

Projeto/clube interno

Departamento do Pré-Escolar - JI de
Evento
Loureiro 1

Montagem de uma árvore e leitura de contos de Natal
Promover a leitura
Promover valores como o respeito pela diversidade, tolerância, a
solidariedade
Campanha de solidariedade: recolha de alimentos e bens ( vestuário,
calçado)
EB1/JI Brandariz
Decorações natalícias de diferentes espaços escolares
Criação de aldeia com presépios de Natal
Reconhecer a importância da reutilização de materiais
Preservar e vivenciar tradições de Natal

Convívio/comemoração

As turmas de formação que estão instaladas no C3 (antigo bloco I)
propuseram ao projeto "Sim, Somos Capazes", constituído por alunos
Projeto em parceria com entidade
Departamento de Educação Especial
e ex alunos com CEI que lhes organizassem um almoço/convívio de
externa
Natal na antiga biblioteca deste bloco.

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova
Alunos, Docentes
de Gaia

P3, 1.º, 3.º

1.º Período

Escola Básica n.º 1 de Loureiro,
Perosinho, Vila Nova de Gaia

P3, P5

1.º Período

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Alunos, Docentes,
de Gaia
Pessoal não docente

P3, 1.º, 3.º

1.º Período

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

8.º, 10.º, 11.º

1.º Período

Alunos

Alunos
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Percurso queirosiano sobre Os
Maias em Lisboa e Sintra (visita
guiada)

- motivar os alunos para a leitura e análise da obra Os Maias;
- possibilitar um melhor conhecimento da obra em estudo (Os
Maias);
- (re)conhecer espaços enunciados /descritos no romance Os Maias;
- reconhecer a dimensão cultural, estética e simbólica de espaços
queirosianos;
- contribuir para o enriquecimento cultural, científico e literário dos
discentes.

Via Profissionalizante - Técnico de
Turismo

- desenvolver o espírito de observação e de sensibilidade estética;
- compreender o objeto artístico como documento/testemunho do seu
tempo histórico;
Visita de estudo ao museu Soares - tomar contato com formas de arte diversificadas;
Via Profissionalizante - Técnico de
- enquadrar as categorias de cada área artística na análise conjuntural Turismo
dos Reis (Porto)
do tempo e do espaço (histórico e cultural) para desenvolver
referenciais profissionais específicos da sua área.

VISITA ORIENTADA AO MUSEU
E IGREJA DA MISERICÓRDIA
DO PORTO, com apresentação
do Sermão de Santo António aos
Peixes (Padre António Vieira)

- contribuir para a compreensão do Sermão de Santo António aos
Peixes (Padre António Vieira);
- (a)perceber(-se da) a ironia retórica do pregador seiscentista (e
contemporaneidade);
- desenvolver o espírito de observação e de sensibilidade estética;
Via Profissionalizante - Técnico de
- proporcionar uma abordagem estimulante dos conteúdos
Turismo
programáticos de Português e de História da Cultura e das Artes, fora
do contexto da sala de aula.

Foi solicitado à CM de Gaia o apoio no transporte para realizar uma

Viagem de estudo à Suldouro com
visita de estudo à Suldouro durante o mês de outubro.
alunos com CEI

Objetivo principal: sensibilizar para o tratamento e gestão de resíduos.

Departamento de Expressões Educação Especial

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º

1.º Período

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º

1.º Período

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º

1.º Período

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
educação/Comunidade 10.º, 11.º

1.º Período
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VISITAS DE ESTUDO – IDA(S)
AO TEATRO

Hospital dos Pequeninos

Ida ao Cinema

Dia Mundial do Animal

Ao longo dos três períodos do ano letivo, de acordo com as ofertas
de espetáculos, que se enquadrem no programa curricular de
Português e na componente sociocultural do curso profissional e/ou na
transversalidade curricular das diversas áreas disciplinares,
preferencialmente, no TNSJ /TeCA /MSBV, Rivoli, Teatro do Bolhão...
Objetivos:
- proporcionar o contacto com formas de arte diversificadas e, em
Via Profissionalizante - Técnico de
particular, o meio teatral;
Turismo
- desenvolver a sensibilidade estética, o sentido crítico e o espírito de
observação;
- compreender a importância da obra literária como objeto artístico e
testemunho do seu tempo histórico;
- desenvolver uma atitude crítica enquanto recetor de objetos de
cultura e de arte.

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

- Proporcionar a consolidação de saberes que favoreçam a autonomia
pessoal;
EB1/JI Brandariz
- Desmistificar a ideia de doença / hospital como um castigo.

Visita de estudo

Proporcionar aos alunos o contacto direto com uma tela do cinema ou
da TV, a história é contada não apenas por meio de palavras, mas
também por imagens, sons e outros recursos que às vezes nem são
percebidos conscientemente pelo espectador, mas que estão ali,
Departamento do 1.º ciclo - EB1 de
colaborando para despertar emoções. Sentados diante de uma
Laborim de Baixo
aventura, um romance ou uma comédia, exercitamos mais os sentidos
do que imaginamos. Assistindo a um filme, aprendemos a ver o mundo
de outra forma.

Recolha de alimentos e agasalhos para os animais abandonados.

EB1/JI Brandariz

Alunos

10.º, 11.º, 12.º

1.º Período

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova
Alunos, Docentes
de Gaia

P3

1.º Período

Visita de estudo

Escola Básica de Laborim de Baixo,
Vila Nova de Gaia

1.º, 2.º, 3.º, 4.º

1.º Período

Projeto/clube interno

Alunos, Docentes,
Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Pessoal não docente,
de Gaia
Encarregados de
educação/Comunidade

P3, 1.º, 3.º

1.º Período

Alunos
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Visita da aldeia de crianças SOS
de Gulpilhares à escola

Visita de um representante da Aldeia de crianças SOS de Gulpilhares
à escola para divulgar o projeto da aldeia aos alunos. Entrega de um Departamento do 1.º ciclo - EB1 da
cabaz de Natal à aldeia, com produtos recolhidos pelos alunos da
Lagarteira
escola, e dinamizado pela Associação de pais.

Evento

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Outro

1.º, 2.º, 3.º, 4.º

1.º Período

"Ip&Op

PROJETO MUSICAL, LEVADO PARA OUTROS FORMATOS,
COMO POR EXEMPLO: ESPECTÁCULOS AO VIVO, LIVROS DE
HISTÓRIAS, ETC.

Projeto em parceria com entidade
externa

Escola Básica de Laborim de Baixo,
Vila Nova de Gaia

Alunos

1.º, 2.º, 3.º, 4.º

1.º Período

Dia Mundial da Alimentação Semana da Fruta

Sensibilizar os alunos para a importância de uma alimentação racional.
Dar a conhecer as principais regras de higiene alimentar.
EB1/JI Brandariz

Projeto/clube interno

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Alunos, Docentes,
de Gaia
Pessoal não docente

P3, 1.º, 3.º

1.º Período

- Sensibilizar para o direito de cada criança crescer numa família

Visita de estudo

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova
Alunos, Docentes
de Gaia

P3

1.º Período

Dia Nacional do Pijama

Projeto de comunicação

EB1/JI Brandariz
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Dia da Floresta

Criar Espaços para o cultivo e preservação de espécies protegidas;
Sensibilizar para a Educação Ambiental ativa.

EB1/JI Brandariz

Projeto/clube interno

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Alunos, Docentes,
de Gaia
Pessoal não docente

P3, 1.º, 3.º

1.º Período

EB1/JI Brandariz

Convívio/comemoração

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Alunos, Docentes,
de Gaia
Pessoal não docente

P3, 1.º, 3.º

1.º Período

Teatro

Escola Básica n.º 1 de Loureiro,
Perosinho, Vila Nova de Gaia, Escola Alunos, Docentes,
Básica n.º 2 de Loureiro, Perozinho, Vila Pessoal não docente
Nova de Gaia

P3, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 1.º Período

Escola Básica de Serpente, Vila Nova
de Gaia

P5

Dia de S. Martinho: Magusto
Escolar

- Fomentar o intercâmbio de culturas e a vivência de saberes
tradicionais
- Divulgar e promover a cultura popular

Teatro alusivo ao Natal

Assistir a uma peça de teatro alusiva à época de Natal para promover
EB1/JI Loureiro
e fomentar o gosto pelas atividades culturais.

Dia da alimentação

Alertar para a alimentação saudável.
Conhecer a roda dos alimentos.
Fazer a marmelada (outono) e fazer a confeção do pão.
Elaboração de um cartaz coletivo com os alimentos saudáveis e não
saudáveis.

Departamento do Pré-Escolar - JI da
Convívio/comemoração
Serpente

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

1.º Período
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Dia do Animal

Encerramento 1º período

Observação direta de um animal doméstico. Diferenças encontradas
em comparação com o humano.
Sua alimentação e habitat.
Cuidados com a natureza, incluindo os animais - Cidadania.

- Desenvolver atitudes de comunicação, interacção, socialização,
criatividade, curiosidade, reflexão critica e respeito pela vida e
natureza.
- Desenvolver capacidades de descrever vivências e interpretar
informação.

Departamento do Pré-Escolar - JI da
Convívio/comemoração
Serpente

Escola Básica de Serpente, Vila Nova
de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

P5

EB1/JI Megide

Escola Básica de Megide, Souto de
Megide, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

P4, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 1.º Período

Visita de estudo

1.º Período

Halloween

Decoração das salas de aula com elementos alusivos ao Halloween.
Exposição de abóboras decoradas no jardim da escola.

Departamento de Línguas - Inglês 1.º
Convívio/comemoração
Ciclo (grupo 120)

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia

Alunos

3.º, 4.º

1.º Período

Christmas cards and songs

Canções alusivas ao Natal e elaboração de cartões de Natal.

Departamento de Línguas - Inglês 1.º
Convívio/comemoração
Ciclo (grupo 120)

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia

Alunos

3.º, 4.º

1.º Período
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motivar os alunos para a leitura a compreensão e análise do texto
"Sermão de Santo António" do Padre António Vieira;
possibilitar um melhor conhecimento do género literário em estudo
(Sermão barroco);
Peça de Teatro "Sermão de Santo perceber a ironia retórica do pregador seiscentista;
António" do Padre António Vieira compreender o objeto artístico como documento do seu tempo
histórico e reconhecer o contexto de reprodução/representação do
sermão do autor.

Departamento de Línguas Português (3.º ciclo e Secundário)

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes

11.º

1.º Período

Departamento de Expressões Educação Especial

Projeto em parceria com entidade
externa

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

8.º, 9.º, 10.º, 11.º

1.º Período

Anualmente, o Projeto Jovens Repórteres para o Ambiente reúne
alunos e professores coordenadores, por forma a incentivar a
comunicação, possibilitar uma partilha de objetivos comuns e a troca
de experiências.
Participação no Seminário
Os objetivos do Seminário são, entre outros:
Nacional Jovens Repórteres para •implementar a metodologia inerente ao projeto Jovens Repórteres
Departamento de Ciências Sociais e
Workshop/seminário
o Ambiente (JRA) 2017 (duração 2 para o Ambiente, através da realização de workshops baseadas na Humanas - Geografia
investigação de um estudo de caso. Elaboração de artigos.
ou 3 dias, a definir)
Publicação on-line;
•Debater estratégias e metodologias do projeto “Jovens Repórteres
para o Ambiente ” com especial destaque para as vertentes de
investigação, jornalismo e internet, fotografia e multimédia.

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º

1.º Período

No sentido de assinalar o dia proposto pela UNESCO para a
comemoração da Filosofia, 17 de novembro de 2017, as professoras
de Filosofia decidiram levar a cabo, uma atividade, de cariz simbólico,
que permita aos alunos refletir acerca das questões mais urgentes da
Comemoração do Dia Mundial da sociedade contemporânea, tomar consciência da necessidade de
Filosofia- A Filosofia dá.... um
adotar uma posição crítica face às exigências e perceber a
Projeto de comunicação
importância do discurso argumentativo nas situações do quotidiano.
filme!!
Neste sentido, será exibido um filme ("Doze homens em fúria")
seguido da dinamização de um jogo potenciador quer da reflexão
crítica e interiorização da mensagem do filme, quer da discussão de
pontos de vista e posições distintas.

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º, 11.º

1.º Período

Surf adaptado

Pretendemos levar os alunos com CEI a experimentar uma aula de
surf adaptado

Outra
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Celebração de uma festividade.
Dar a conhecer culturas diferentes.
DesmistificaçÃo de medos.

Halloween
Elaboração de doce de abóbora.
Conhecer elementos que fazem parte desta festa.

Magusto

No decorrer da manhã - festejo de S. Martinho com castanhas,
fogueira e vinda de grupo folclórico.

Departamento do Pré-Escolar - JI da
Convívio/comemoração
Serpente

Escola Básica de Serpente, Vila Nova
de Gaia

EB1/JI Ribes

Convívio/comemoração

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Jardim de Infância de Ribes, Vila Alunos
Nova de Gaia

P4, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 1.º Período

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

5.º, 6.º

Convívio/comemoração

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Jardim de Infância de Ribes, Vila Alunos
Nova de Gaia

Decoração de Natal dos espaços
Decoração do cenário para a Gala de Natal com objetos
escolares comuns: auditório da
Departamento de Expressões - Ed.
tridimensionais realizados pelos alunos nas aulas de EV e/ou ET- 2.º
Visual e Ed. Tecnológica
escola-sede para a realização da
ciclo.
Gala de Natal.

Semana da alimentação

No decorrer da semana serão desenvolvidas diferentes atividades:
no dia da alimentação, dia 16/9, leitura de dois livros (1 para o1º ciclo/
1 para os alunos da pré) relativos à alimentação equilibrada.
EB1/JI Ribes
Com data a definir, vinda de uma nutricionista às escolas.
Cada professora irá igualmente desenvolver uma atividade culinária
com os seus alunos - salada de fruta/gelatina..,

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

Alunos

P5

1.º Período

1.º Período

P4, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 1.º Período

Plano anual de atividades 2017/18

Ação de sensibilização sobre
medidas de autoproteção, em
caso de emergência.

Ação que pretende sensibilizar e educar os alunos para medidas de
autoproteção e gestão de segurança, em caso de emergência.

Conferência/palestra/debate

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia

Hospital dos pequeninos - St.
António

- Desmistificar o "medo", que algumas crianças tem nas idas ao
hospital.
- Fomentar relações positivas, com a comunidade hospitalar (médicos,
enfermeiros...).
- Saber comunicar, quais "os sintomas", que o boneco ou peluche que
leva tem, com a apoio da ficha previamente preenchida.
PPES
- Saber ouvir.
- Saber estar em ambientes diferentes.
- Interiorizar rotinas, que protejam o nosso corpo (lavagem das mãos,
escovar dentes...).
- Saber identificar situações de risco, que possam levar a acidentes
(subidas/descidas) de escadas e obstáculos...

Visita de estudo

Decoração de Natal de espaços
escolares comuns: exposição de
postais de Natal no painel da
entrada da escola-sede.

Exposição (no painel da entrada da escola) de trabalhos/postais dos
alunos com vista a realizar uma decoração alusiva à época de Natal.
Objetivos:
Departamento de Expressões - Ed.
-Desenvolver o sentido estético.
Visual e Ed. Tecnológica
-Promover o caráter prático dos objectos aplicando os conhecimentos
adquiridos nas disciplinas de EV e ET.
-Desenvolver a motricidade fina.

Carta ao Pai Natal – entrega nos
CTT de Canelas

Os alunos irão colocar as cartas ao Pai Natal nos Correios de Canelas EB1/JI Ribes

EB1/JI Monte

Alunos, Pessoal não
docente

P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º

1.º Período

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova
Alunos, Docentes,
de Gaia, Escola Básica de Monte,
Pessoal não docente
Gulpilhares, Vila Nova de Gaia

P3, P4, P5

1.º Período

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

5.º, 6.º

1.º Período

Outra

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Jardim de Infância de Ribes, Vila Alunos
Nova de Gaia

Alunos

P4, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 1.º Período
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Aldeia de Natal.

Recriação de uma aldeia de Natal
Mercadinho de Natal
Objetivos:
- promover o convívio entre toda a comunidade educativa;
- fortalecer o intercâmbio entre os alunos do agrupamento criando um
espaço para o estabelecimento de diálogos e contatos entre os
Direção do Agrupamento
diversos participantes nas atividades;
- estimular o gosto pela participação em atividades de interesse
cultural.

Convívio/comemoração

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Alquebre, Serzedo, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Brandariz, Vila Nova
de Gaia, Escola Básica de Laborim de
Baixo, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica de Megide, Souto de Megide,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Monte, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Escola Básica de Serpente, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica do Curro,
Canelas, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica e Secundária de Canelas, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica n.º 1 de
Loureiro, Perosinho, Vila Nova de Gaia,

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º

1.º Período

Alunos

5.º, 6.º, 8.º, 10.º, 11.º

1.º Período

Visita de estudo à Suldouro

Visita de estudo à Suldouro com objetivo de compreender o ciclo dos
Projeto Eco-Escolas
resíduos sólidos

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Festa de Natal

Pequenas atuações dos alunos.

EB1/JI Ribes

Convívio/comemoração

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Alunos, Encarregados de
Gaia, Jardim de Infância de Ribes, Vila
P4, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 1.º Período
educação/Comunidade
Nova de Gaia

Departamento do 1.º ciclo - EB1 da
Lagarteira

Visita de estudo

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia

Castelo de Guimarães e Paço dos Visita de estudo ao Castelo de Guimarães e Paço dos Duques de
Bragança
Duques de Bragança

Alunos

4.º

1.º Período
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Dia Internacional das Pessoas
com Deficiência.

Comemorar o dia internacional das pessoas com deficiência.
Propomos convidar uma aluna da escola Superior de Educação do
Porto, do Curso de Língua Gestual Portuguesa para explorar com as
crianças do Jardim de Infância de Loureiro 1, exercidos de
Departamento do Pré-Escolar - JI de
Convívio/comemoração
comunicação gestual para pessoas não ouvintes.
Loureiro 1
Observar/experimentar alguns gestos simples (ex: olá, bom dia,
obrigado).
Sensibilizar as crianças para a inclusão.

Jardim de Infância n.º 1 de Loureiro,
Perosinho, Vila Nova de Gaia

Feira do outono

feira do outono - venda de produtos confecionados pelos alunos e
docentes, na escola ( compotas, marmelada e bolachas) e de
produtos hortícolas oferecidos pelos encarregados de educação e
comunidades escolar;

Assembleia Geral de Alunos

-Educar para a cidadania;
Estimular nos alunos o hábito de participação nos processos de
decisão e a adoção de comportamentos compatíveis com o
desenvolvimento sustentável no seu dia-a-dia;

P3, P5

1.º Período

EB1/JI Loureiro

Evento

Escola Básica n.º 1 de Loureiro,
Perosinho, Vila Nova de Gaia, Escola Alunos, Encarregados de
P3, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 1.º Período
Básica n.º 2 de Loureiro, Perozinho, Vila educação/Comunidade
Nova de Gaia

Departamento do 1.º ciclo - EB1 de
Brandariz

Projeto/clube interno

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Alunos, Docentes,
de Gaia
Pessoal não docente

P3, 1.º, 3.º

1.º Período

Projeto em parceria com entidade
externa

Alunos, Docentes,
Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Pessoal não docente,
de Gaia
Encarregados de
educação/Comunidade

P3, 1.º, 3.º

1.º Período

Suscitar a participação ativa dos pais e encarregados de educação e
Dia Mundial do Animal
das instituições do meio local na vida do agrupamento.
Recolha de alimentos e agasalhos
Departamento do 1.º ciclo - EB1 de
Assegurar uma formação comum geral na educação para os valores e
Brandariz
para os animais abandonados
atitudes no respeito pelos animais.

Alunos
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Visita de estudo ao Museu
Interativo/Parque Temático
“WORLD OF DISCOVERIES”.

Formação de utilizadores

Atividades de encerramento do
1ºperíodo: Festa de Natal da
EB1/JI do Monte.

Almoço de Natal

Contactar com um espaço de aprendizagem não-formal, promovendo
atividades de educação, conhecimento e entretenimento com base nos
conteúdos pedagógicos planificados (História de Portugal).
Educar para a preservação do nosso património histórico e
sociocultural.
EB1/JI Monte
Estimular a curiosidade natural dos alunos, num espaço de
espontaneidade/debate.

Informar sobre a forma como a biblioteca escolar está organizada;
Promover o valor da biblioteca escolar;
Incentivar os alunos a utilizar e frequentar a biblioteca escolar.

Coordenação da Biblioteca

Divulgar à comunidade educativa alguns dos conteúdos trabalhados ao
longo do período letivo pelos alunos/crianças, nas diferentes
disciplinas/AEC.
Proporcionar momentos lúdicos e de convívio interpessoal entre a
EB1/JI Monte
comunidade escolar.
Divulgar a escola/agrupamento na comunidade local.

Realização de um almoço de Natal envolvendo toda a comunidade
educativa do JI e da EB1.

EB1/JI Alquebre

Visita de estudo

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia

Alunos

1.º, 2.º, 3.º, 4.º

1.º Período

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º

1.º Período

Convívio/comemoração

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
educação/Comunidade 3.º, 4.º

Convívio/comemoração

Escola Básica de Alquebre, Serzedo,
Vila Nova de Gaia

Alunos

1.º Período

P3, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 1.º Período
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Escola Básica n.º 1 de Loureiro,
Perosinho, Vila Nova de Gaia, Escola
Alunos
Básica n.º 2 de Loureiro, Perozinho, Vila
Nova de Gaia

P3, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 1.º Período

Decoração das salas de aula com elementos alusivos ao Halloween;
Departamento de Línguas - Inglês 1.º
exposição de abóboras decoradas (Jack O’lantern) no jardim das
Convívio/comemoração
Ciclo (grupo 120)
escolas do 1º ciclo.

Escola Básica de Alquebre, Serzedo,
Vila Nova de Gaia

Alunos

3.º, 4.º

1.º Período

Comemoração do mês
internacional das bibliotecas.

Promover o gosto e os hábitos de leitura.

Coordenação da Biblioteca

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º

1.º Período

Christmas cards and songs.

Entoação de canções alusivas ao natal e elaboração de cartões de
natal para as famílias dos alunos.

Departamento de Línguas - Inglês 1.º
Convívio/comemoração
Ciclo (grupo 120)

Escola Básica de Alquebre, Serzedo,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de
3.º, 4.º
educação/Comunidade

Magusto

Magusto- atividades no recinto escolar; assar e degustar castanhas;
entoar canções alusivas ao tema e à estação do ano;

Halloween.

Departamento do 1.º ciclo - EB1 de
Loureiro 2

Convívio/comemoração

Convívio/comemoração

1.º Período

Plano anual de atividades 2017/18

Comemoração do dia de
Halloween

Natal- "Musical/filme/circo"

Concurso de soletrar em inglês

Concurso literário - Escrita livre

Organização de um concurso temático: bruxinhas(os)
Objetivos:
- organizar e dinamizar uma atividade de natureza tradicional e
cultural com origem nos países anglo-saxónicos;
- promover a cultura enquanto fator de desenvolvimento e de união
entre os povos atendendo às diversidades culturais;
Departamento de Línguas - Inglês
- fortalecer o intercâmbio entre os alunos do agrupamento criando um (2.º, 3.º ciclos e secundário)
espaço para o estabelecimento de diálogos e contactos entre os
diversos participantes nas atividades;
- estimular o gosto pela participação em atividades de interesse
cultural.

Promoção de atividades culturais. Sensibilizar para determinados
valores.
Saber estar segundo os contextos.

EB1/JI Sepente

Cada turma é representada por um aluno selecionado através de
exercícios orais nas aulas de inglês.
Saber soletrar palavras sorteadas aleatoriamente, em voz alta, em
inglês; Estimular a aprendizagem e o uso da língua noutros contextos.
Departamento de Línguas - Inglês
Conhecer o alfabeto inglês;
(2.º ciclo)
Melhorar a capacidade de memória e de expressão oral em inglês;
Fomentar o gosto pela aprendizagem e por saber exprimir-se com
correção.

Apresentação de um trabalho literário, em poesia ou prosa, numa
página A4, destinado a alunos de 5º e 6º anos e a realizar entre 3 de
janeiro e 9 de fevereiro.
PPES
- Incentivar a criatividade;
- Aumentar o gosto pela linguagem escrita;
- Promover a literacia.

Convívio/comemoração

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 1.º
CEF 2, 2.º CEF 2

1.º Período

Convívio/comemoração

Escola Básica de Serpente, Vila Nova
de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º

1.º Período

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º

1.º Período

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º

2.º Período

03-01-2018 das 08:15 às 23:59; 23-022018 das 08:15 às 23:59
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Teatro Infantil Interativo

Teatro Inglês

Teatro infantil “John and the Enchanted Forest” e “The witch returns” é
um espetáculo interativo, dinâmico e didático, apresentado em
português e em inglês e especialmente concebido para alunos do 1º EB1/JI Curro
ciclo do Ensino Básico, com idades compreendidas entre os 5 e os 10
anos.

Teatro infantil “John and the Enchanted Forest” e “The Witch Returns”
é um espetáculo interativo, dinâmico e didático, apresentado em
português e em inglês e especialmente concebido para alunos do 1º
EB1/JI Megide
ciclo do Ensino Básico, com idades compreendidas entre os 5 e os 10
anos.

Sessão de sensibilização/formação no âmbito das competências de
estudo.
A iniciativa decorrerá num único dia e contemplará 3 sessões de
sensibilização de 50 minutos cada.
Cada sessão terá por público-alvo, alunos de 3 turmas do 7º ano.
A atividade tem por objetivos:
" Estudar com Sabedoria" -7º ano a)Sensibilizar e motivar os alunos para a necessidade de
desenvolverem de hábitos efectivos de estudo.
b)Proporcionar a elaboração de um horário de estudo adequado e a
cumprir.
c)Promover o desenvolvimento de técnicas de estudo por parte dos
alunos.

Formação aos Encarregados de
Educação seguido de jantar
convívio entre alunos, EE e
docentes.

Serviço de Psicologia e Orientação

Esta formação pretende consolidar conhecimentos adquiridos nas
disciplinas da componente técnica, estabelecer a ligação entre a
escoal e os encarregados de educação, estabelecer parcerias com
Via Profissionalizante - Técnico de
outros cursos profissionais do agrupamento, promover a autoestima Informática - Sistemas
dos formandos do curso profissional de técnico de informáticasistemas e fomentar a partilha de conhecimentos entre os formandos.

Teatro

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Alquebre, Serzedo, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Brandariz, Vila Nova
de Gaia, Escola Básica de Laborim de
Baixo, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica de Megide, Souto de Megide,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Alunos, Docentes
Monte, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Escola Básica de Serpente, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica do Curro,
Canelas, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica e Secundária de Canelas, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica n.º 1 de
Loureiro, Perosinho, Vila Nova de Gaia,

3.º, 4.º

2.º Período

05-01-2018 das 11:00 às 12:00

Teatro

Escola Básica de Megide, Souto de
Megide, Vila Nova de Gaia

Alunos

3.º

2.º Período

08-01-2018 das 09:00 às 11:00

Workshop/seminário

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

7.º

2.º Período

10-01-2018 das 00:00 às 23:59

Evento

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º, 11.º

2.º Período

11-01-2018 das 00:00 às 23:59
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Pequeno Almoço Pedagógico

Projeto "Um dia no arquivo"

Memória das Vítimas do
Holocausto

•Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável.
•Promover a interligação entre teoria e prática;
•Desenvolver o espírito de grupo e partilha;
•Adquirir conhecimentos;
•Proporcionar um momento de convívio.

Via Profissionalizante- Técnico de
Restauração

Este projeto consiste num Atelier, desenvolvido por técnicos do
Arquivo Municipal, e tem por objetivos dar a conhecer as valências
deste equipamento e a importância do trabalho arquivístico. Pretendese ainda despertar hábitos de pesquisa e de visita ao Arquivo,
EB1/JI Ribes
promovendo o gosto pelo conhecimento da história local como fator de
formação cultural e cívica da população.

Evento

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Docentes, Pessoal não
docente

10.º, 11.º

2.º Período

17-01-2018 das 10:00 às 11:15

Visita de estudo

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia

Alunos

4.º

2.º Período

19-01-2018 das 09:00 às 12:00

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

2.º Período

26-01-2018 das 15:00 às 17:00

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

2.º Período

30-01-2018 das 08:30 às 17:30

O grupo de História pretende homenagear as vítimas do Holocausto
da 2ª Guerra Mundial e os refugiados dos dias de hoje . Para o efeito
serão desenvolvidas algumas atividades: painel de fotografias
Departamento de Ciências Sociais e
Conferência/palestra/debate
focando as diferenças e semelhanças entre os refugiados do século
Humanas - História
XX e XXI, documentários, palestra /mesa de debate com refugiados
… no sentido de nos lembrar que “aquele que não recorda a História
sujeita-se a vivê-la outra vez”.

Objetivos:
* (re)conhecer espaços enunciados /descritos na obra estudada (“Os
Lusíadas”);
* relembrar a heroicidade dos Portugueses na descoberta de novos
mundos;
* valorizar os feitos gloriosos dos nossos antepassados;
Visita ao Museu dos
* sensibilizar os discentes para a valorização do património cultural e
Descobrimentos e ida ao teatro
literário português;
Departamento de Línguas para assistir à representação da
* fomentar o desenvolvimento do sentido crítico;
Português (3.º ciclo e Secundário)
peça: "Auto da Barca do Inferno,"
* motivar os alunos para a análise do texto dramático incluído no
de Gil Vicente - 9º ano.
programa da disciplina;
* possibilitar um melhor conhecimento do corpus literário em análise;
* enriquecer saberes sobre o texto dramático e as suas categorias
específicas;
* aperceber-se da transformação do texto escrito em texto
representado;

Visita de estudo

9.º
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Visita ao Museu dos
Descobrimentos e ida ao teatro
assistir à representação da peça
"Auto da Barca do Inferno", de Gil
Vicente - 9º ano.

Objetivos:
* (re)conhecer espaços enunciados /descritos na obra estudada (“Os
Departamento de Línguas Lusíadas”);
Português (3.º ciclo e Secundário)
* relembrar a heroicidade dos Portugueses na descoberta de novos
mundos;

“Projetos com futuro!: Acesso ao
Ensino Superior e Mercado de
Trabalho”

Atividade que se desenrola em duas sessões.
Uma sessão de 60 minutos sobre o acesso ao ensino superior com o
objetivo de proporcionar aos alunos do 12 º ano um conhecimento
mais preciso sobre o ensino superior e o próprio processo de acesso
e candidatura.
Serviço de Psicologia e Orientação
A outra sessão de 90 minutos relativa à procura ativa de emprego,
tendo por objetivo promover nos alunos o desenvolvimento de
competências de procura ativa de emprego.

Almoço Pedagógico

Almoço Pedagógico destinado a pessoal docente e não docente.
Pretende-se promover a interligação entre teoria e prática;
Desenvolver o espírito de grupo e partilha;
Adquirir conhecimentos;
Proporcionar um momento de convívio.

Os alunos vão ter a possibilidade de visitar um museu dedicado aos
descobrimentos e aos feitos dos portugueses e após esta visita
assistir à representação da peça "Farsa de Inês Pereira".
Objetivos:
•(re)conhecer espaços enunciados /descritos na obra estudada (Os
Lusíadas);
Visita ao Museu dos
•relembrar a heroicidade dos Portugueses na descoberta de novos
Descobrimentos e Peça de Teatro mundos;
•valorizar os feitos gloriosos dos nossos antepassados;
"Farsa de Inês Pereira".
•motivar os alunos para a análise do texto dramático incluído no
programa da disciplina;
•possibilitar um melhor conhecimento do corpus literário em análise;
•enriquecer saberes sobre o texto dramático e as suas categorias
específicas;

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

2.º CEF 2

2.º Período

30-01-2018 das 08:30 às 17:30

Workshop/seminário

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

12.º

2.º Período

31-01-2018 das 14:30 às 17:30

Via Profissionalizante- Técnico de
Restauração

Evento

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Docentes, Pessoal não
docente

10.º, 11.º

2.º Período

02-02-2018 das 12:15 às 14:00

Departamento de Línguas Português (3.º ciclo e Secundário)

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º

2.º Período

06-02-2018 das 08:30 às 17:30
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Os alunos vão ter a possibilidade de visitar um museu dedicado aos
descobrimentos e aos feitos dos portugueses e após esta visita
assistir à representação da peça "Farsa de Inês Pereira".
Objetivos:
•(re)conhecer espaços enunciados /descritos na obra estudada (Os
Lusíadas);
Visita ao Museu dos
•relembrar a heroicidade dos Portugueses na descoberta de novos
Descobrimentos e Peça de Teatro mundos;
•valorizar os feitos gloriosos dos nossos antepassados;
"Farsa de Inês Pereira".
•motivar os alunos para a análise do texto dramático incluído no
programa da disciplina;
•possibilitar um melhor conhecimento do corpus literário em análise;
•enriquecer saberes sobre o texto dramático e as suas categorias
específicas;

Visita de estudo à PHC

Visita de estudo a Berlim

Carnaval

Departamento de Línguas Português (3.º ciclo e Secundário)

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º

2.º Período

06-02-2018 das 08:30 às 17:30

Proporcionar aos alunos o contacto com uma empresa do ramo
tecnológico em contexto real;
Dar a conhecer as fases do desenvolvimento do Software da PHC
Via Profissionalizante - Técnico de
(metodologias e ferramentas utilizadas);
Informática - Sistemas
Evidenciar os principais requisitos de uma solução de gestão através
de uma demonstração de software comercializado pela empresa.

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º

2.º Período

07-02-2018 das 13:00 às 18:00; 21-022018 das 13:00 às 18:09

Departamento de Línguas - Inglês
(3.º ciclo e Secundário)

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º, 12.º

2.º Período

09-02-2018 das 00:00 às 23:59

EB1/JI Megide

Evento

Escola Básica de Megide, Souto de
Megide, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade,
Outro

P4, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 2.º Período

09-02-2018 das 08:00 às 13:00

1. Motivar os alunos para o ensino e a aprendizagem do alemão;
2. Desenvolver competências socioculturais e linguísticas da língua
alvo;
3. Conhecer os marcos históricos relacionados com a 2ª Guerra
Mundial e a Guerra Fria;
4. Promover o enriquecimento de conhecimentos, experiências e de
saberes entre os alunos e dos professores envolvidos;
5. Desenvolver uma sensibilidade ética, estética, social e política.

- Conhecer tradições de Carnaval e realizar o habitual desfile;
- Elaborar trabalhos alusivos ao tema;
- Entoar canções da época.
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Desfile Carnavalesco

Realização de um Desfile Carnavalesco pelas ruas envolventes à
escola.

EB1/JI Alquebre

Outra

Escola Básica de Alquebre, Serzedo,
Vila Nova de Gaia

Convívio/comemoração

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Megide, Souto de Megide, Vila Nova de
Alunos, Docentes,
Gaia, Escola Básica de Ribes, Vila
Pessoal não docente
Nova de Gaia, Escola Básica do Curro,
Canelas, Vila Nova de Gaia, Jardim de
Infância de Ribes, Vila Nova de Gaia

Carnaval – desfile Carnavalesco

Reviver o espírito carnavalesco.

Carnaval- desfile e concurso de
máscaras.

Preservar as tradições do património cultural;desenvolver a
imaginação e criatividade;encarnar personagens significativas para as EB1/JI Sepente
crianças; saber estar em grupo.

Convívio/comemoração

Escola Básica de Serpente, Vila Nova
de Gaia

Visita de estudo à UPTEC

A UPTEC é o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do
Porto. Deste modo pretende-se com esta visita proporcionar aos
formandos a possibilidade de poderem presenciar a experiência de
empresas inovadoras, na área das Tecnologias.
A turma tem 26 formandos que revelam uma atitude proativa e
empenhada em todos os domínios, razão pela qual gostaria de lhes
mostrar novas realidades inerentes à sua área de formação.

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

EB1/JI Curro

Via Profissionalizante - Técnico de
Informática - Sistemas

Alunos, Encarregados de
P3, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 2.º Período
educação/Comunidade

09-02-2018 das 08:00 às 13:00

P4, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º

2.º Período

09-02-2018 das 08:30 às 13:30

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º

2.º Período

09-02-2018 das 09:00 às 12:00

Alunos

10.º

2.º Período

13-02-2018 das 00:00 às 23:59
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Visita de estudo à Biblioteca de
Gaia

Representação teatral de "Os
Maias", de Eça de Queirós, pela
Companhia Teatro Educação Centro Multimeios (Espinho)

Na biblioteca de Gaia realização da hora do conto, fomentar o gosto
pela leitura.

EB1/JI Curro

- consciencializar os alunos para a importância do teatro;
- possibilitar um melhor conhecimento da obra em estudo;
- motivar os alunos para a leitura, compreensão e análise da obra Os
Maias;
- possibilitar um melhor conhecimento desta obra do programa;
- enriquecer saberes sobre o texto dramático e suas categorias
específicas;
- aperceber-se da transformação do texto escrito em texto
Departamento de Línguas representado;
Português (3.º ciclo e Secundário)
- compreender o objeto artístico como documento/testemunho do seu
tempo histórico;
- evidenciar uma atitude crítica enquanto recetor de objetos de cultura
e de arte;
- promover o gosto pela participação em atividades culturais e/ou
artísticas

▪ observar a beleza do Parque Natural da Serra da Estrela (do maciço
rochoso à fauna e à flora);
Visita de estudo sob o tema "Da ▪ aperceber-se, «in loco», da origem glaciar da serra mais alta de
Portugal continental;
Natureza ao património"
Viagem /visita guiada à Serra da ▪ reconhecer a importância dos desportos de inverno (ski,
snowboard...) para o turismo e a economia da região;
Via Profissionalizante - Técnico de
Estrela e ao Museu dos Lanifícios
▪ conhecer a história da indústria dos lanifícios (evolução das diversas Turismo
da Universidade da Beira Interior
formas de fabricar tecidos de lã);
(Covilhã)
▪ (a)perceber(-se da) importância da natureza e do património, bem
como da relação entre as pessoas, as comunidades, os lugares e a
sua História.

Química por Tabela

Espetáculo de comunicação em ciência sustentado nas vertentes
interativa e lúdica da componente experimental da Química, produzido
e realizado pela Fábrica da Ciência da Universidade de Aveiro.
Realizam-se duas sessões, uma de manhã e outra de tarde, dadas as Departamento de Matemática e
limitações de espaço, no grande auditório, para todos os alunos do 3º Ciências Experimentais - Física e
ciclo.
Química
As finalidades prendem-se com a importância de motivar os alunos
para o conhecimento científico e tecnológico e suas implicações
ambientais e sociais.

Visita de estudo

Escola Básica do Curro, Canelas, Vila
Nova de Gaia

Alunos, Docentes

1.º

2.º Período

15-02-2018 das 09:00 às 12:00

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º

2.º Período

15-02-2018 das 13:15 às 17:00

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

12.º

2.º Período

16-02-2018 das 08:00 às 23:59; 17-022018 das 08:00 às 23:59

Evento

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

7.º, 8.º, 9.º

2.º Período

16-02-2018 das 08:15 às 13:00
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Atelier: "Um dia no Arquivo"

Importância do equipamento e do trabalho arquivístico.
Formação cultural e cívica,
EB1/JI Sepente
Conhecimento e organização dos limites territoriais e organização do
concelho/freguesias.

Projeto/clube interno

Escola Básica de Serpente, Vila Nova
de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

4.º

2.º Período

16-02-2018 das 09:00 às 12:00

Workshop/seminário

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Alquebre, Serzedo, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Brandariz, Vila Nova
de Gaia, Escola Básica de Laborim de
Baixo, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica de Megide, Souto de Megide,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Alunos, Encarregados de
4.º
Monte, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia, educação/Comunidade
Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Escola Básica de Serpente, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica do Curro,
Canelas, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica e Secundária de Canelas, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica n.º 1 de
Loureiro, Perosinho, Vila Nova de Gaia,

2.º Período

23-02-2018 das 00:00 às 23:59

2.º Período

23-02-2018 das 09:00 às 10:30

2.º Período

23-02-2018 das 09:00 às 17:00

Oficina de postais " pop-up" ( a
realizar no dia do agrupamento).

Produção de postais "pop-up" com a temática "Páscoa"; aplicação
das técnicas de colagem, recorte e pintura a lápis de cor/ marcador/
impressão.

Tômbola do saber

Departamento de Ciências Sociais e
Perguntas realizados sobre Estudo do Meio/HGP e Português (alunos
Humanas - História e Geografia de
Concurso/exposição/mostra
de 4º ano);
Portugal

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

Laboratório Aberto

Realização de varias atividades práticas nas salas 6 e 7 do piso -2 do Departamento de Matemática e
bloco F abertas à comunidade escolar e apresntadas por alunos de
Ciências Experimentais - Biologia e
diferentes níveis etários
Geologia

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º,
Alunos, Encarregados de
8.º, 9.º, 10.º, 11.º,
educação/Comunidade
12.º, 1.º CEF 2, 2.º
CEF 2

Departamento de Expressões - Ed.
Visual e Ed. Tecnológica

Outra

4.º
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Workshop "GRAFITANDO"

Pintura de um Painel coletivo de grandes dimensões a partir de
Departamento de Expressões - Artes
interpretações de obras de arte a realizar no dia do agrupamento por
Workshop/seminário
Visuais
todos os alunos do agrupamento.

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º, 10.º, 11.º,
12.º, 1.º CEF 2, 2.º
CEF 2

2.º Período

23-02-2018 das 09:00 às 13:00

Atelier: "Um dia no Arquivo"

Importância do equipamento e trabalho arquivístico;
Formação cultural e cívica;
EB1/JI Sepente
Conhecimentos e organização dos limites territoriais e organização do
concelho/freguesias.

Projeto/clube interno

Escola Básica de Serpente, Vila Nova
de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

1.º

2.º Período

23-02-2018 das 09:00 às 12:00

English Karaoke

Os alunos serão incentivados a ouvir e a cantar em Inglês, através de Departamento de Línguas - Inglês
canções que abordam conteúdos conhecidos.
(2.º ciclo)

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

4.º

2.º Período

23-02-2018 das 09:00 às 09:30

" Um dia no arquivo"

Atelier, desenvolvido por técnicos do Arquivo Municipal, e tem por
objetivos dar a conhecer as valências deste equipamento e a
importância do trabalho arquivístico. Pretende-se ainda despertar
Departamento do 1.º ciclo - EB1 de
hábitos de pesquisa e de visita ao Arquivo, promovendo o gosto pelo Laborim de Baixo
conhecimento da história local como fator de formação cultural e
cívica da população.

Projeto em parceria com entidade
externa

Escola Básica de Laborim de Baixo,
Vila Nova de Gaia

Alunos

4.º

2.º Período

23-02-2018 das 09:00 às 12:00
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Programação com Robots

Utilização de meios informáticos e de Robots da Lego Mindstorms
para promover com os alunos atividades de programação de Robots
(pensamento computacional)

9ºAno! E agora?

Apresentação da oferta formativa para o ensino secundário, incluindo
os cursos científico-humanísticos (Ciências e Tecnologias, Línguas e
Direção do Agrupamento
Humanidades, Artes Visuais) e os Cursos Profissionais (InformáticaSistemas, Restaurante/Bar e Turismo).

LanParty

Atividade proposta para o dia do Agupamento

Vamos a Cantar en Español

São apresentados alguns sons e palavras "novas" às crianças, num
ambiente musical e lúdico, até que são convidadas a juntar-se ao
canto, acompanhando o canto com gestos alusivos à letra.

Departamento de Matemática e
Workshop/seminário
Ciências Experimentais - Informática

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Departamento de Matemática e
Convívio/comemoração
Ciências Experimentais - Informática

Departamento de Línguas - Espanhol Convívio/comemoração

Concurso/exposição/mostra

3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 1.º
CEF 2

2.º Período

23-02-2018 das 09:00 às 13:00

Alunos, Encarregados de
9.º
educação/Comunidade

2.º Período

23-02-2018 das 09:00 às 15:00

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Encarregados de
educação/Comunidade

2.º CEF 2

2.º Período

23-02-2018 das 09:00 às 18:00

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º

2.º Período

23-02-2018 das 09:30 às 12:30
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Boutique La vie en rose

Teatro em língua alemã: Os
músicos de Bremen

Física e Química em laboratório
aberto no dia do Agrupamento

Quizzes em Língua Inglesa - Dia
do Agrupamento

Exposição e venda de pequenos artigos alusivos à França.
Objetivos específicos:
- Motivar e sensibilizar os alunos para a aprendizagem da Língua
Francesa;
- Promover a participação em atividades escolares;
- Promover o trabalho em equipa;
- Estimular a ligação afetiva aprendizagem-objeto-memórias.

. Motivar e sensibilizar os alunos de 4.º e 6.º anos para a
aprendizagem da Língua Alemã;
. Estimular o conhecimento sobre aspetos culturais de países de
expressão alemã - Contos Infantis;
. Promover o gosto pela participação em atividades lúdicopedagógicas;
. Promover o alargamento da oferta formativa na escola.

Realização, pelos alunos, de atividades experimentais/laboratoriais,
coadjuvados pelos docentes do grupo.

. Motivar e sensibilizar os alunos para a aprendizagem da Língua
Inglesa;
. Fomentar a aquisição de vocabulário;
. Estimular o conhecimento sobre aspetos culturais de países de
expressão inglesa;
. Promover o gosto pela participação em atividades lúdicopedagógicas.

Concursos/Quizzes em Língua Inglesa

Departamento de Línguas - Francês

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 1.º
CEF 2, 2.º CEF 2

2.º Período

23-02-2018 das 09:30 às 12:30

Departamento de Línguas - Alemão

Teatro

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

4.º, 6.º

2.º Período

23-02-2018 das 09:30 às 10:30

Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais - Física e
Química

Convívio/comemoração

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de
4.º
educação/Comunidade

2.º Período

23-02-2018 das 09:30 às 17:30

Departamento de Línguas - Inglês
(3.º ciclo e Secundário)

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

2.º Período

23-02-2018 das 09:30 às 12:30

7.º, 8.º, 9.º
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Jogos Matemáticos

Ver o corpo por dentro

Quiz "História a um Click"

No trilho da História

•Estimular o gosto e o estudo pela Matemática.
•Descobrir o lado lúdico da disciplina.
•Tentar que os alunos se divirtam com questões matemáticas e
desenvolvam o raciocínio matemático.

Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais - Matemática Convívio/comemoração
(3.º /sec.)

Esta atividade propõe mostrar aos alunos órgãos dos vários sistemas
do corpo humano. Os alunos serão orientados no sentido de
realizarem atividades experimentais relacionadas com o tema.
Observação, manipulação e dissecação de órgãos. Observação e
manipulação de órgãos do torso humano.
Departamento de Matemática e
Tem como objetivos gerais: Utilizar técnicas experimentais recorrendo Ciências Experimentais - Ciências
ao método científico; Conhecer a constituição do organismo humano; Naturais
Compreender o funcionamento do organismo humano; Reconhecer a
importância da manutenção da saúde dos diferentes sistemas do
organismo humano.

Questionário sobre os conteúdos de HGP para o 5º e 6º anos.
Este questionário será realizado como atividade coletiva através do
smartphone, da rede de internet escolar e da aplicação Kahoot.
Este concurso realizar-se-á em horários diferentes de acordo com o
ano escolar.
Será atribuído um prémio à equipa vencedora de cada ano.

Outra

Departamento de Ciências Sociais e
Humanas - História e Geografia de
Concurso/exposição/mostra
Portugal

Paddy paper
É um jogo onde se procura, de forma lúdica, reconhecer e valorizar as
aprendizagens da história, desenvolver a capacidade de resolução de
desafios, bem como a destreza e rapidez de raciocínio. Pretende-se
ainda fomentar o convívio entre alunos e desenvolver o espírito de
Departamento de Ciências Sociais e
Convívio/comemoração
Humanas - História
equipa
As equipas terão de superar desafios e responder a questões que
abordam aspetos relacionados com as aprendizagens da disciplina de
história.

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Alquebre, Serzedo, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Brandariz, Vila Nova
de Gaia, Escola Básica de Laborim de
Baixo, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica de Megide, Souto de Megide,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Alunos
Monte, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Escola Básica de Serpente, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica do Curro,
Canelas, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica e Secundária de Canelas, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica n.º 1 de
Loureiro, Perosinho, Vila Nova de Gaia,

3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º

2.º Período

23-02-2018 das 09:30 às 16:00

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

6.º

2.º Período

23-02-2018 das 10:00 às 18:00

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º

2.º Período

23-02-2018 das 10:00 às 11:30

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º

2.º Período

23-02-2018 das 10:30 às 12:30

Plano anual de atividades 2017/18

«Concurso de leitura» - Dia do
Agrupamento.

Momento PPES - Dia do
Agrupamento

Realização de um «Concurso de leitura expressiva», articulação
estreita entre professores de português do 2º ciclo, do 3º ciclo e do
ensino secundário.
Objetivos:
Motivar os alunos para o estudo da língua materna.
Adquirir e/ou desenvolver competências nucleares, tais como a
leitura silenciosa e expressiva.
Proporcionar momentos de competição saudável.
Evidenciar uma atitude crítica perante a cultura e a arte.

Departamento de Línguas Português (3.º ciclo e Secundário)

Lançamento coletivo de balões biodegradáveis cada um com uma
pequena quantidade de sementes de uma planta aromática à escolha.
PPES
Tomada de consciência da necessidade de alteração de hábitos
alimentares.

. Motivar e sensibilizar os alunos de 6.º e 9.º anos para a
aprendizagem da Língua Alemã;
. Estimular o conhecimento sobre aspetos culturais de países de
Dia do Agrupamento - Workshops
expressão alemã;
de Alemão
. Promover o gosto pela participação em atividades lúdicopedagógicas;
. Promover o alargamento da oferta formativa na escola.

Departamento de Línguas - Alemão

Pintura de papel aplicando a técnica do marmoreado; oficina aberta a
toda a comunidade como forma de divulgação da técnica de
expressão plástica do marmoreado (hoje em desuso, mas no passado
muito utilizada como revestimento de cadernos e livros). Cada
Workshop de papel marmoreado (
Departamento de Expressões - Ed.
impressão é única (monotípia) e poderá ser levada por cada
Visual e Ed. Tecnológica
a realizar no Dia do Agrupamento)
participante.
Nota: a oficina deverá funcionar com grupos restritos de 6 elementos
(em simultâneo) devido à atenção (que é necessária) aos materiais
que são utilizados.

Convívio/comemoração

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 1.º
CEF 2, 2.º CEF 2

2.º Período

23-02-2018 das 11:00 às 13:00

Convívio/comemoração

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º

2.º Período

23-02-2018 das 12:00 às 12:45

Workshop/seminário

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

6.º, 9.º

2.º Período

23-02-2018 das 14:00 às 17:00

Workshop/seminário

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Alquebre, Serzedo, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Brandariz, Vila Nova
de Gaia, Escola Básica de Laborim de
Baixo, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica de Megide, Souto de Megide,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Monte, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Escola Básica de Serpente, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica do Curro,
Canelas, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica e Secundária de Canelas, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica n.º 1 de
Loureiro, Perosinho, Vila Nova de Gaia,

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

P3, P5, 1.º, 2.º, 3.º,
4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 10.º,
11.º, 12.º, 1.º CEF 2,
2.º CEF 2

2.º Período

23-02-2018 das 14:00 às 16:00
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Visita de Estudo ao CERN,
Genebra, Suíça

A atividade tem como finalidades incentivar os alunos ( 11º ano e 12º
ano a frequentar a área de ciências e tecnologias) para a importância
da cultura e do conhecimento científico e tecnológico na sociedade
atual. O objetivo específico é a visita ao CERN, por ser o maior
Departamento de Matemática e
laboratório mundial de investigação na área da Física de partículas. Ciências Experimentais - Física e
Pretende-se, ainda, visitar o Museu da História Natural e alguns
Química
lugares históricos ligados à reforma protestante do século XVI,
considerando os efeitos produzidos por esta na difusão da instrução e
do conhecimento.

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º, 12.º

2.º Período

26-02-2018 das 00:00 às 23:59; 27-022018 das 00:00 às 23:59; 28-02-2018 das
00:00 às 23:59

Sessões de formação - " Gestão
de Stress"

Desenvolver competências pessoais que permitem gerir o stress na
sua vida pessoal e profissional.

Conferência/palestra/debate

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º, 12.º

2.º Período

26-02-2018 das 00:00 às 23:59

“Um Dia no Arquivo” : visita de
estudo ao Arquivo Municipal
Sophia de Mello Breyner

Este projeto, de caráter continuado, tem como público alvo os alunos
do 3º e 4º ano. Consiste num Atelier, desenvolvido por técnicos do
Arquivo Municipal, e tem por objetivos dar a conhecer as valências
deste equipamento e a importância do trabalho arquivístico. Pretendese ainda despertar hábitos de pesquisa e de visita ao Arquivo,
promovendo o gosto pelo conhecimento da história local como fator de
formação cultural e cívica da população.
O tema deste ano é a evolução dos limites do concelho e a sua
Departamento do 1.º ciclo - EB1 de
organização administrativa desde 1834 até aos nossos dias. Os
Loureiro 2
alunos terão oportunidade de perceber e ter conhecimento de como
foi evoluindo o nosso concelho em relação aos seus limites territoriais
e sua organização administrativa. Através de um jogo de
tabuleiro/mapa do concelho de Gaia, terão que realizar um crucigrama
(com a devida orientação) com os nomes das freguesias, descobrindo
assim a sua localização dentro do concelho de Vila Nova de Gaia.
Cada atelier, planificado para uma turma, tem duração de uma manhã

Visita de estudo

Escola Básica n.º 2 de Loureiro,
Perozinho, Vila Nova de Gaia

Alunos

4.º

2.º Período

28-02-2018 das 09:00 às 12:00

Teatro

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 1.º
CEF 2, 2.º CEF 2

2.º Período

28-02-2018 das 09:00 às 16:00

PPES

Apresentação de 2 peças de teatro orientadas para o 2.º e 3.º ciclos
e ensino secundário.
Objetivos:
- Motivar e sensibilizar os alunos para a aprendizagem da Língua
Teatro em inglês com a companhia Inglesa;
Departamento de Línguas - Inglês
(2.º, 3.º ciclos e secundário)
- Desenvolver o gosto pela representação e pela participação em
"English Theatre Company"
atividades lúdico-pedagógicas;
- Promover o desenvolvimento dos seguintes domínios de referência:
compreensão oral e interação/produção oral.
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" Qualifica" - feira de educação,
formação, juventude e emprego.

Visita de estudo ao Parque
Biológico

Visita de estudo com o objectivo de proporcionar aos alunos o
contacto com várias opções de educação e formação e promover a
reflexão vocacional.

Serviço de Psicologia e Orientação

- Contactar com um espaço de aprendizagem não-formal, promovendo
atividades de educação e conhecimento com base nos conteúdos
pedagógicos planificados (Os seres vivos);
- Conhecer/identificar algumas das espécies da fauna e flora
existentes nesta área protegida;- Conhecer/identificar algumas das
espécies da fauna e flora existentes nesta área protegida;
- Contactar com a paisagem envolvente e conhecer os principais
contrastes com a envolvente próxima (zona urbana);
EB1/JI Monte
- Estimular a curiosidade natural das crianças;
- Cativar e sensibilizar as crianças, na resolução dos problemas
ambientais ;
- Participar em atividades de grupo, respeitando normas, regras de
atuação e de convivência em vários contextos.

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

9.º

2.º Período

01-03-2018 das 13:30 às 18:00; 02-032018 das 13:30 às 18:00

Visita de estudo

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Pessoal não
docente

P3, P4, P5

2.º Período

02-03-2018 das 09:00 às 12:30

Formação para 7º e 8º Anos Higiene e Saúde oral

A equipa da UCC de Arcozelo vai dinamizar uma sessão de formação
para cada uma das turmas de 7º e 8º Anos sobre Saúde Oral.
- Reconhecer a importância da manutenção da higiene oral na saúde PPES
individual;
- Conhecer formas corretas de manter a saúde oral.

Workshop/seminário

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

7.º, 8.º

2.º Período

07-03-2018 das 08:15 às 17:00; 20-032018 das 00:00 às 23:59

ARTE & PALAVRA - Celebração
do Dia Internacional da Mulher

Intervenção criativa no mural do átrio da escola.
Mural virado para o exterior: composição feita a partir da transcrição
de um poema de Ary dos Santos sobre a mulher e ilustração do
restante mural com fotografias de todas as alunas do secundário.
Mural virado para o interior: exposição de trabalhos dos alunos e de
textos informativos alusivos à data.

Convívio/comemoração

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

10.º, 11.º, 12.º

2.º Período

08-03-2018 das 08:00 às 23:59

Departamento de Línguas Português (3.º ciclo e Secundário)
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Almoço Pedagógico do Dia
Internacional da Mulher.

Almoço Pedagógico destinado a pessoal docente e não docente.
Pretende-se promover a interligação entre teoria e prática;
Desenvolver o espírito de grupo e partilha;
Adquirir conhecimentos;
Proporcionar um momento de convívio.

Via Profissionalizante- Técnico de
Restauração

Evento

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Docentes, Pessoal não
docente

10.º, 11.º

2.º Período

08-03-2018 das 12:30 às 14:00

Serviço de Psicologia e Orientação

Conferência/palestra/debate

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Outro

11.º

2.º Período

08-03-2018 das 13:30 às 16:00

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º

2.º Período

14-03-2018 das 10:00 às 18:30

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º, 12.º

2.º Período

16-03-2018 das 06:30 às 23:59; 17-032018 das 00:00 às 17:00

A presente atividade consiste num debate (painel) promovida pela
turma de Animação Sociocultural – EFA NS, tendo como publico alvo

" A mulher no século XXI":
os alunos do 11ºF da Escola Básica e Secundária de Canelas.
Comemoração do Dia da Mulher - Os temas abordados serão a violência no namoro e a desigualdade
de género.
debate
Objetivos:
Identificar as principais formas de violência no namoro jovem.
Referir situações de desigualdade de género no trabalho.

Conhecer os espaços com significado histórico.

Ida à Nau Quinhentista e Alfândega
Régia

■ Conhecer os espaços/ objetos com significado histórico;
■ Mobilizar saberes culturais visando a compreensão histórica da
realidade observada;
■ Localizar no tempo/ espaço eventos e processos históricos
estabelecendo relações entre passado/ presente;
■ Participar em atividades de grupo de forma responsável
respeitando normas, regras e critérios de atuação.

Gestão sustentável e o uso
eficiente dos recursos naturais

Departamento de Ciências Sociais e
Humanas - História e Geografia de
Visita de estudo
Portugal

Deslocação ao Geopark de Terras de Cavaleiros para conhecer o
Departamento de Matemática e
património geológico e biológico local. Deslocação às termas de
Ciências Experimentais - Biologia e
Outariz em Ourense a fim de interagir com um exemplo de nascentes
Geologia
termais.

Visita de estudo
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“Um Dia no Arquivo”

Consiste num Atelier, desenvolvido por técnicos do Arquivo Municipal,
e tem por objetivos dar a conhecer as valências deste equipamento e EB1/JI Alquebre
a importância do trabalho arquivístico.

Outra

Escola Básica de Alquebre, Serzedo,
Vila Nova de Gaia

Alunos

4.º

2.º Período

16-03-2018 das 09:00 às 12:00

"Qual a turma com mais lata?" Edição Páscoa

Recolha de bens alimentares enlatados

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º,
6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º,
11.º, 12.º

2.º Período

19-03-2018 das 00:00 às 23:59; 20-032018 das 00:00 às 23:59; 21-03-2018 das
00:00 às 23:59; 22-03-2018 das 00:00 às
23:59; 23-03-2018 das 00:00 às 23:59

Dia Mundial da Saúde Oral

Colocar em evidência a importância de manter a saúde da boca, os
PPES
hábitos correctos de higiene oral, alimentação e a vigilância adequada.

Convívio/comemoração

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

2.º Período

20-03-2018 das 00:00 às 23:59

Lanche da Primavera

Espetadas de fruta com chocolate a assinalar a chegada da
Primavera, tendo como destinatários os alunos.
Pretende-se promover a interligação entre teoria e prática;
Desenvolver o espírito de grupo e partilha;
Adquirir conhecimentos;
Proporcionar um momento de convívio.

Evento

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

2.º Período

20-03-2018 das 10:00 às 11:15

PPES

Via Profissionalizante- Técnico de
Restauração

10.º, 11.º
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Almoço Pedagógico destinado a pessoal docente e não docente.
Pretende-se promover a interligação entre teoria e prática;

Almoço Pedagógico da Primavera. Desenvolver o espírito de grupo e partilha;
Adquirir conhecimentos;
Proporcionar um momento de convívio.

Via Profissionalizante- Técnico de
Restauração

Evento

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Docentes, Pessoal não
docente

10.º, 11.º

2.º Período

20-03-2018 das 10:00 às 11:15

Departamento de Ciências Sociais e
Humanas - História e Geografia de
Teatro
Portugal

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes

5.º

2.º Período

21-03-2018 das 00:00 às 23:59

Ida ao teatro na escola " Para a
Índia a todo o gás"

Adaptação do texto de Álvaro Velho pelo professor Luís Baião, com
alunos do Ensino especial, professores e funcionários.

" Peddy paper Vocacional"

Esta atividade consiste na realização de tarefas sobre a temática
vocacional e tem por objetivo promover nos alunos a consolidação dos
seus conhecimentos e a reflexão sobre os seus interesses
Serviço de Psicologia e Orientação
vocacionais.
Após a finalização da atividade terá lugar a entrega de prémios aos
participantes.

Convívio/comemoração

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

9.º

2.º Período

21-03-2018 das 15:00 às 17:00

Visita de Estudo

Visita de Estudo ao Museu de Santa Maria de Lamas

Visita de estudo

Escola Básica de Alquebre, Serzedo,
Vila Nova de Gaia

Alunos

P3, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 2.º Período

23-03-2018 das 09:00 às 16:00

EB1/JI Alquebre
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Atividades lúdicas - música e
dança.

- fortalecer a identidade do agrupamento;
- promover a articulação - o encontro de três salas dos Ji (Monte e
Ribes);
- descobrir outros espaços (meio mais rural);
- partilha;
- dar visibilidade junto da comunidade educativa e EE, da EB1/JI do
Monte.

EB1/JI Monte

Visita de estudo à Serra de
Ida à serra de Canelas plantar uma nova árvore e observar as árvores
Canelas para comemorar o Dia da
EB1/JI Curro
plantadas no ano transato.
Árvore.

Outra

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia, Jardim de Infância
de Ribes, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

P3, P4, P5

2.º Período

23-03-2018 das 09:00 às 12:30

Visita de estudo

Escola Básica do Curro, Canelas, Vila
Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Outro

P4, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º

2.º Período

23-03-2018 das 13:30 às 15:30

Visita de estudo

Escola Básica do Curro, Canelas, Vila
Nova de Gaia

Alunos

4.º

2.º Período

20-04-2018 das 09:00 às 12:00

Teatro

Escola Básica de Serpente, Vila Nova
de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º

2.º Período

Consiste num Atelier, desenvolvido por técnicos do Arquivo Municipal,

Visita de estudo ao Arquivo
e tem por objetivos dar a conhecer as valências deste equipamento e
Municipal Sophia de Mello Breyner a importância do trabalho arquivístico. Pretende-se ainda despertar
EB1/JI Curro
no âmbito do Projeto “Um Dia no hábitos de pesquisa e de visita ao Arquivo, promovendo o gosto pelo
conhecimento da história local como fator de formação cultural e
Arquivo”.
cívica da população.

Aquisição de hábitos culturais; adquirir conhecimentos /valores sobre a
preservação do meio ambiente;

O teatro vem à escola- "o bosque Saber estar em espaços públicos;
EB1/JI Sepente
Aquisição e desenvolvimento da linguagem. Promover a criatividade e
encantado"- Pandora teatro.
imaginação;
Compreensão de mensagens / passagem de mensagem...
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Operação Plumas - 3 saídas de
campo em grupos de 6 alunos

Atividades lúdico-desportivas em
articulação com o JI de Ribes

Estas pequenas saídas de campo, com duração entre 2 a 3 horas,
terão lugar nas proximidades da Escola e destinam-se ao
preenchimento de fichas de avistamento da Cortaderia Selloana;
mapeamento da espécie; realização de foto e vídeorreportagem;
realização de entrevistas a populares.
Estas atividades inderem-se no projeto "Operação Plumas",
selecionado para a fase de desenvolvimento do Projeto Ciência na
Escola, da Fundação Ilídio Pinho.

Receção das crianças do JI de Ribes na EB1/JI do Monte.
Desenvolvimento de atividades que se enquadrarão nas áreas das
expressões - com a participação direta dos pais de uma discente do
JI do Monte, que previsivelmente dinamizarão atividades de dança e
música (instrumentos).
Participação em jogos, ajustando a iniciativa própria e as qualidades
motoras na prestação às possibilidades oferecidas pela situação do
jogo e ao seu objetivo.
Convívio entre crianças/alunos das duas unidades educativas do
agrupamento.

Projeto Eco-Escolas

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

7.º

2.º Período

EB1/JI Monte

Convívio/comemoração

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Outro

P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º

2.º Período

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

P5, 4.º

2.º Período

Visita de estudo

Escola Básica de Serpente, Vila Nova
de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º

2.º Período

"Baú de Histórias"

"Baú de Histórias" , Concurso de
Leitura Expressiva e colaboração
na "Tômbola do Saber".

"A hora do conto " Biblioteca de
V.N.GAIA

Leitura de pequenos contos a alunos de 5 anos (pré-escolar) e alunos
Departamento de Línguas de 4ºano.
Português (2.º ciclo)

Desenvolvimento da linguagem / aquisição de novo vocabulário
Promover a imaginação e criatividade;
Saber estar;
Desenvolver o gosto pela leitura e escrita;
Cuidado a ter com os livros e criar hÁbitos de literacia;

EB1/JI Sepente
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Dia do agrupamento - montagem
de computadores

Pretende-se com esta atividade dar a conhecer o trabalho
desenvolvido no CP de Informática - sistemas:
- montagem de computadores;
- Elaboração de cabos de rede;
- Programação.

Via Profissionalizante - Técnico de
Informática - Sistemas

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Encarregados de
educação/Comunidade

10.º

2.º Período

Exposição "Artes Visuais"

Exposição de trabalhos realizados este ano letivo nas disciplinas de
Desenho e Educação Visual.

Departamento de Expressões - Artes
Concurso/exposição/mostra
Visuais

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

7.º, 8.º, 9.º, 11.º

2.º Período

Brigada da Floresta: atividade
"Árvores da minha Escola"

Com esta atividade pretende-se estimular a realização de atividades
ao ar livre, no recinto escolar, tendo como inspiração a floresta.
Esta atividade pressupõe o inventário das árvores existentes no
Projeto Eco-Escolas
recinto escolar, a sua representação na planta da Escola e a recolha
de algumas informações sobre as mesmas.

Eco-escolas

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º

2.º Período

Desafio Invasoras.pt

No âmbito da inscrição em duas modalidades do Desafio Invasoras.pt,
Projeto Eco-Escolas
um investigador virá à Escola para apoiar a realização dos trabalhos.

Conferência/palestra/debate

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes

7.º

2.º Período
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Concurso Nacional de Leitura

Promover o gosto e hábitos de leitura.

Coordenação da Biblioteca

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º,
12.º

2.º Período

Um dia no arquivo

Visita ao arquivo municipal Sophia de Mello Breyner e participação
num atlier.

Departamento do 1.º ciclo - EB1 da
Lagarteira

Visita de estudo

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia

Alunos

4.º

2.º Período

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Docentes

P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º, 10.º, 11.º,
12.º, 1.º CEF 2, 2.º
CEF 2

2.º Período

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia

Alunos

1.º, 2.º, 3.º, 4.º

2.º Período

Kahoot - uma tecnologia interativa Pequeno workshop para professores sobre tecnologias interativas
com uso de smarthphones
simples e eficaz

Departamento de Educação Especial Workshop/seminário

Com a colaboração da Junta de Freguesia de Canelas as turmas da

Caminhada à Serra de Negrelos e
escola irão realizar uma caminhada à Serra de Negrelos. Na Serra os Projeto Eco-Escolas
reflorestação
alunos irão plantar algumas árvores.

Eco-escolas
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Visita de estudo ao Museu do
Papel, ao Museu de Lamas e ao
Parque Biológico de Gaia

Contribuir para o desenvolvimento social e cultural dos alunos;
Promover a formação cívica face ao património artístico e ambiental;
Estimular a criatividade e o "saber-fazer" através de oficinas;
Estimular o gosto pela cultura do papel e pela valorização do
Património Industrial Papeleiro;
Promover valores da reciclagem;
Fomentar valores relativos à Educação Ambiental.

Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais - Biologia e
Geologia

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

Cantar dos Reis

Reviver as tradições

Departamento do 1.º ciclo - EB1 de
Laborim de Baixo

Convívio/comemoração

Escola Básica de Laborim de Baixo,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de
1.º, 2.º, 3.º, 4.º
educação/Comunidade

2.º Período

PSP- Polícias por um dia

Os alunos vão para a rua fardados de polícia, fazendo sensibilização Departamento do 1.º ciclo - EB1 de
aos condutores para as regras de segurança.
Laborim de Baixo

Outra

Escola Básica de Laborim de Baixo,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de
3.º, 4.º
educação/Comunidade

2.º Período

Sessão de Teatro

Realização de uma sessão de teatro nas escolas.

Outra

Escola Básica de Alquebre, Serzedo,
Vila Nova de Gaia

Alunos

2.º Período

Departamento de Línguas - Inglês
(2.º ciclo)

8.º

3.º, 4.º

2.º Período
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Porto - Cidade por descobrir.

Visita de estudo pelas cidades do Porto e Gaia. Visita aos principais
pontos turísticos destas cidades e viagem de barco pelo Douro, bem
como de teleférico.

Departamento de Ciências Sociais e
Visita de estudo
Humanas - Geografia

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º

2.º Período

Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais - Biologia e
Geologia

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º

2.º Período

Visita aos Museus da Corunha

Visita aos à Casa da Ciência aos Domus e ao Aquário finisterra na
Corunha

Concurso de Leitura Expressiva

Preparar alguns alunos de cada turma para apresentarem a leitura de Departamento de Línguas um texto poético.
Português (2.º ciclo)

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º

2.º Período

“Um Dia no Arquivo”

Atelier, desenvolvido por técnicos do Arquivo Municipal, e tem por
objetivos dar a conhecer as valências deste equipamento e a
importância do trabalho arquivístico. Pretende-se ainda despertar
EB1/JI Megide
hábitos de pesquisa e de visita ao Arquivo, promovendo o gosto pelo
conhecimento da história local como fator de formação cultural e
cívica da população.

Projeto em parceria com entidade
externa

Escola Básica de Megide, Souto de
Megide, Vila Nova de Gaia

Alunos

4.º

2.º Período
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Canguru Matemático

•estimular o gosto e o estudo pela Matemática.
•descobrir o lado lúdico da disciplina.
•tentar que os alunos se divirtam a resolver questões matemáticas e
percebam que conseguir resolver os problemas propostos é uma
conquista pessoal muito recompensadora.

Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais - Matemática Concurso/exposição/mostra
(3.º /sec.)

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

6.º, 7.º, 8.º, 9.º

2.º Período

Projeto/clube interno

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 1.º
CEF 2, 2.º CEF 2

2.º Período

Visita de estudo

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova
Alunos
de Gaia

P3, 1.º, 3.º

2.º Período

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

12.º

2.º Período

Dinamização de um concurso de poesia, designado “A Poesia criadora

Concurso de escrita de poesia: "A de mundos” . Esta atividade tem como objetivos principais fomentar a
Projeto "Na senda dos contos"
criatividade e o prazer da escrita e (re)descobrir a poesia que há em
Poesia criadora de mundos".
todos nós.

Visita de Estudo ao Parque
Biológico de Gaia

MAT12

Contatar com a Natureza (fauna e flora);
Fomentar o convívio entre todos.

EB1/JI Brandariz

•Estimular o gosto e o estudo pela Matemática.
•Descobrir o lado lúdico da disciplina.
•Desafiar os alunos a ultrapassar vinte níveis no menor tempo
possível, respondendo às várias questões de Matemática que vão
Departamento de Matemática e
aparecendo nos vários ecrãs. Duas “vidas” por nível, uma dificuldade Ciências Experimentais - Matemática Concurso/exposição/mostra
gradual e a não repetição de pergunta.
(3.º /sec.)
•Tornar esta competição num forte estímulo para a aprendizagem da
Matemática.

Alunos
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Concurso de Coktails (Dia do
Agrupamento).

Assembleia Geral de Alunos

Concurso de Coktails destinado a alunos.
Pretende-se promover a interligação entre teoria e prática;
Desenvolver o espírito de grupo e partilha;
Adquirir conhecimentos;
Proporcionar um momento de convívio.
Promover as atividades do Curso de Restauração.

Educar para a cidadania;
Estimular nos alunos o hábito de participação nos processos de
decisão e de adoção de comportamentos compatíveis com o
desenvolvimento sustentável.

Via Profissionalizante- Técnico de
Restauração

Evento

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

EB1/JI Brandariz

Eco-escolas

Alunos

10.º, 11.º

2.º Período

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Alunos, Docentes,
de Gaia
Pessoal não docente

P3, 1.º, 3.º

2.º Período

o Mundo Atual

Exposição de trabalhos realizados pelos alunos no âmbito dos temas
Departamento de Ciências Sociais e
lecionados.
Concurso/exposição/mostra
Humanas - Geografia
Dia do Agrupamento.

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

12.º

2.º Período

Concurso de Escrita.

A todos os alunos é proposto um tema comum, em sala de aula. Os
melhores trabalhos serão apreciados por um júri.

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º

2.º Período

Departamento de Línguas Português (2.º ciclo)

Concurso/exposição/mostra
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Dia do Agrupamento - finais dos
torneios desportivos

Realização das finais dos vários torneios realizados durante o ano, no
âmbito da atividade interna.
Departamento de Expressões - Ed.
Concluir a competição desportiva entre alunos dos mesmos anos de
Física (2.º ciclo)
escolaridade, nas várias modalidades desportivas coletivas.
Comemorar o "Dia do Agrupamento".

Atividade desportiva

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º

2.º Período

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º

2.º Período

Alunos

P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º

2.º Período

Realização de uma exposição de trabalhos realizados na disciplina de
educação Visual de 5º e 6ºano na entrada da escola-sede

Exposição de trabalhos da
subordinada ao tema Páscoa e Geometria. A atividade visa
disciplina de Educação Visual- 2º
desenvolver o sentido estético, estimular o pensamento crítico e
ciclo.

Departamento de Expressões - Ed.
Visual e Ed. Tecnológica

criativo e promover o caráter prático dos objetos/trabalhos
elaborados na disciplina de educação visual.

Visita de estudo à Serra de
Canelas

Deslocação dos alunos à Serra de Canelas, em conjunto com outros
alunos do agrupamento.
Projeto Eco-Escolas
Realização de um piquenique.
Plantar uma árvore.

Convívio/comemoração

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia

Carnaval

Desfiles nas ruas circundantes à escola.

Convívio/comemoração

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Jardim de Infância de Ribes, Vila Alunos
Nova de Gaia

EB1/JI Ribes

P4, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 2.º Período
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Portugal Rural

Visita de estudo (IDA AO
TEATRO): Os Maias – Episódios
da Vida Romântica

Exposição de trabalhos realizados pelos alunos no âmbito do espaço
Departamento de Ciências Sociais e
rural de Canelas, da região e do país.
Concurso/exposição/mostra
Humanas - Geografia
Dia do agrupamento.

- motivar os alunos para a leitura, a compreensão e a análise d o
romance Os Maias;
- possibilitar um melhor conhecimento da obra em estudo e suas
categorias específicas;
- compreender a importância da obra literária como objeto artístico e
testemunho do seu tempo histórico;
- proporcionar o contacto com o meio teatral e as linguagens e
técnicas teatrais;
- contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e o seu
pensamento crítico e criativo.

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes

11.º, 12.º

2.º Período

Alunos

11.º

2.º Período

P3, 1.º, 3.º

2.º Período

Via Profissionalizante - Técnico de
Turismo

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Teatro vem à Escola

Participar em eventos de caráter cultural

EB1/JI Brandariz

Teatro

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Alunos, Docentes,
de Gaia
Pessoal não docente

Feira do livro

Venda de livros usados.

EB1/JI Ribes

Projeto/clube interno

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Alunos, Encarregados de
Gaia, Jardim de Infância de Ribes, Vila
P4, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 2.º Período
educação/Comunidade
Nova de Gaia
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Vinda de escritor à escola.

Preparação da vinda do escritor através da leitura de obras/ pequenas Departamento de Línguas dramatizações/leituras expressivas/ ilustrações de excertos das obras. Português (2.º ciclo)

Conferência/palestra/debate

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º

2.º Período

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia

Alunos

3.º, 4.º

2.º Período

Teatro infantil “John and the Enchanted Forest” e “The witch returns” é

Teatro infantil interativo “John and um espetáculo interativo, dinâmico e didático, apresentado em
Departamento de Línguas - Inglês 1.º
the Enchanted Forest” e “The witch português e em inglês e especialmente concebido para alunos do 1º
Teatro
Ciclo (grupo 120)
ciclo do Ensino Básico, com idades compreendidas entre os 5 e os 10
returns”.
anos.

Dia do Pai- Honrar o Pai
Promover a expressão oral e escrita
Relevar o papel do Pai na vida das crianças

EB1/JI Brandariz

- motivar os alunos para a leitura, compreensão e análise da obra Frei
Luís de Sousa;
- possibilitar um melhor conhecimento da obra, do texto dramático e
suas categorias específicas;
- proporcionar o contacto com o meio teatral e as linguagens e
Via Profissionalizante - Técnico de
Ida ao teatro ― Frei Luís de Sousa técnicas teatrais;
Turismo
- compreender o objeto artístico como documento/testemunho do seu
tempo histórico;
- promover o gosto pela participação em atividades culturais e/ou
artísticas.

Convívio/comemoração

Alunos, Docentes,
Escola Básica de Brandariz, Vila Nova
Encarregados de
de Gaia
educação/Comunidade

P3, 1.º, 3.º

2.º Período

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

11.º, 12.º

2.º Período

Alunos
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Concurso de Gramática.

A atividade realiza-se em dois momentos. O primeiro(SALA DE AULA)
será para todos os alunos e no segundo (BIBLIOTECA) participarão Departamento de Línguas apenas os alunos selecionados de acordo com o regulamento criado Português (2.º ciclo)
para o efeito.

Viver a Páscoa

Promover a socialização e os valores como a partilha, gratidão,
tolerância, alegria.
Reviver as tradições da Páscoa.

Visita de estudo ao Planetário
“CENTRO MULTIMEIOS DE
ESPINHO”.

EB1/JI Brandariz

Contactar com um espaço de aprendizagem não-formal, promovendo
atividades de educação, conhecimento e entretenimento com base nos
conteúdos pedagógicos planificados (A Astronomia; Conhecimento do
Mundo; Arte do cinema).
Conhecer um planetário.
Visionar de um filme (projeção a 360 de imagem) para conhecer o
sistema solar, explorando o seu funcionamento e dinâmica.
EB1/JI Monte
Participar num workshop de construção de maquetas do sistema
solar.
Estimular a curiosidade natural dos alunos, num espaço de
espontaneidade/debate.

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Convívio/comemoração

Alunos

5.º, 6.º

2.º Período

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Alunos, Docentes,
de Gaia
Pessoal não docente

P3, 1.º, 3.º

2.º Período

Visita de estudo

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia

P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º

2.º Período

Convívio/comemoração

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Alunos, Docentes,
de Gaia
Pessoal não docente

P3, 1.º, 3.º

2.º Período

Alunos

Semana da Leitura
Promover o gosto e o interesse pela leitura.

EB1/JI Brandariz
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Workshops / Seminários /
Palestras sobre temáticas a
designar

- proporcionar aos alunos novas experiências de aprendizagem,
comunicação e sociabilidade;
- favorecer a aquisição de conhecimentos relacionados com os
conteúdos curriculares;
- perceber a importância das atividades culturais e de lazer, quer em Via Profissionalizante - Técnico de
espaços fechados quer em espaços ao ar livre (festas, concertos,
Turismo
feiras medievais, etc.);
- entender a importância da animação turística na sua relação com as
pessoas, as comunidades e o destino.

▪ tomar contacto com grandes eventos de divulgação, exposição de
produtos, promoção e comercialização, bem como espaço de
workshops, negócios e networking;
Visita de estudo à Feira
▪ aperceber-se das potencialidades turísticas do país, suas regiões e
Internacional de Madrid (FITUR) municípios e seus players;
e/ou à Bolsa de Turismo de Lisboa ▪ reconhecer o papel do turismo na economia nacional, regional e
Via Profissionalizante - Técnico de
mundial (receita e emprego);
Turismo
(BTL)
▪ aprofundar conhecimentos adquiridos nos diversos "curricula" letivos
(Turismo, Hotelaria, Marketing, História, Geografia, Artes...);
▪ reconhecer a importância do trabalho e da função dos técnicos
turísticos (operadores, agentes, guias...).

XIX MOSTRA DE TURISMO
[Tema a designar]

- organizar e dinamizar uma mostra de turismo
- divulgar os trabalhos realizados no âmbito do curso de turismo
- promover o curso através da exposição de trabalhos de interesse
cultural
- melhorar a capacidade de comunicação em público
- estimular o gosto pela participação em atividades de interesse
cultural.

Via Profissionalizante - Técnico de
Turismo

- contactar com profissionais e com o ambiente de trabalho na área
da hotelaria e do turismo;
Visita guiada à Escola de Hotelaria - conhecer novos contextos de aprendizagem e de trabalho na
hotelaria nacional e do turismo;
e Turismo do Porto e/ou de
Via Profissionalizante - Técnico de
- desenvolver o espírito de observação e o gosto pela atividade
Turismo
Lamego (e monumentos desta
profissional na área da hotelaria, gastronomia e do turismo;
cidade ou quinta do Douro)
- conhecer estruturas turísticas inovadoras diretamente vocacionadas
para o enoturismo (região do Douro).

Workshop/seminário

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º, 11.º, 12.º

2.º Período

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º, 11.º, 12.º

2.º Período

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 1.º
CEF 2, 2.º CEF 2

2.º Período

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º, 12.º

2.º Período
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«Partilha de leituras»

Viver o carnaval

Jogo "Mostra o que Sabes"

A atividade consiste na apresentação de um livro por alunos,
professores ou outros atores educativos a públicos diversos,
promovendo o gosto pela leitura.
Objetivos:
- promover hábitos de leitura;
- incentivar a relação afetiva com o livro;
- incutir hábitos de convívio com diferentes diferentes realizações
culturais.

Projeto "Na senda dos contos"

Saber divertir-se mantendo a tradição.
Promover o intercâmbio e o convívio entre os alunos, encarregados de
EB1/JI Brandariz
educação,pessoal docente e não docente.
Desenvolver a criatividade e a autonomia.

- Aquisição de conhecimentos através de uma atividade de caráter
lúdico;
- Facilitar a evocação de conhecimentos;
- Proporcionar o convívio entre alunos das várias escolas do
Agrupamento;
- Dar a conhecer novos recursos físicos e humanos da escola sede;
- Desenvolver a criatividade, a sociabilidade;
- Interiorizar regras de interação pessoal;

Departamento de Expressões Educação Especial

1 ou mais alunos por cada turma de 6º ano, escolhidos de entre os
que revelaram melhor desempenho na leitura, fará a leitura em voz
alta de um pequeno texto / poema.Melhorar a capacidade da leitura e
Concurso de leitura expressiva em
Departamento de Línguas - Inglês
da expressão oral em inglês;
(2.º ciclo)
voz alta em inglês
Objetivos:
Melhorar a capacidade de leitura em inglês; Treinar o ritmo, a
pronúncia e a expressividade; Incentivar a expressão oral.

Projeto/clube interno

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Visita de estudo

Alunos

9.º

2.º Período

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Alunos, Docentes,
de Gaia
Pessoal não docente

P3, 1.º, 3.º

2.º Período

Evento

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

4.º

2.º Período

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

6.º

2.º Período
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Concurso de leitura: semifinal.

Visita de estudo à Biblioteca
Municipal de Vila Nova de Gaia

Celebração de "La Chandeleur"

Dia da Liberdade

Realização de um evento de seleção do melhor aluno por ano de
escolaridade, que disputará a final a realizar-se no dia do
Agrupamento. Este concurso - destinado a alunos do Básico (2º e 3º
ciclos) e secundário - permite a articulação estreita entre alunos e
professores de português do 2º, 3º ciclo e ensino secundário.
Principais objetivos:
Departamento de Línguas - Motivar os alunos para o estudo da língua materna.
Português (3.º ciclo e Secundário)
- Adquirir e/ou desenvolver competências nucleares, tais como a
leitura silenciosa e expressiva.
- Proporcionar momentos de competição saudável.
- Evidenciar uma atitude crítica perante a cultura e a arte.

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º

2.º Período

Departamento do 1.º ciclo - EB1 de
Laborim de Baixo

Visita de estudo

Escola Básica de Laborim de Baixo,
Vila Nova de Gaia

Alunos

1.º, 2.º, 3.º, 4.º

2.º Período

A dinamização desta atividade apresenta três objetivos essenciais:
divulgar a tradição de La Chandeleur, despertar na comunidade
educativa a curiosidade pelo saber e proporcionar vivências culturais.
A realização desta atividade dependerá da colaboração dos
responsáveis pelo Curso Profissional de Restauração e Bar e dos
respetivos formandos. Pretende-se confecionar crepes com recheio
variado e proporcionar a respetiva degustação aos alunos,
professores e assistentes operacionais.

Departamento de Línguas - Francês

Convívio/comemoração

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 1.º
CEF 2, 2.º CEF 2

2.º Período

- Festejar datas comemorativas;
- Educar para a cidadania.

EB1/JI Brandariz

Convívio/comemoração

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Alunos, Docentes,
de Gaia
Pessoal não docente

P3, 1.º, 3.º

2.º Período

O objetivo principal da visita à biblioteca é capacitar os alunos da
utilização plena dos serviços, e das ferramentas de acesso à
informação, como forma de levá-los a serem mais produtivos,
reflexivos, independentes, e capazes de explorar eficientemente os
recursos colocados à sua disposição.
A fim de alcançar este objetivo, a biblioteca busca adaptar novas
tecnologias e produtos às necessidades e qualidades de informação
que o usuário necessita.
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Visita de Estudo ao Parque
Biológico de Gaia

Desfile de Carnaval

Carnaval

Consolidar conteúdos da disciplina de Estudo do Meio e da área de
Conhecimento do Mundo

EB1/JI Brandariz

Promover intencionalmente, dentro e fora da sala de aula, atividades
dirigidas para o trabalho cooperativo, desde a sua conceção à sua
avaliação;
Interiorizar as regras de segurança, dentro e fora do espaço escolar; EB1/JI Loureiro
Respeitar a tradição do Património Cultural Local, tendo em conta a
diversidade religiosa.

Desfile de Carnaval pelas ruas da freguesia

Departamento do 1.º ciclo - EB1 da
Lagarteira

Grande final do concurso de leitura de poemas, para alunos dos 2.º;
3.º ciclos e ensino secundário.
O concurso terá lugar no grande auditório, do dia do Agrupamento,
Dia do Agrupamento: concurso de entre as 11h e as 13h.
Departamento de Línguas - Inglês
A atividade visa:
(2.º, 3.º ciclos e secundário)
leitura - poesia
incentivar o gosto pela leitura do texto poético;
experienciar o prazer de ler em voz alta (sentido a expressividade do
verso e a sonoridade da palavra poética).

Visita de estudo

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Alunos, Docentes,
de Gaia
Pessoal não docente

P3, 1.º, 3.º

Convívio/comemoração

Escola Básica n.º 1 de Loureiro,
Perosinho, Vila Nova de Gaia, Escola Encarregados de
Básica n.º 2 de Loureiro, Perozinho, Vila educação/Comunidade
Nova de Gaia

P3, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 2.º Período

Convívio/comemoração

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de
1.º, 2.º, 3.º, 4.º
educação/Comunidade

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º

2.º Período

2.º Período

2.º Período
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Cortejo de Carnaval.

Realizar um cortejo de Carnaval na escola-sede do Agrupamento de
Escolas de Canelas e pelas ruas da freguesia de Canelas e
Gulpilhares (no âmbito do projeto ambiental da CMG).
Preservar, valorizar e dar continuidade a costumes e tradições.
Reviver o espírito carnavalesco e as suas tradições.
Sensibilizar para boas práticas ambientais.
Divulgar a escola/agrupamento na comunidade local.
Interiorizar as regras de segurança, dentro e fora do espaço escola.

Visita de estudo a Londres e
Edimburgo.

▪ relacionar a cultura de origem com a cultura inglesa /escocesa;
▪ compreender discursos fluidos em inglês, em diferentes contextos;
▪ interagir, com eficácia, em língua inglesa, nos diferentes contextos;
▪ desenvolver as competências linguísticas exercitadas nas disciplinas
Via Profissionalizante - Técnico de
de línguas estrangeiras;
Turismo
▪ reconhecer o papel da língua inglesa como meio de acesso a outros
universos culturais e de comunicação com outros povos;
▪ complementar os conhecimentos teóricos com a observação da
realidade.

Theatre

Teatro infantil "John and the Enchanted Forest" e "the witch returns" , Departamento de Línguas - Inglês 1.º
Teatro
espetáculo interativo.
Ciclo (grupo 120)

Formação interpares

Incentivar a criação de uma “cultura de escola”;
Desenvolver nos alunos o sentido da responsabilidade;
Promover a autonomia dos discentes;
Criar um Plano de Desenvolvimento para competências
extracurriculares.

EB1/JI Monte

PPES

Convívio/comemoração

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de
P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
educação/Comunidade,
3.º, 4.º
Outro

2.º Período

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

12.º

2.º Período

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia

Alunos

3.º, 4.º

2.º Período

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º

2.º Período

Conferência/palestra/debate
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Vivenciar experiências enquanto espectador de uma forma de arte.

Concerto Pedagógico "João Pé de
Feijão" - espetáculo oferecido pela
Escola de Música de Perosinho protocolo com a Junta de
Freguesia Serzedo/Perosinho.

Carnaval- realização de desfile

Visita de estudo a unidade
hoteleira: Hotel ou Pousada do
Freixo e Museu da Imprensa

Exposição de Pósteres EcoCódigos - de 19 de fevereiro a 2
de março.

Ter consciência da oferta cultural e educativa da Escola de Música de
Perosinho.
Saber estar em ambientes diferentes do espaço escolar.

EB1/JI Brandariz

Visita de estudo

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Alunos, Docentes,
de Gaia
Pessoal não docente

Departamento do 1.º ciclo - EB1 de
Laborim de Baixo

Convívio/comemoração

P3, 1.º, 2.º, 3.º

2.º Período

Escola Básica de Laborim de Baixo,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de
1.º, 2.º, 3.º, 4.º
educação/Comunidade

2.º Período

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º, 11.º, 12.º

2.º Período

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º, 10.º, 11.º,
12.º, 1.º CEF 2, 2.º
CEF 2

2.º Período

A comunidade escolar deslocar- se- à a pé, se as condições
atmosféricas permitirem.

Preservar tradições e estimular o convívio.

▪ contactar com profissionais (e o ambiente) da área da hotelaria e do
turismo;
▪ conhecer novos contextos de aprendizagem e de trabalho na
hotelaria nacional;
▪ desenvolver o espírito de observação e gosto pelo trabalho
profissional na área da hotelaria e do turismo como forma de
compreender o presente e perspetivar o futuro;
Via Profissionalizante - Técnico de
▪ assistir a atividades diversificadas no mundo do turismo, da hotelaria
Turismo
e da animação;
▪ fomentar o gosto pelo património e sua preservação, bem como pela
participação em atividades culturais e artísticas;
▪ desenvolver o espírito de observação e a sensibilidade estética (na
salvaguarda do património cultural e artístico).

Esta exposição é composta por pósteres Eco-Código premiados em
anos letivos anteriores e pretende sensibilizar a comunidade educativa
para a preservação ambiental por via de afirmações de compromisso. Projeto Eco-Escolas
Esta exposição será também o mote para a criação do Eco-Código
das várias escolas do Agrupamento.
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No âmbito do Programa Eco Escolas, o desafio bgreen // ecological
film festival, promovido pela OFICINA – Escola Profissional do INA,
tem como principal objetivo sensibilizar os jovens para temáticas
associadas à ecologia.
Nesta edição, a inspiração associa-se à simbiose entre o ser humano
e a natureza. Com o slogan You are Nature, o BGREEN pretende
valorizar as nossas origens, a ligação entre o ser humano e a natureza
Workshop bgreen "Como fazer um e alertar para os danos provocados ao planeta e para o seu impacto
Projeto Eco-Escolas
na saúde, na paz e na qualidade de vida das populações. You are
spot de vídeo?"
Nature procura também focar-se na mudança interior e na forma como
esta se traduz em ações que poderão salvar ou destruir o planeta e,
por conseguinte, todos nós.
Este workshop, dinamizado por professores e alunos do INA, tem
como objetivos inspirar e apoiar os nossos alunos na realização de
spots de vídeo a competir neste festival internacional de filmes
ecológicos.

VISITAS DE ESTUDO ― VISITA
DE ESTUDO AO PALÁCIO
NACIONAL DE MAFRA

- possibilitar um melhor conhecimento da obra em estudo;
- contribuir para o enriquecimento científico, cultural e artístico para se
expressar dos discentes;
- motivar os alunos para a leitura e análise da obra Memorial do
Convento de José Saramago;
- aperceber-se da transformação do texto escrito em texto
representado;
Via Profissionalizante - Técnico de
- compreender o objeto artístico como documento/testemunho do seu
Turismo
tempo histórico;
- mobilizar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas para criticar a
realidade contempo-rânea;
- enquadrar as categorias de cada área artística na análise conjuntural
do tempo e do espaço (histórico e cultural) para desenvolver
referenciais profissionais específicos da sua área.

Teatro infantil “John and the
Enchanted Forest” e “The witch
returns”

Teatro infantil “John and the Enchanted Forest” e “The witch returns” é
um espetáculo interativo, dinâmico e didático, apresentado em
Departamento de Línguas - Inglês
português e em inglês e especialmente concebido para alunos do 1º
(2.º ciclo)
ciclo do Ensino Básico, com idades compreendidas entre os 5 e os 10
anos.

Dia Internacional Eco Escolas

Contribuir para uma educação para o desenvolvimento sustentável,
através da definição de uma política ambiental para o agrupamento.
Fomentar o intercâmbio de culturas e saberes a nível nacional e
transnacional.

EB1/JI Brandariz

Workshop/seminário

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º

2.º Período

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º, 12.º

2.º Período

Teatro

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia

Alunos

3.º, 4.º

2.º Período

Projeto/clube interno

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Alunos, Docentes,
de Gaia
Pessoal não docente

P3, 1.º, 3.º

2.º Período
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Pequeno Almoço Pedagógico

•Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável.
•Promover a interligação entre teoria e prática;
•Desenvolver o espírito de grupo e partilha;
•Adquirir conhecimentos;
•Proporcionar um momento de convívio.

Via Profissionalizante- Técnico de
Restauração

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Docentes, Pessoal não
docente

Preparação de acampamento

Preparar os alunos do projeto "Sim, Somos Capazes" para um
acampamento a realizar no 3º período. A atividade implica uma
pernoita no bloco C3 de dia 7 para dia 8 de Abril.

Departamento de Expressões Educação Especial

Convívio/comemoração

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Projeto Eco-Escolas

Visita de estudo

Projeto "Na senda dos contos"

Projeto/clube interno

Visita de estudo ao SEA LIFEPorto

Esta atividade surge em substituição da visita de estudo ao Parque
Biológico, impossível de realizar devido ao tempo.
- Participar em atividades de grupo, respeitando normas, regras de
atuação e de convivência em vários contextos.
- Tomar contacto com espaços lúdico-pedagógicos.
- Conhecer/identificar diversos tipos de peixes, a fauna e flora
marinha.
- Incentivar o respeito e cuidados a ter com o meio ambiente –
Proteger e ajudar o nosso Planeta.

Atividade destinada a alunos do 12. ano.
Reflexão orientada sobre a forma como a literatura (texto poético)
constrói e desconstrói mundos (Portugal sob a égide da ditadura: o
rosto metamorfoseado das palavras).
Objetivos:
fomentar o gosto pelo texto literário;
contribuir para o enriquecimento cultural e literário dos discentes;
"Portugal sob a égide da ditadura: desenvolver uma atitude crítica enquanto recetor de objetos de
o rosto metamorfoseado das
cultura;
reconhecer a dimensão cultural, estética e simbólica dos textos
palavras".
literários;
sensibilizar para a valorização do património cultural e literário
português;
fomentar o desenvolvimento do sentido crítico;
compreender a forma como o texto literário reflete sobre a
conjuntura época.

10.º, 11.º

3.º Período

03-04-2018 das 08:15 às 11:00

Alunos, Encarregados de
8.º, 10.º, 11.º
educação/Comunidade

3.º Período

07-04-2018 das 18:00 às 23:59; 08-042018 das 00:00 às 19:00

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Pessoal não
docente

P3, P4, P5

3.º Período

12-04-2018 das 09:00 às 12:00

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º, 12.º

3.º Período

16-04-2018 das 09:00 às 13:00
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Roteiro Turístico de Canelas

Visita de estudo ao Parque
Biológico de Vila Nova de Gaia
Tema: "Diversidade dos seres
vivos e suas interações com o
meio"

Visita à Casa Museu Marta
Ortigão Sampaio.

O itinerário turístico de Canelas inclui um roteiro Queirosiano sobre o
qual incide um tipo de Turismo que se encontra muito na moda em
vários países do Mundo, como o caso do Reino Unido (p.e
Shakespeare) e que em Portugal ainda não encontra grande
expressão, atendendo aos escritores de renome internacional que
temos.
Projeto e-Twinning
Assim, à semelhança de outros destinos e atendendo ao legado que
Eça de Queirós deixou em "Canelas Village" e consequentes
potencialidades para explorar este nicho de mercado, seria de todo
pertinente que esta passasse a ser conhecida turisticamente como um
"Destino Literário".

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º

3.º Período

17-04-2018 das 10:30 às 17:00

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º

3.º Período

17-04-2018 das 14:00 às 18:00; 18-042018 das 14:00 às 18:00; 19-04-2018 das
14:00 às 18:00

Departamento de Ciências Sociais e
Humanas - História e Geografia de
Visita de estudo
Portugal

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

6.º

3.º Período

18-04-2018 das 13:15 às 18:30

Casa do futuro, Padrão dos descobrimentos, Mosteiro dos Jerónimos Departamento de Matemática e
Visita de estudo
Interdisciplinar entre as disciplinas de Português e ICCOR.
Ciências Experimentais - Informática

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes

2.º CEF 2

3.º Período

20-04-2018 das 06:45 às 20:00

Compreender a necessidade de preservar a Natureza.
Reconhecer que existe uma grande diversidade de habitats.
Compreender a importância da vegetação na proteção da crusta
terrestre.
Departamento de Matemática e
Compreender as relações entre as características dos seres vivos e
Ciências Experimentais - Ciências
os ambientes onde eles vivem.
Naturais
Identificar mudanças de comportamentos dos seres vivos resultantes
de alterações do meio.
Revelar uma atitude responsável face à protecção dos seres vivos.

■ Conhecer os espaços naturais e museológicos com significado
histórico;
■ Mobilizar saberes culturais visando a compreensão histórica da
realidade observada;
■ Localizar no tempo/ espaço eventos e processos históricos
estabelecendo relações entre passado/ presente;
■ Participar em atividades de grupo de forma responsável
respeitando normas, regras e critérios de atuação.
Esta visita terá de ser feita de manhã e de tarde, de forma a que haja
desdobramento pelos dois espaços ( para 4 turmas de cada vez).
O almoço terá de ser piquenique na mata do Palácio de Cristal (?).
Permitirá a articulação entre a HGP (a época oitocentista e a
transição para o séc. XX); EV ( desenho à vista e criação do diário
gráfico), CN ( as plantas e a biodiversidade no Jardim Botânico) e
Português ( relação da Quinta do Campo Alegre com a escritora

Visita de estudo- Lisboa
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Open Day Escola de Hotelaria e
Turismo do Porto

Visita à Escola de Hotelaria e Turismo do Porto.
Conhecer novos contextos de aprendizagem e de trabalho na hotelaria
nacional;
Desenvolver o espírito de observação e gosto pelo trabalho
Via Profissionalizante- Técnico de
profissional na área da hotelaria e do turismo como forma de
Restauração
compreender o presente e perspetivar o futuro;

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º, 11.º

3.º Período

20-04-2018 das 09:30 às 17:00

Outra

Escola Básica de Alquebre, Serzedo,
Vila Nova de Gaia

Alunos

P3, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 3.º Período

20-04-2018 das 09:45 às 13:00

Direção do Agrupamento

Evento

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Alquebre, Serzedo, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Brandariz, Vila Nova
de Gaia, Escola Básica de Laborim de
Baixo, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica de Megide, Souto de Megide,
Alunos, Encarregados de
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
4.º
educação/Comunidade
Monte, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Escola Básica de Serpente, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica do Curro,
Canelas, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica e Secundária de Canelas, Vila
Nova de Gaia

3.º Período

21-04-2018 das 09:00 às 12:00

EB1/JI Alquebre

Conferência/palestra/debate

Escola Básica de Alquebre, Serzedo,
Vila Nova de Gaia

3.º Período

22-04-2018 das 09:00 às 12:00

Assistir a atividades diversificadas no mundo do turismo, da hotelaria e
da animação.

A sessão formativa tem uma duração aproximada de 30 a 40 minutos
e socorre-se de uma apresentação multimédia e de uma adaptação
da “Fábula dos Membros” de Esopo. No final do contacto será
efetuada a distribuição de livros “Fábula dos Membros” ao pré-escolar
e estojos escolares RIMARTE, produzidos com desperdícios, ao
1ºCEB.
Esta campanha de educação cívica procura implicar diretamente os
Ação de Sensibilização promovida alunos na defesa e salvaguarda das melhores condições de
EB1/JI Alquebre
salubridade do concelho, através do resgate do sentimento de
pela Suma: " No Coração".
pertença e ligação afetiva. “No coração” apela ao cumprimento das
melhores práticas ambientais associadas à produção doméstica de
resíduos: as rotinas corretas de acondicionamento e deposição, tanto
para resíduos indiferenciados, como para recicláveis e de grandes
dimensões.

Dia aberto - 4º ano

Os pais e alunos do 4º ano de escolaridade são convidados a visitar
as instalações da escola-sede, conhecer os clubes e projetos
existentes e participar em atividades desportivas.
- Proporcionar a interação com a comunidade educativa;
- Promover a integração dos novos alunos.

Sessão de esclarecimento levada a cabo pela Farmácia Confiança,
que assume a sua responsabilidade enquanto entidade promotora da

Sessões de sensibilização sobre
saúde pública e tem como objetivo, sensibilizar todo o universo
Protecção Solar

escolar (crianças, funcionários e docentes) para este tema pertinentes
no âmbito da saúde.

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º

Plano anual de atividades 2017/18

Vinda de um escritor à escola.

XVIII Annual session of Colégio
Internato dos Carvalhos Model
United Nations

Vinda de um escritor à escola apresentar uma obra sua, com os
objetivos de:
Reconhecer a importância e a utilidade dos livros.
Fomentar e promover o prazer pela leitura.
A importância do livro como bem cultural.

EB1/JI Curro

Outra

Este projeto destina-se a alunos do ensino secundário, no âmbito da
disciplina de Inglês.
Objetivos:
•
Comunicar em língua inglesa em contexto formal e informal
•Tomar consciência e conhecimento de assuntos internacionais
discutidos no fórum das Nações Unidas e de importância e atualidade
Departamento de Línguas- Inglês (3.º
relevante
Conferência/palestra/debate
ciclo e secundário)
•Adquirir experiência discursiva e de debate
•Participar na discussão de problemas fundamentais para a
humanidade
•Fazer amizades internacionais

Escola Básica do Curro, Canelas, Vila
Nova de Gaia

Alunos, Docentes

P4, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º

3.º Período

23-04-2018 das 09:00 às 12:00

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º, 12.º

3.º Período

23-04-2018 das 09:00 às 18:30; 24-042018 das 09:00 às 18:30

P4

3.º Período

23-04-2018 das 09:45 às 23:59

3.º Período

24-04-2018 das 09:00 às 18:00

Visita Parque Biológico

Passeio e atividades no Parque Biológico

Departamento do Pré-Escolar - JI de
Visita de estudo
Ribes

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia

Alunos

Lembrar Abril

Palestra apresentada por alunos do 9º ano aos alunos de 6º;
declamação de poemas alusivos ao 25 de abril; painel evocativo;
danças ao som das músicas de abril.

Departamento de Ciências Sociais e
Convívio/comemoração
Humanas - História

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente
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Lanche aos alunos do pré-escolar. Lanche aos alunos do pré-escolar.

Canelas Medieval - Participação
no Desfile/dança.

Visita de estudo ao jardim
Zoológico da Maia

Coffee break Formação para os
encarregados de educação das
turmas do 9º A, B, D, F e G, sobre
vários temas relacionados com a
saúde.

Conhecimentos históricos e culturais;
vivências culturais da nossa História;
costumes e tradições de gerações anteriores;

Via Profissionalizante- Técnico de
Restauração

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

P3, P4, P5

3.º Período

24-04-2018 das 09:00 às 13:00

Direção do Agrupamento

Evento

Escola Básica de Serpente, Vila Nova
de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

P5, 4.º

3.º Período

01-05-2018 das 15:00 às 00:00

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Pessoal não
docente

P3, P4, P5

3.º Período

04-05-2018 das 09:00 às 12:30

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Encarregados de
educação/Comunidade

9.º, 10.º, 11.º

3.º Período

04-05-2018 das 22:00 às 23:30

- Contactar com um espaço de aprendizagem não-formal, promovendo
atividades de educação, conhecimento e entretenimento com base nos
conteúdos pedagógicos planificados (Os animais);
- Tomar contacto com a fauna (diferentes classes de animais) em
reserva natural;
Departamento do Pré-Escolar - JI do
- Estimular a curiosidade natural dos alunos, num espaço de
Visita de estudo
Monte
espontaneidade/debate;
- Participar em atividades de grupo, respeitando normas, regras de
atuação e de convivência em vários contextos.

Coffee break Formação para os encarregados de educação das
turmas do 9º A, B, D, F e G, sobre vários temas relacionados com a
saúde.
Pretende-se promover a interligação entre teoria e prática;
Desenvolver o espírito de grupo e partilha;
Adquirir conhecimentos;
Proporcionar um momento de convívio.
Promover as atividades do Curso de Restauração.

Via Profissionalizante- Técnico de
Restauração

Outra
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EB1/JI Sepente

Visita de estudo

Escola Básica de Serpente, Vila Nova
de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º

3.º Período

07-05-2018 das 09:00 às 18:00

Projeto Eco-Escolas

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º

3.º Período

08-05-2018 das 00:00 às 23:59; 07-062018 das 15:00 às 23:59

Preservar a amizade; convívio;

Visita de estudo: À descoberta da
Saber ser e estar;
Serra da Freita".

Aprendizagens e observação ao vivo ;

Os alunos autores do spot selecionado para finalista têm direito a

Participação na Grande Gala da 8ª
participar num programa de atividades destinadas aos finalistas do
Edição Bgreen - Ecological Film
Bgreen - Ecological Film Festival, juntamente com as comitivas das
Festival - das 7 e 8 de junho.
outras Escolas finalistas.

Sessão de divulgação do
concurso/projeto
4x4inschoolsportugal

Um dos responsáveis pelo projeto promovido pelos Centros
Tecnológicos (programa PENSEINDÚSTRIA) ,irá fazer a
Via Profissionalizante - Técnico de
apresentação do projeto/concurso aos alunos da turma do 10º C com
Informática - Sistemas
o obejtivo de criar uma equipa para representar a escola nesse
concurso.

Projeto em parceria com entidade
externa

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes

10.º

3.º Período

08-05-2018 das 09:15 às 12:00

Almoço Pedagógico Dia da
Europa

Promover a interligação entre teoria e prática;
Desenvolver o espírito de grupo e partilha;
Adquirir conhecimentos;
Proporcionar um momento de convívio.

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Docentes, Pessoal não
docente

10.º, 11.º

3.º Período

09-05-2018 das 10:00 às 15:00

Via Profissionalizante- Técnico de
Restauração
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Dedicada à vida rural, a aldeia coleciona elementos relacionados com

Visita de Estudo à Casa de Aldeia/
a sua actividade fundamental. Aqui, as crianças também poderão ver EB1/JI Curro
Casa do comboio em Valadares.

Visita de estudo

comboios miniatura.

DESFILE DE MODA(2ª Edição)

A criação de um evento (passagem de modelos) que una a
comunidade escolar num ambiente de festa e sentimento de orgulho e
Departamento de Expressões - Artes
pertença. Neste ano com a participação especial no desfile de alunos
Evento
Visuais
finalistas do ensino básico das escolas do agrupamento, além dos
alunos de nono ano e do ensino secundário.

Visita ao parque Biológico de Gaia Passeio e atividades no Parque.

Ida ao teatro dentro da escola "Para a Índia a todo o gás",
adaptação do texto de Álvaro
Velho, pelo prof. Luís Baião.

Apresentação de uma peça de teatro.
Objetivos:
■ Mobilizar saberes culturais visando a compreensão histórica da
realidade observada;
■ Localizar no tempo/ espaço eventos e processos históricos
estabelecendo relações entre passado/ presente;
■ Participar em atividades de grupo de forma responsável
respeitando normas, regras e critérios de atuação.
■ Visualizar a recriação de factos históricos.

EB1/JI Ribes

Visita de estudo

Departamento de Ciências Sociais e
Humanas - História e Geografia de
Teatro
Portugal

Escola Básica do Curro, Canelas, Vila
Nova de Gaia

Alunos, Docentes

P4

3.º Período

11-05-2018 das 09:00 às 12:00

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

4.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º 3.º Período

11-05-2018 das 21:00 às 23:00

Jardim de Infância de Ribes, Vila Nova
Alunos
de Gaia

P5

3.º Período

14-05-2018 das 09:00 às 16:45

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

5.º

3.º Período

14-05-2018 das 12:05 às 13:10

Alunos
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Visita de Estudo à Fundação de
Serralves

Contactar com exposições e atividades desenvolvidas pela Fundação
EB1/JI Curro
Serralves e conhecer os jardins de Serralves.

Escola Básica do Curro, Canelas, Vila
Nova de Gaia

Alunos, Docentes

2.º, 3.º

3.º Período

15-05-2018 das 09:00 às 12:00

Departamento de Ciências Sociais e
Visita de estudo
Humanas - EMRC

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

7.º, 8.º, 9.º

3.º Período

16-05-2018 das 08:30 às 17:30

Via Profissionalizante- Técnico de
Restauração

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

10.º, 11.º

3.º Período

17-05-2018 das 10:00 às 15:00

Outra

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de
P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
educação/Comunidade,
3.º, 4.º
Outro

3.º Período

18-05-2018 das 14:00 às 21:00

Visita de estudo

Encontro de alunos de EMRC da Diocese do Porto
Objetivos:

XVI Encontro de Alunos de EMRC
Interagir com alunos de EMRC de outras escolas.
( Parque Oriental da Cidade do
Fomentar o interesse pela disciplina de EMRC.
Porto)
Vivenciar os valores da amizade e da partilha.

Pequeno Almoço Pedagógico
Doces no Átrio

Pequeno Almoço Pedagógico a assinalar o Dia Mundial da Pastelaria
Promover a interligação entre teoria e prática;
Desenvolver o espírito de grupo e partilha;
Adquirir conhecimentos;
Proporcionar um momento de convívio.

Dia de Escola Aberta

Realização de diversas atividades lúdico-pedagógicas, abrangentes a
todas as disciplinas do 1ºCEB/áreas de conteúdo da EPE.
Receção de crianças de outros jardins-de- infância (JI de Ribes,
Jardim Escola Pim-Pam-Pum, Jardim Escola Casa das Histórias) e
EB1/JI Monte
seus familiares.
Apresentação dos espaços escolares e equipa educativa à
comunidade, com o intuito de promover/divulgar a imagem do
estabelecimento de ensino.

Plano anual de atividades 2017/18

Visita de estudo ao Museu de Arte Popular "Exposição Escher", no
âmbito da disciplina de matemática e visita ao pavilhão do
conhecimento "Workshop de Modelação e impressão 3 D" , no âmbito
da disciplina de redes.
Via Profissionalizante - Técnico de
Objetivos:
Informática - Sistemas
- Adquirir competências na área da modelação 3D;
- Adquirir conhecimentos técnicos sobre tecnologia de impressão;
- Aquisição de conhecimentos sobre o relacionamento entre a
matemática e a arte gráfica.

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º

3.º Período

22-05-2018 das 07:00 às 23:59

Visita de estudo dedicada a alunos de 7º Ano, realizada em parceria
pelas docentes das disciplinas de ciências naturais e história. Alguns
dos objetivos propostos são:
- Proporcionar uma abordagem estimulante dos conteúdos
programáticos fora do contexto da sala de aula;
- Incutir nos alunos a ideia de história enquanto ciência viva;
Visita de Estudo às grutas de Mira
Departamento de Matemática e
- Fomentar o interesse pela salvaguarda do património históricoD´Aire e ao Centro Interpretativo
Ciências Experimentais - Ciências
cultural português e reconhecer a sua riqueza e diversidade;
Naturais
da Batalha de Aljubarrota
- Visualizar os constituintes do Modelado Cársico (Paisagem
Sedimentar);
- Compreender a função da água na modelação da paisagem;
- Compreender a importância da preservação das Paisagens
geológicas;
- Fomentar as relações interpessoais.

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

7.º

3.º Período

25-05-2018 das 00:00 às 23:59

Divulgação do Canelas Medieval
no programa televisivo "Praça da
Alegria"

Outra

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica e
Secundária de Canelas, Vila Nova de
Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade,
Outro

P3, P4, P5, 5.º, 6.º,
7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º,
12.º

3.º Período

28-05-2018 das 08:00 às 12:00

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

1.º CEF 2

3.º Período

29-05-2018 das 08:15 às 18:00

Visita de estudo a Lisboa

Vista de Estudo - Museu dos
Transportes e Comunicações +
World of Discoveries- Museu
Interativo

Divulgação do Canelas Medieval no programa televisivo "Praça da
Alegria"

Direção do Agrupamento

De manhã visitaremos o Museu de Transportes e Comunicações onde
os alunos participarão, também, numa oficina de televisão. Da parte
da tarde, será feita uma vista ao museu interactivo - World of
Discoveries.
Finalidades/Objetivos:
- Aprofundar de forma lúdica os conhecimentos dos alunos sobre os
descorbimentos portugueses.
- Conhecer a história dos transportes e de diferentes meios de
Via Profissionalizante - CEF 1º ano Visita de estudo
comunicação desenvolvidos pelo Homem até ao presente, bem como Operador de Informática
a valorização do património que lhe está associado.
- Compreender e apreender o papel privilegiado e decisivo que os
transportes e as comunicações possuem na sociedade atual
caracterizada cada vez mais pela sua globalização.
- Conhecer e compreender os recursos materiais e humanos que
envolvem a realização de um programa de televisão.
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Visita ao Parque Biológico.

Manhã no parque para disfrutar e adquirir conhecimentos relativos à
flora e à fauna.

Visita de estudo

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia

Alunos

1.º

3.º Período

29-05-2018 das 09:45 às 23:59

Visita de estudo a Lisboa.
(CASA FERNANDO
PESSOA; FUNDAÇÃO JOSÉ
SARAMAGO - CASA DOS
BICOS; ROSSIO; CHIADO CAFÉ A BRASILEIRA;
LARGO/ESTÁTUA DE CAMÕES;
MIRADOURO DE STA
CATARINA/ESTÁTUA DO
ADAMASTOR; BELÉM –
PADRÃO DOS
DESCOBRIMENTOS)

- (re)conhecer espaços enunciados /descritos nas obras estudadas;
“O Ano da morte de Ricardo Reis”; “Mensagem” e poesia lírica
pessoana)
- contribuir para o enriquecimento cultural, científico e literário dos
discentes;
- desenvolver uma atitude crítica enquanto recetor de objetos de
Departamento de Línguas cultura;
Português (3.º ciclo e Secundário)
- reconhecer a dimensão cultural, estética e simbólica de espaços
visitados;
- sensibilizar os educandos para a valorização do património cultural e
literário português;
- fomentar o desenvolvimento do sentido crítico.

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

12.º

3.º Período

30-05-2018 das 06:00 às 00:30

Direção do Agrupamento

Visita de estudo

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Alquebre, Serzedo, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Brandariz, Vila Nova
de Gaia, Escola Básica de Laborim de
Baixo, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica de Megide, Souto de Megide,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Alunos
Monte, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Escola Básica de Serpente, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica do Curro,
Canelas, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica e Secundária de Canelas, Vila
Nova de Gaia

4.º

3.º Período

30-05-2018 das 07:00 às 23:59

EB1/JI Alquebre

Convívio/comemoração

Escola Básica de Alquebre, Serzedo,
Vila Nova de Gaia

P3, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 3.º Período

01-06-2018 das 09:00 às 16:00

Projeto Eco-Escolas

- Promover o convívio entre alunos da mesma faixa etária de escolas

Visita final dos alunos finalistas - 4º
diferentes;
ano

- Conhecer o património cultural;

Dia Mundial da Criança

Comemoração do Dia Mundial Da Criança com a realização de
diversos ateliês.

Alunos
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Ceias Medievais na Canelas
Medieval

Promover a interligação entre teoria e prática;
Desenvolver o espírito de grupo e partilha;
Adquirir conhecimentos;
Proporcionar um momento de convívio.

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Docentes, Pessoal não
docente

10.º, 11.º

3.º Período

01-06-2018 das 15:00 às 23:59; 02-062018 das 15:00 às 23:59

Canelas Medieval

Organização da 5.ª edição do projeto Canelas Medieval.
Objetivos:
- promover e reforçar a cultura de participação de toda a comunidade
educativa;
- promover a formação integral dos alunos;
- promover e consolidar a imagem do Agrupamento na comunidade
Via Profissionalizante - Técnico de
local;
Turismo
- traçar estratégias de intervenção a médio e a longo prazo, de forma
a promover a região canelense, como "marca" cultural e turística;
- organizar e dinamizar a animação turística, nomeadamente com uma
atividade de turismo de natureza cultural;
- possibilitar a realização do Projeto de Aptidão Profissional de um
grupo de alunos de 12.º ano.

Evento

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º, 10.º, 11.º,
12.º, 1.º CEF 2, 2.º
CEF 2

3.º Período

01-06-2018 das 15:30 às 23:59; 02-062018 das 10:00 às 23:59; 03-06-2018 das
10:00 às 23:59

Oficinas de alimentados
fermentados

Aos alunos demonstram como se produzem alguns alimentos
Departamento de Matemática e
fermentados como sidra de maça, iogurte, couve fermentada, picles, e Ciências Experimentais - Ciências
queijo.
Naturais

Workshop/seminário

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de
12.º
educação/Comunidade

3.º Período

01-06-2018 das 16:00 às 21:00; 02-062018 das 14:00 às 21:00

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

3.º Período

01-06-2018 das 16:30 às 17:00

Teatro de fantoches e leitura de
poemas no contexto da Canelas
Medieval.

Via Profissionalizante- Técnico de
Restauração

Um grupo de alunos do 5º D e F disponibilizaram-se para participar na
teatralizaçâo em fantoches de uma pequena rábula sobre a vida na
Departamento de Ciências Sociais e
corte de D. Sancho II e D. Afonso III.
Humanas - História e Geografia de
Teatro
Quatro alunas do 5ºC mostraram vontade de ler três poemas sobre
este período, sendo dois da autoria do avô de uma delas.
Portugal
Este teatro será novamente representado no Sarau da Biblioteca
escolar.

5.º
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Torneio Interescolas de Voleibol

Torneio de Voleibol com a participação das equipas de Desporto
Escolar da nossa escola e com outras escolas convidadas.
Promover a prática de atividade física, promover o convívio entre os
alunos da nossa escola e outras escola, promover a nossa escola
enquanto escola com excelentes condições (quer físicas quer
humanas) para este tipo de atividades.

Departamento de Expressões - Ed.
Física - grupos 260 e 620

- Promover e facilitar a inclusão no próximo ano letivo, na transição
para o 5º ano de escolaridade; promover o reconhecimento do espaço
escola aos alunos e da dinâmica da escola através da passagem de
Visita Guiada ao Agrupamento de testemunhos da vivência na nova escola pelos colegas dando a
Departamento de Expressões Escolas de Canelas dos alunos do conhecer algumas atividades diárias, disciplinas, funcionamento da
Educação Especial
cantina,repografia, papelaria, secretaria, consulta de um horário de 5º
4º ano com NEE
ano, entradas, utilização do cartão, salas especificas, área da
educação Fisica

Visita de Estudo

Visita Estudo/Caminhada – Serra
de Canelas.

Visita de Estudo à Fábrica da Ciência e ao Museu Marítimo de Ílhavo EB1/JI Alquebre

Conhecer o meio envolvente;
Adotar atitudes para preservar o meio ambiente;
Estabelecer o contacto direto com a natureza;
Descobrir aspetos da fauna e flora da região;
Preservar o meio ambiente e toda a sua biodiversidade;
Motivar os alunos para a aprendizagem destas matérias,
sensibilizando-os para questões emergentes da necessidade de
preservação de espécies;
Desenvolver a marcha como atividade física salutar;
Estimular o convívio e a socialização dos alunos;
Fazer notar aspetos físicos de Portugal, tais como: serra, planície,
costa e mar.

Departamento de Expressões Educação Especial

Atividade desportiva

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

3.º Período

01-06-2018 das 17:00 às 19:30; 02-062018 das 09:00 às 14:00

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de
4.º, 6.º, 8.º
educação/Comunidade

3.º Período

06-06-2018 das 09:30 às 12:00

Visita de estudo

Escola Básica de Alquebre, Serzedo,
Vila Nova de Gaia

Alunos

P3, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 3.º Período

08-06-2018 das 09:00 às 17:00

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º,
11.º

13-06-2018 das 09:30 às 13:30

7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º

3.º Período
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Acampamento "Sim, Somos
Capazes"

Pretende-se fazer um acampamento convívio com os jovens com CEI Departamento de Expressões do projeto Sim, Somos Capazes (3º ciclo e secundário)
Educação Especial

Encerramento do ano letivo –
Proporcionar um momento de confraternização entre toda a
convívio entre toda a comunidade
comunidade escolar.
escolar.

Convívio/comemoração

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de
8.º, 10.º, 11.º
educação/Comunidade

3.º Período

15-06-2018 das 09:00 às 23:59

EB1/JI Curro

Convívio/comemoração

Escola Básica do Curro, Canelas, Vila
Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade,
Outro

3.º Período

22-06-2018 das 08:30 às 13:30

22-06-2018 das 15:00 às 20:00

P4, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º

Festa de Encerramento do Ano
Letivo

Realização da festa de Encerramento do Ano Letivo com a
apresentação de diversos números pelas turmas do JI / EB1 do
Alquebre; entrega de diplomas aos Finalistas.

EB1/JI Alquebre

Convívio/comemoração

Escola Básica de Alquebre, Serzedo,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de
P3, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 3.º Período
educação/Comunidade

A GNR vem à escola!

Vinda da GNR à escola com a Cavalaria, Cinoterapia e Orquestra.
Demonstração destas vertentes da GNR às crianças.

Departamento do 1.º ciclo - EB1 do
Alquebre

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica de Alquebre, Serzedo,
Vila Nova de Gaia

Alunos

P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º

3.º Período
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Comemoração do Dia
Internacional dos Monumentos e
Sítios

Participação dos formandos na comemorações do Dia Internacional
dos Monumentos e Sítios, no Solar Condes de Resende para
assistirem à palestra "Solar Condes de Resende: de Casa Senhorial a
Casa da História do Município de V. N. de Gaia"
Objetivos:
- reconhecer a importância do património local e regional, da cultura e
Via Profissionalizante - Técnico de
da arte;
- assistir a atividades diversificadas na área da Cultura, do Património, Turismo
da Arte, da História e do Turismo;
- fomentar o reconhecimento pelo valor e pela salvaguarda do
património português – monumentos e sítios históricos;
- proporcionar aos alunos novas experiências de aprendizagem, fora
do contexto da sala de aula.

Conferência/palestra/debate

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º, 11.º

3.º Período

Evento

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Encarregados de
educação/Comunidade

5.º, 6.º

3.º Período

Os objetivos da atividade são promover os hábitos e gosto pela

Recital de poesia, musica e teatro
leitura; divulgar junto dos encarregados de educação o trabalho
na biblioteca.

Coordenação da Biblioteca

desenvolvido pelos alunos ao longo do ano letivo; promover a escola.

Visita de estudo ao Parque
Biológico.

Ida de autocarro e visita à fauna e flora do Parque Biológico de Gaia. EB1/JI Ribes

Visita de estudo

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia

Alunos

3.º

3.º Período

DELF Scolaire A2 (Diplôme
d'Études en Langue Française)

Os alunos interessados inscrevem-se, para fazerem o DELF Scolaire
A2. Este exame valida competências em língua francesa e é realizado
em 160 países, incluindo Portugal, desde 2008. Assume-se como um
instrumento de avaliação externa e permite a obtenção de um diploma
dispensado pelo Ministério Francês da Educação Nacional, que
certifica as competências em francês dos candidatos estrangeiros, ao
nível da compreensão oral, compreensão escrita, produção escrita e
produção e interação oral. Os respetivos certificados atendem às
Departamento de Línguas - Francês
normas internacionais de conceção de provas e estão em harmonia
com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. Além
de ser reconhecido internacionalmente, este diploma é vitalício.
Este certificado constitui um importante argumento para os alunos,
aquando da sua saída da escolaridade obrigatória, na procura do
primeiro emprego (em Portugal ou no estrangeiro) e no desempenho
da sua atividade profissional. Trata-se de algo que potenciará a
abertura de horizontes e que os ajudará a ultrapassar múltiplas

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

9.º

3.º Período
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Visita de estudo, durante a manhã, destinada aos alunos do 8ºI (CEF).

Visita de estudo ao Turismo
Industrial de S. João da Madeira
(FEPSA e VIARCO)

Visita de estudo Final do ano
ao"Magikland"-Penafiel.

Palestra: «Saramago, vida e
obra».

Visita Parque Biológico

Os objetivos da visita são os seguintes:
- Facilitar o relacionamento interpessoal em diferentes contextos com
vista ao desenvolvimento de um bom nível de cooperação.
Via Profissionalizante - CEF 1º ano - Promover atitudes e práticas que contribuam para a formação de
Visita de estudo
Operador de Informática
cidadãos conscientes e participativos na sociedade.
- Perceber como funciona uma fábrica.
- Possibilitar o contacto com o mundo do trabalho.
- Conhecer o significado do desenvolvimento sustentável.

Usufruir ao longo do dia das atividades propostas pelo parque

EB1/JI Ribes

A atividade consiste na realização de uma palestra dinamizada por
António Lourenço, membro do "Movimento Mais Saramago".
Objetivos:
contribuir para o enriquecimento cultural, científico e literário dos
discentes, em particular no que se refere à vida e obra de José
Departamento de Línguas Português (3.º ciclo e Secundário)
Saramago;
sensibilizar os educandos para a valorização do património cultural e
literário português;
fomentar o desenvolvimento do sentido crítico.

Passeio, convívio, contato com a natureza.

Departamento do 1.º ciclo - EB1 de
Ribes

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes

1.º CEF 2

3.º Período

Visita de estudo

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Jardim de Infância de Ribes, Vila Alunos
Nova de Gaia

P4, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 3.º Período

Workshop/seminário

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes

12.º

3.º Período

Visita de estudo

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia

Alunos

4.º

3.º Período
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Dramatização do texto «Leandro,
Rei da Helíria», de Alice Vieira.

Dramatização do texto «Leandro, Rei da Helíria», de Alice Vieira.
Atividade realizada pelos alunos da turma de Literatura Portuguesa
11º C, encenada pela docente Georgina Tavares, no âmbito do
Projeto “Na Senda dos contos…”.
Objetivos:
•Fortalecer o gosto pelas histórias, ouvidas e ou lidas/dramatizadas,
como fonte de desenvolvimento social e pessoal;
•Consciencializar os alunos para a importância do teatro;
•Promover a leitura de texto literário e fortalecer o elo pedagógico
entre as disciplinas de português e de literatura portuguesa e a
comunidade envolvente.

Dia Aberto na Escola Superior de Receção dos alunos de 12º ano da área de ciências, em aulas de
Saúde Jean Piaget de Vila Nova diferentes cursos, na instituição.
Orientação vocacional.
de Gaia

Projeto "Na senda dos contos"

Projeto/clube interno

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

7.º

3.º Período

PPES

Projeto em parceria com entidade
externa

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

12.º

3.º Período

Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais - Biologia e
Geologia

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

9.º

3.º Período

Eco-escolas

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º

3.º Período

Visita aos museus da Corunha

Ida aos Museu Domus, Aquário Finisterra, Casas de las Ciências,
Planetário e Magnavision.
(a turma vai em conjunto com o 10.º A)

Uma árvore, uma floresta.

Desafio proposto no âmbito do Programa Eco Escolas em parceria
com a Associação de Professores de Geografia sobre as espécies da
floresta autóctone, sua caracterização e importância na mitigação de
Projeto Eco-Escolas
riscos.
No âmbito deste projeto, será realizada uma vídeorreportagem e uma
saída ao Parque Biológico para realização de filmagens e entrevista.
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(Que) Biodiversidade (?)

"Naveg@s em Seguranças?"
Ação de sensibilização sobre os
desafios/riscos do mundo digital.

Divulgação do projeto "O desafio
tecnológico Land Rover 4x4 in
Schools "

Palestra de apresentação de trabalhos realizados no âmbito dos
Programas Eco Escolas e Jovens Repórteres para o Ambiente no
domínio da biodiversidade.

Conferência/palestra/debate

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Encarregados de
educação/Comunidade

7.º, 10.º

3.º Período

Conferência/palestra/debate

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

8.º

3.º Período

Via Profissionalizante - Técnico de
Informática - Sistemas

Projeto/clube interno

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º

3.º Período

EB1/JI Ribes

Convívio/comemoração

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Jardim de Infância de Ribes, Vila Alunos
Nova de Gaia

Projeto Eco-Escolas

O Objetivo geral desta iniciativa é promover nos jovens a navegação
inteligente e crítica na internet.
Pretende-se que sejam capazes de:
- estarem atentos aos riscos associados às redes digitais
Serviço de Psicologia e Orientação
- terem a noção de que a informação partilhada não mais desaparece
- desenvolver comportamentos de responsabilidade em relação a si
próprios e aos demais.

Visita à escola da dos responsáveis pelo projeto para apresentação
desta iniciativa, a realizar no próximo ano letivo.
Este projeto é importante, porque:
Dá a oportunidade para que estudantes aprendam e desenvolvam
través da participação numa experiência prática.
Permite aos jovens ganhar uma compreensão e consciência daquilo
que envolve a engenharia, encorajando ativamente a pensar numa
carreira dentro da STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e
Matemática).
Integra diversos conhecimentos de áreas chave com um curriculum
orientado à aprendizagem em contexto de trabalho, empresa,
capacidades e desenvolvimento pessoal.

Festa de Encerramento

Convívio com pequenas interpretações dos alunos.

P4, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 3.º Período
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Projeto/clube interno

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia

Os alunos trazem de casa alguns objetos para vender à comunidade
EB1/JI Ribes
escolar.

Convívio/comemoração

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Alunos, Encarregados de
Gaia, Jardim de Infância de Ribes, Vila
P4, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 3.º Período
educação/Comunidade
Nova de Gaia

A definir

Convívio/comemoração

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Jardim de Infância de Ribes, Vila Alunos
Nova de Gaia

P4, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 3.º Período

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

11.º

Canelas Medieval

Participação no projeto/desfile "Canelas Medieval".

Feira da Solidariedade

Comemoração do dia da Criança

Visita de estudo a Sevilha,
Córdoba e Granada

EB1/JI Monte

EB1/JI Ribes

▪ proporcionar o contacto direto com diversas obras de arte,
monumentos e culturas, numa orientação e experiência estética;
▪ reconhecer a importância da qualidade da informação turística
facultada ao turista/visitante em contextos de procura de excelência e
de competitividade de destinos turísticos;
▪ desenvolver a capacidade de autocrítica, de abertura à mudança, de
Via Profissionalizante - Técnico de
compreensão pela pluralidade de culturas e opiniões e pela
Turismo
diversidade de modelos civilizacionais;
▪ desenvolver as competências linguísticas exercitadas nas disciplinas
de línguas estrangeiras;
▪ facilitar a visualização espacial de realidades diferentes e
estabelecer comparação com a portuguesa.

Alunos, Encarregados de P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
educação/Comunidade 3.º, 4.º

Alunos

3.º Período

3.º Período
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- reconhecer a importância da Arte, da Cultura, da História e do

Visita de estudo ao Porto Histórico Turismo (cultural) na geografia dos espaços de uma cidade;
[Convento de Santa Clara ou Igreja - fomentar o gosto pelo património histórico e cultural, pela sua
de S. Francisco, Palácio da Bolsa valorização e sua preservação;
e Museu dos Descobrimentos – O - desenvolver o espírito de observação e de sensibilidade estética;
- proporcionar uma abordagem estimulante dos conteúdos
Porto e as suas vertentes
programáticos, fora do contexto da sala de aula.
multifacetadas]

Via Profissionalizante - Técnico de
Turismo

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Visita de Estudo

EB1/JI Ribes

Visita de estudo

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Jardim de Infância de Ribes, Vila Alunos, Docentes
Nova de Gaia

P4, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 3.º Período

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º

Convívio/comemoração

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

Visita de estudo 1.º ciclo e Pré

Alunos

10.º

3.º Período

- compreender o processo de produção do vinho generoso /vinho do
Porto;

Visita de estudo à Régua (Quinta - perceber a importância da relação entre as pessoas, as
de produção de vinho de
comunidades, os lugares e a sua História;
Via Profissionalizante - Técnico de
benefício) e ao Museu do Douro
- inventariar características do património local e regional (ambiente e
cultura);
- aquilatar da importância da produção do vinho do Porto para o
Turismo.

Dia Mundial do Ambiente

Assinalar a necessidade de proteção e preservação do ambiente

Turismo

PPES

3.º Período

3.º Período
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CROSSFIT

Comemoração do 25 de Abril com
Workshop de cravos com frases
sobre os valores de abril; palestra
por alunos de 9.º ano aos de 6.º
ano; concurso de cravos e sessão
musical com a Banda Sem Nome
(ainda).

Dia Mundial da Voz

Atividade desportiva comemorativa do "Dia mundial da atividade
física".
Promover o convívio desportivo entre alunos dos mesmos anos de
escolaridade.
Promover a prática regular de atividade física e hábitos de vida
saudáveis.

Departamento de Expressões - Ed.
Física (3.º ciclo e Secundário)

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

9.º, 10.º, 11.º, 12.º

3.º Período

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

6.º

3.º Período

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

Visita de estudo

Escola Básica de Megide, Souto de
Megide, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

Atividade desportiva

- Promover o aprofundamento de conhecimentos desenvolvidos em
HGP;
- Sensibilizar os alunos para a importância da memória e da
identidade;
- Reconhecer a necessidade de defesa dos valores democráticos”.
- Integrar toda a comunidade educativa na preservação da memória Departamento de Ciências Sociais e
de abril.
Humanas - História e Geografia de
Convívio/comemoração
Portugal
- Concurso de cravos( para 5º e 6º anos) em material reciclável;
palestra apresentada por alunos do 9º ano aos alunos de 6º,
Workshop de cravos de papel.

Alertar para a importância da voz e dos cuidados necessários para a
PPES
preservar.

- Desenvolver atitudes de comunicação, interação, socialização,
criatividade, curiosidade, reflexão critica e respeito pela vida e

Visita de estudo para alunos do 4º natureza.
- Desenvolver capacidades de descrever vivências e interpretar
ano
informação.

EB1/JI Megide

3.º Período

4.º

3.º Período
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5 o'clock tea

Visita de estudo.

Pesquisa por parte dos alunos sobre este ícone da cultura inglesa. Em
Departamento de Línguas - Inglês 1.º
sala de aula confraternização com os alunos e degustação de chá,
Convívio/comemoração
Ciclo (grupo 120)
biscuits, scones e bolos.

- Desenvolver atitudes de comunicação, interacção, socialização,
criatividade, curiosidade, reflexão critica e respeito pela vida e
natureza.
- Desenvolver capacidades de descrever vivências e interpretar
informação.
- Conhecer o património histórico e natural de Portugal.

EB1/JI Megide

Encerramento do ano letivo

Festa final de ano: todas as turmas apresentam um número ensaiado;
entrega de diplomas aos finalistas; lanche convívio com comunidade EB1/JI Megide
escolar. Promover o convívio entre toda a comunidade escolar;

Feirinha na escola festa final de
ano

Fomentar o convívio entre a comunidade educativa.

Departamento do 1.º ciclo - EB1 de
Laborim de Baixo

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia

Alunos

3.º, 4.º

Visita de estudo

Escola Básica de Megide, Souto de
Megide, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

P4, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 3.º Período

Convívio/comemoração

Escola Básica de Megide, Souto de
Megide, Vila Nova de Gaia

Alunos, Pessoal não
docente, Encarregados
de
educação/Comunidade

P4, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 3.º Período

Convívio/comemoração

Escola Básica de Laborim de Baixo,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Pessoal não
docente, Encarregados
de
educação/Comunidade

1.º, 2.º, 3.º, 4.º

3.º Período

3.º Período
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Visita de estudo- Planetário

Reconhecer a existência de diferentes astros e que a terra faz parte
do sistema solar.
Observar os aspetos da lua nas diversas fases.

Departamento do 1.º ciclo - EB1 de
Laborim de Baixo

Visita de estudo

Escola Básica de Laborim de Baixo,
Vila Nova de Gaia

Alunos

2.º, 3.º, 4.º

3.º Período

Planetário

Visita de Estudo ao Planetário do Porto.

Departamento do 1.º ciclo - EB1 da
Lagarteira

Visita de estudo

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia

Alunos

3.º

3.º Período

Visita de estudo de final de ano

Fomentar o convívio entre a comunidade educativa.

Departamento do 1.º ciclo - EB1 de
Laborim de Baixo

Visita de estudo

Escola Básica de Laborim de Baixo,
Vila Nova de Gaia

Alunos

1.º, 2.º, 3.º, 4.º

3.º Período

Dia Mundial da Criança

Comemoração do dia Mundial da Criança

Departamento do 1.º ciclo - EB1 da
Lagarteira

Convívio/comemoração

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia

Alunos

1.º, 2.º, 3.º, 4.º

3.º Período
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Festa de encerramento do ano
letivo 2017/18.

Apresentar canções, coreografias, entrega de diplomas aos finalistas.
Divulgar à comunidade educativa alguns dos conteúdos trabalhados ao
longo do ano letivo pelos alunos/crianças, nas diferentes áreas
curriculares.
Proporcionar momentos lúdicos e de convívio interpessoal entre a
EB1/JI Monte
comunidade escolar.
Assinalar um momento de transição entre ciclos de ensino (alunos
finalistas).
Divulgar a escola/agrupamento na comunidade local.

Festa de Encerramento

Realização da festa de encerramento do ano letivo no Salão Paroquial

Quinta Pedagógica da Valdeira

Quinta de Serralves

Evento

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
educação/Comunidade 3.º, 4.º

3.º Período

Departamento do 1.º ciclo - EB1 da
Lagarteira

Convívio/comemoração

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de
1.º, 2.º, 3.º, 4.º
educação/Comunidade

3.º Período

Visita à quinta pedagógica e realização de atividades

Departamento do 1.º ciclo - EB1 da
Lagarteira

Visita de estudo

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia

Alunos

1.º, 2.º, 3.º, 4.º

3.º Período

Realização de atividades programadas na Quinta de Serralves

Departamento do 1.º ciclo - EB1 da
Lagarteira

Visita de estudo

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia

Alunos

1.º, 2.º

3.º Período
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Dia do Ambiente

Visita de estudo a Conímbriga
(ruínas romanas) e ao Mosteiro da
Batalha e Centro Interpretativo
(Batalha)

- Sensibilizar para as questões ambientais;
- Promover o debate sobre a adopção de atitudes e comportamentos
EB1/JI Brandariz
sustentáveis;
- Assinalar a data festiva.

- favorecer a aquisição de conhecimentos relacionados com os
conteúdos programáticos (história da cultura e das artes);
- fomentar o reconhecimento (e o interesse) pelo valor e pela
salvaguarda do património histórico-cultural português;
- incutir nos alunos a ideia de história enquanto ciência viva;
- desenvolver o espírito de observação e de sensibilidade estética.

Convívio/comemoração

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Alunos, Docentes,
de Gaia
Pessoal não docente

P3, 1.º, 3.º

3.º Período

Via Profissionalizante - Técnico de
Turismo

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º

3.º Período

Via Profissionalizante - Técnico de
Turismo

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º

3.º Período

EB1/JI Brandariz

Evento

Alunos, Docentes,
Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Pessoal não docente,
de Gaia
Encarregados de
educação/Comunidade

P3, 1.º, 3.º

3.º Período

- tomar contato com formas de arte diversificadas;
- reconhecer a importância da cultura, da arte e do turismo cultural;

Visita guiada à Casa da Música e - motivar os alunos para a audição de música clássica;
- mobilizar conhecimentos adquiridos (ou a adquirir) nas unidades
ao Museu de Serralves (Porto)
didáticas da História da Cultura e das Artes.

Dia da Mãe

Honrar a Mãe
Relevar o papel da Mãe na vida das crianças
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Dia Mundial da Criança

- Desenvolver nas crianças o interesse pelos seus direitos e respeito
pelos dos outros;
- Promover um relacionamento positivo entre os alunos.
EB1/JI Brandariz
- Fomentar o convívio, através de atividades lúdico desportivas e um
almoço.

Convívio/comemoração

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Alunos, Docentes,
de Gaia
Pessoal não docente

P3, 1.º, 3.º

3.º Período

Canelas Medieval

Participar no evento com uma atividade a definir

EB1/JI Brandariz

Evento

Alunos, Docentes,
Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Pessoal não docente,
de Gaia
Encarregados de
educação/Comunidade

P3, 1.º, 3.º

3.º Período

Visita de Estudo de Final de Ano a Contactar com realidades diferentes com forte interesse cultural e
histórico.
local a definir

EB1/JI Brandariz

Visita de estudo

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Alunos, Docentes,
de Gaia
Pessoal não docente

P3, 1.º, 3.º

3.º Período

Canelas Medieval

Departamento do 1.º ciclo - EB1 de
Laborim de Baixo

Projeto em parceria com entidade
externa

Escola Básica de Laborim de Baixo,
Vila Nova de Gaia

Participação no projeto/desfile "Canelas Medieval".

Alunos, Encarregados de
1.º, 2.º, 3.º, 4.º
educação/Comunidade

3.º Período
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Dia Mundial da Criança

Proporcionar momentos lúdicos; conhecer os direitos e deveres das
crianças;valorizar o papel da criança na sociedade,sensibilizar a
comunidade para os direitos das crianças.

EB1/JI Sepente

Convívio/comemoração

Escola Básica de Serpente, Vila Nova
de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

Canelas Medieval

Participação no cortejo.

Departamento do 1.º ciclo - EB1 da
Lagarteira

Evento

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de
1.º, 2.º, 3.º, 4.º
educação/Comunidade

Canelas Medieval

Colaboração no projeto do Agrupamento de Escolas de Canelas

Departamento do Pré-Escolar - JI de
Convívio/comemoração
Megide

Escola Básica de Megide, Souto de
Megide, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

P4, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 3.º Período

Canelas Medieval

participar no desfile medieval;

EB1/JI Loureiro

Escola Básica n.º 1 de Loureiro,
Encarregados de
Perosinho, Vila Nova de Gaia, Escola
educação/Comunidade,
Básica n.º 2 de Loureiro, Perozinho, Vila
Outro
Nova de Gaia

P3, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 3.º Período

Projeto/clube interno

P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º

3.º Período

3.º Período
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Dois alunos de cada turma de 5º ano, escolhidos entre os que
obtiveram melhores resultados nesta área ao longo do ano letivo,
identificam imagens e dizem em voz alta a palavra correspondente em
inglês.
Departamento de Línguas - Inglês
Concurso de vocabulário em inglês Os objetivos são:
(2.º ciclo)
Melhorar a capacidade de memória e de expressão oral em inglês;

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º

3.º Período

Projeto/clube interno

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Alquebre, Serzedo, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Brandariz, Vila Nova
de Gaia, Escola Básica de Laborim de
Baixo, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica de Megide, Souto de Megide,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Monte, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Escola Básica de Serpente, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica do Curro,
Canelas, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica e Secundária de Canelas, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica n.º 1 de
Loureiro, Perosinho, Vila Nova de Gaia,

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade,
Outro

P4, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º

3.º Período

Visita de estudo

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia

Alunos

3.º, 4.º

3.º Período

Teatro

Escola Básica de Alquebre, Serzedo,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Brandariz, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica de Megide, Souto de Megide,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Monte, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia,
Alunos, Docentes
Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Escola Básica de Serpente, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica do Curro,
Canelas, Vila Nova de Gaia, Jardim de
Infância n.º 1 de Loureiro, Perosinho,
Vila Nova de Gaia

P3, P4, P5

3.º Período

Fomentar o gosto pela aprendizagem e por saber exprimir-se com
correção em inglês

Feira Medieval

Cotejo medieval

EB1/JI Curro

A atividade consiste num Atelier onde os alunos terão oportunidade de
perceber e ter conhecimento de como foi evoluindo o nosso concelho
em relação aos seus limites territoriais e sua organização
administrativa. Através de um jogo de tabuleiro/mapa do concelho de
Gaia, terão que realizar um crucigrama (com a devida orientação) com
os nomes das freguesias, descobrindo assim a sua localização dentro
Projeto “Um Dia no Arquivo” do concelho de Vila Nova de Gaia.
Arquivo Municipal Sophia de Mello
EB1/JI Monte
Esta atividade tem por objetivos:
Breyner.
- dar a conhecer as valências deste equipamento e a importância do
trabalho arquivístico;
- despertar hábitos de pesquisa e de visita ao Arquivo;
- promover o gosto pelo conhecimento da história local como fator de
formação cultural e cívica da população.

Teatro: O corvo mentiroso
Dinamizado pelos elementos da
"Partículas elementares"

Atividade do departamento da educação pré-escolar.
- reunir na sede do agrupamento, todas as crianças da educação préescolar;
Departamento do Pré-Escolar
- promover o vínculo com a escola sede;
- promover momentos de convívio entre as crianças dos diversos JI;
- saber estar em espaços diferentes;
- aumentar o grau de literacia.
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Turismo de Saúde e Bem Estar:
Visita à Human Fest Porto e
montagem de gabinete de SPA
para prática simulada.

O Human Fest é um evento que pretende levar até aos seus
participantes diferentes atividades que podem ajudar a desenvolver e
melhorar a qualidade de vida de cada um, enquadrando-se no tema
"Turismo e Bem Estar".
Este é um festival vocacionado para o desenvolvimento pessoal e
Via Profissionalizante - Técnico de
coletivo num espírito de partilha com uma panóplia de atividades
Turismo
relacionadas com o bem-estar.
Workshops, aulas, terapias, concertos, palestras, alimentação
saudável, mostras de artesanato.
Montagem de um gabinete de Spa facilitador de práticas simuladas.

Visita de estudo

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º

3.º Período

IP- OP 13 de Abril

Projecto musical levado para outros formatos, como por ex:
espetáculo.

Projeto de comunicação

Teatro

Escola Básica de Serpente, Vila Nova
de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º

3.º Período

Five o'clock tea

Os alunos levarão a receita dos scones e os pais irão ajudar a
confecioná-los.
Em contexto de sala de aula farão o " Five o'clock tea" com chá e
bolos.

Departamento de Línguas - Inglês 1.º
Outra
Ciclo (grupo 120)

Escola Básica de Alquebre, Serzedo,
Vila Nova de Gaia

Alunos

3.º, 4.º

3.º Período

Dia Mundial da criança

Passeio pedonal e/ou com transporte;piquenique; esta atividade tem
como finalidade participar em atividades interpessoais e de
grupo,respeitando normas, regras e critérios de atuação ,de
convivência e de trabalho em vários contextos.

EB1/JI Loureiro

Escola Básica n.º 2 de Loureiro,
Perozinho, Vila Nova de Gaia

Alunos

1.º, 2.º, 3.º, 4.º

3.º Período

Convívio/comemoração
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Festa final de ano

Atuações por parte dos alunos dos grupos turma das escolas JI de
loureiro 1 e EB1 de loureiro 2; tem como finalidade promover a
amizade, a alegria e o convívio entre a comunidade educativa;
EB1/JI Loureiro
desenvolver o respeito pelo trabalho dos outros; reconhecer a partilha
de experiências como forma de enriquecimento pessoal e social.

Convívio/comemoração

Escola Básica n.º 1 de Loureiro,
Perosinho, Vila Nova de Gaia, Escola Alunos, Encarregados de
P3, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 3.º Período
Básica n.º 2 de Loureiro, Perozinho, Vila educação/Comunidade
Nova de Gaia

Canelas Medieval

Participação no projeto Canelas Medieval com uma dança ou canto (a
EB1/JI Alquebre
definir até ao final do 1º período).

Convívio/comemoração

Escola Básica de Alquebre, Serzedo,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

P3, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 3.º Período

Feira do livro na escola

Promover o gosto pelo livro, pela leitura; Promover a comunicaçÃo;
Ter em conta o tratamento e os cuidados com os livros;
Enriquecimento de vocabulário;
Aquisição de responsabilidades na preparação da feira;
Saber estar em locais culturais;

Evento

Escola Básica de Serpente, Vila Nova
de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º

Visita de estudo a Guimarães

Visita de estudo à cidade de Guimarães percorrendo os monumentos
que definem a historia de Portugal. Dar a conhecer aos nossos alunos EB1/JI Loureiro
a importância e a valorização da nossa cultura.

Visita de estudo

Escola Básica n.º 1 de Loureiro,
Perosinho, Vila Nova de Gaia, Escola
Alunos
Básica n.º 2 de Loureiro, Perozinho, Vila
Nova de Gaia

EB1/JI Sepente

3.º Período

P3, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 3.º Período
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Convívio/comemoração

Escola Básica n.º 1 de Loureiro,
Perosinho, Vila Nova de Gaia

Alunos

P3, P5

3.º Período

Exposição " Mais saúde melhor
futuro"

O projecto visa ainda fomentar a literacia em saúde, promover
atitudes, valores e competências que suportem comportamentos
saudáveis, contribuir para a inclusão de crianças e jovens com
necessidades especiais, criar dinâmicas favoráveis à promoção da
PPES
saúde e prevenção da doença em contexto escolar.
Complementarmente, haverá ainda conteúdos dedicados aos temas
dos afetos e educação para a sexualidade e saúde mental, prevenção
da violência e comportamentos aditivos e dependências

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 1.º
CEF 2, 2.º CEF 2

Ao longo do ano

Ida ao Teatro dentro da escola
proporcionada por alunos do
ensino secundário da professora
Georgina.

Serão apresentadas duas peças teatrais, uma dirigida para o 5.ºano e Departamento de Línguas outra para o 6º ano.
Português (2.º ciclo)

Teatro

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º

Ao longo do ano

Comemoração de efemérides

Assinalar datas significativas de promoção do livro e da leitura.
Assinalar datas significativas da nossa cultura.

Convívio/comemoração

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 1.º
CEF 2, 2.º CEF 2

Ao longo do ano

Dia mundial da criança

Participar em atividades ao ar livre no recinto escolar e piquenique;

EB1/JI Loureiro

Coordenação da Biblioteca

30-11-2017 das 00:00 às 23:59; 26-022018 das 00:00 às 23:59; 12-03-2018 das
00:00 às 23:59
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bgreen - ecological film festival

O bgreen é um festival internacional de cinema ecológico que promove
Projeto Eco-Escolas
a realização de spots alusivos ao ambiente.

Eco-escolas

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º

Hora do Conto

Audição de um conto realizado por um Contador de Histórias.

EB1/JI Alquebre

Outra

Escola Básica de Alquebre, Serzedo,
Vila Nova de Gaia

Alunos

P3, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º Ao longo do ano

Internet segura

Formar para o uso responsável da Internet.

Coordenação da Biblioteca

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

6.º

Ao longo do ano

Formação de utilizadores

Promover a literacia da informação e dos media

Coordenação da Biblioteca

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

7.º

Ao longo do ano

Ao longo do ano
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Divulgação do fundo da BE
através de mostras bibliográficas
temáticas , por autor, assunto e
outras

Dar a conhecer o fundo da BE. Difusão da Informação.

Coordenação da Biblioteca

Programa de saúde oral/cheque
dentista

Sensibilização para a importância de saúde oral/

Projeto " Na senda dos contos".

O projeto engloba: " Hora do Conto", Workshops, Tertúlias e clube de
Leituras.
Projeto "Na senda dos contos"
Pretende promover o gosto e hábitos de leitura;
Estreitar a ligação entre a biblioteca e a comunidade envolvente.

PPES

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 1.º
CEF 2, 2.º CEF 2

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Projeto em parceria com entidade
externa

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Alquebre, Serzedo, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Brandariz, Vila Nova
de Gaia, Escola Básica de Laborim de
Baixo, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica de Megide, Souto de Megide,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Alunos
Monte, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Escola Básica de Serpente, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica do Curro,
Canelas, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica e Secundária de Canelas, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica n.º 1 de
Loureiro, Perosinho, Vila Nova de Gaia,

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

7.º, 8.º, 9.º

Ao longo do ano

Projeto em parceria com entidade
externa

Escola Básica de Laborim de Baixo,
Vila Nova de Gaia

Alunos

1.º, 2.º, 3.º, 4.º

Ao longo do ano

Alunos, Docentes

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Deste programa consta: distribuição gratuita de dentífricos e escovas
de dentes, visualialização de vídeos interativos, realização de jogos,
fichas de trabalho e atividades que implicam o envolvimento das
famílias.

Programa Sorrisos Saudáveis,
Futuros Brilhantes (Colgate)

Promover a saúde oral como parte integrante de uma boa saúde em
geral e desenvolver hábitos saudáveis de higiene oral.
Incentivar as crianças a cuidarem de si mesmas e a assumirem a
responsabilidade da própria saúde oral.

Departamento do 1.º ciclo - EB1 de
Laborim de Baixo

Plano anual de atividades 2017/18

Concurso de Ortografia

Espetáculo de teatro.

Clube de Estrelas

Projeto ECO-ESCOLAS

Exercícios de ortografia realizados em três momentos. Nos dois
primeiros momentos participam todos os alunos, na sala de aula.
Departamento de Línguas Para o último momento serão selecionados apenas os alunos que
Português (2.º ciclo)
atinjam determinados critérios definidos no regulamento do concurso.

Proporcionar aos alunos o contacto direto com uma companhia de
teatro, com atores, encenadores, adereços, cenários,…
Experimentar outras formas de linguagem.
Vivenciar uma nova abordagem de obras literárias.

EB1/JI Monte

Gravação de 9 músicas pela Banda Sem Nome (ainda), compostas a
partir de poemas de autores portugueses e posterior encenação de
um teatro musical. Realização de um programa radiofónico semanal
com os alunos CEI.
Objetivos: Divulgar autores portugueses e a sua obra, no âmbito das
metas da disciplina de português;
Projeto de comunicação
Promover a capacidade de comunicação dos alunos;

Melhorar o desempenho ambiental da EB1/JI do Monte.
Fomentar hábitos de respeito pelo ambiente, baseados em estilos de
vida saudáveis e sustentáveis.
Envolver os alunos nos processos de decisão e implementação do
EB1/JI Monte
programa.
Sensibilizar a comunidade educativa para a importância de aplicar
boas práticas ambientais.

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º

Ao longo do ano

Visita de estudo

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia

Alunos

P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º

Ao longo do ano

Projeto/clube interno

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 1.º
CEF 2, 2.º CEF 2

Ao longo do ano

Projeto/clube interno

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Encarregados de P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
educação/Comunidade 3.º, 4.º

Ao longo do ano
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Programa Eco- Escolas

Aumentar o conhecimento
(sensibilização, divulgação, informação em Educação Ambiental)

" Ler em voz alta".

Departamento do Pré-Escolar - JI de
Projeto/clube interno
Brandariz

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova Alunos, Docentes,
de Gaia
Pessoal não docente

P3, 1.º, 3.º

Ao longo do ano

Incentivar o gosto pela leitura em voz alta, utilizando ferramentas
digitais.
Apoiar os alunos com dificuldade na leitura.

Coordenação da Biblioteca

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

7.º, 8.º

Ao longo do ano

Concurso de leitura expressiva.

Desenvolver o gosto e os hábitos de leitura.
Desenvolver o gosto pela leitura em voz alta.

Coordenação da Biblioteca

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

7.º, 8.º

Ao longo do ano

Vamos contar uma história.

Desenvolver os hábitos e o gosto pela leitura.
Promover a leitura mediada por dispositivos digitais.

Coordenação da Biblioteca

Outra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º, 7.º

Ao longo do ano
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Exposições dos trabalhos dos
alunos realizados no âmbito dos
diferentes grupos disciplinares.

Interagir com os diferentes departamentos e grupos disciplinares da
escola.
Aquisição de competências pessoais e sociais e apropriação da BE
pela comunidade.

Coordenação da Biblioteca

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 1.º
CEF 2, 2.º CEF 2

Ao longo do ano

Contador de Histórias da
Biblioteca Municipal de Gaia.

Desenvolver o gosto e os hábitos de leitura.

Coordenação da Biblioteca

Projeto em parceria com entidade
externa

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º, 7.º

Ao longo do ano

Serviço de Psicologia e Orientação

Projeto em parceria com entidade
externa

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º, 2.º CEF 2

Ao longo do ano

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º, 7.º

Ao longo do ano

"Projeto Art´Thémis"

Desafios de Escrita da Sala de
Estudo

Programa de intervenção psicossocial, recorrendo a atividades
diversificadas, como jogos pedagógicos, visionamento e comentário
de vídeos, textos e outros materiais, debates, pesquisa de
informação e trabalhos de grupo, privilegiando técnicas criativas e
artísticas.Tem por objetivos sensibilizar e consciencializar para a
problemática da violência no seio das relações.
promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais e
promover competências de regulação emocional.

Ao longo do ano serão lançados "desafios" de escrita aos alunos que
frequentam a Sala de Estudo, desde a criação de Banda Desenhada, Projeto de comunicação
a texto narrativo ou poético.
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"Baú das histórias..."

"Crossingzone"

Programa de voluntariado - "Ser
Mais Canelas"

Dinamização da "Hora do Conto" .
A atividade decorrerá em sessões com a duração de 50 minutos
(aproximadamente).
Objetivos:
•Fortalecer o gosto pelas histórias, ouvidas e ou lidas, como fonte de
desenvolvimento social e pessoal;
•Resgatar o momento de ouvir/contar histórias;
•Promover a biblioteca, os livros e o elo pedagógico entre diversas
disciplinas e a comunidade envolvente.

Projeto "Na senda dos contos"

Criação de uma "crossingzone" - espaço de circulação livre de livros à entrada da escola, respeitando o espírito do movimento
"Bookcrossing".
A atividade consiste em criar um espaço artístico que servirá de
"ponto de entrega, de recolha e de circulação livre de livros".
Atividade destinada a toda a comunidade educativa.
Objetivos:
Projeto "Na senda dos contos"
fomentar hábitos e o gosto pela leitura recreativa;
contribuir para o enriquecimento cultural e literário da comunidade
educativa.

Apoio comunitário;
Desenvolvimento de competências pessoais e sociais;

PPES

Projeto/clube interno

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

4.º, 5.º, 7.º, 8.º

Ao longo do ano

Projeto/clube interno

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 1.º
CEF 2, 2.º CEF 2

Ao longo do ano

Projeto/clube interno

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º, 12.º

Ao longo do ano

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º, 6.º

Ao longo do ano

Esta atividade é dirigida aos alunos do 2º ciclo no âmbito da disciplina
de Matemática e decorrerá a partir do mês de fevereiro até ao final
do ano letivo, data em que se realizará um campeonato entre os
alunos selecionados de cada turma do 6º ano.
O objetivo do jogo é ganhar o máximo de pontos por ser o primeiro a Departamento de Matemática e
" Campeonato Interturmas do Jogo
chegar ao resultado 24, utilizando os 4 algarismos da carta e as
Ciências Experimentais - Matemática Concurso/exposição/mostra
do 24 “
operações de adição, subtração, multiplicação ou divisão.
(2.º ciclo)
Numa primeira fase, alunos serão treinados no jogo, sendo exploradas
diferentes estratégias de cálculo. No final do ano letivo,
os alunos do 6º ano, participarão então no campeonato interturmas.
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Projeto Escola Aberta.

Participação dos pais/encarregados de educação e outros agentes da
EB1/JI Curro
comunidade na realização de atividades.

Projeto/clube interno

Escola Básica do Curro, Canelas, Vila
Nova de Gaia

Alunos, Docentes

P4

Ao longo do ano

"Justiça para Todos"

A atividade consiste num jogo de simulação tendo por base um caso
judicial hipotético. Cada grupo integra diversas
personagens/elementos do caso e terá de preparar o julgamento, a
realizar em contexto real
A atividade tem os seguintes objetivos:
Serviço de Psicologia e Orientação
- promover o desenvolvimento de valores de respeito e cidadania;
- desenvolver nos alunos sentimentos de empatia e de respeito pelas
opiniões dos outros:
-fomentar o pensamento crítico e a capacidade de argumentação dos
alunos.

Projeto em parceria com entidade
externa

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

11.º, 12.º

Ao longo do ano

Projeto em parceria com entidade
externa

Escola Básica da Lagarteira, Canelas,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Alquebre, Serzedo, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Brandariz, Vila Nova
de Gaia, Escola Básica de Laborim de
Baixo, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica de Megide, Souto de Megide,
Vila Nova de Gaia, Escola Básica de
Alunos
Monte, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia,
Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia, Escola Básica de Serpente, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica do Curro,
Canelas, Vila Nova de Gaia, Escola
Básica e Secundária de Canelas, Vila
Nova de Gaia, Escola Básica n.º 1 de
Loureiro, Perosinho, Vila Nova de Gaia,

P3, P4, P5, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º

Ao longo do ano

Projeto/clube interno

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

6.º, 7.º

Ao longo do ano

"Projeto Sobe".

Clube de Música "Canelas
Ensemble"

Esta atividade é realizada em parceria com o Centro de Saúde de
Arcozelo. Pretende-se criar hábitos de vida saudáveis e ao
mesmo tempo, hábitos de leitura e escrita.

Coordenação da Biblioteca

Propõe-se que os alunos que se inscrevam beneficiem de um espaço
em que possam desenvolver, potenciar ou resolver capacidades
culturais, no âmbito da música.
A possibilidade de tocar em conjunto exige um conjunto de
capacidades, técnicas, de raciocínio e resposta imediata,
memorização, coordenação motora, responsabilidade e respeito pelo
trabalho dos colegas, propondo-se a utilização preferencial do
Departamento de Expressões - Ed.
instrumental Orff como suporte.
Musical
O clube propõe a apresentação pública sempre que tenha em mãos
material que eleve o prestígio da entidade em que se enraíza.
Pretende-se reativar a colaboração com a Biblioteca do Agrupamento,
com o restaurante "D. Maria" e nas atividades da escola sede com
possibilidade de se estender às escolas do 1º ciclo.

Alunos
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O grupo "Sim, Somos Capazes!" vai lançar uma ação de
sensibilização com o objetivo de recolher o papel das salas de aula.
Para isso vamos colocar recipientes específicos fornecidos pela
Faz o teu papel - Recolha seletiva
Suldouro. O grupo fará a recolha uma vez por semana e a venda terá Departamento de Educação Especial Eco-escolas
de papel nas salas de aula
como objetivo realizar atividades ou adquirir recursos.
Gostaríamos de fazer um pequeno vídeo de sensibilização para
passar junto das turmas.

Formação sobre plasticologia
marinha

A formação vai ser realizada por um representante do Oceanário de
Lisboa, em parceria com a rede de bibliotecas escolares e tem a
finalidade de sensibilizar para o perigo dos plásticos no oceano.

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 1.º
CEF 2, 2.º CEF 2

Ao longo do ano

Conferência/palestra/debate

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º

Ao longo do ano

Conferência/palestra/debate

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º

Ao longo do ano

Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais - Matemática Concurso/exposição/mostra
(3.º /sec.)

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º, 11.º

Ao longo do ano

Coordenação da Biblioteca

Formações na área da anafilaxia, literacia em saúde; formação docente; saber agir no contexto de sala
PPES
de aula.
diabetes e epilepsia

Desafios ALEA

•Melhorar a literacia estatística;
•Estimular o gosto e o estudo pela Matemática;
•Fomentar ambientes e experiências de aprendizagem diversificados
recorrendo às novas tecnologias de informação.
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PORDATA KIDS

Formação sobre dados estatísticos realizada pela PORDATA, em
parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares.

Coordenação da Biblioteca

Conferência/palestra/debate

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

5.º

Ao longo do ano

Hortas biológicas

Cada turma irá explorar e criar uma horta ecológica num pequeno
espaço do recinto escolar.

EB1/JI Ribes

Eco-escolas

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia

Alunos

1.º, 2.º, 3.º, 4.º

Ao longo do ano

Geração Depositrão 10 - Recolha
de todos os tipos de REEE
(pequenos e grandes
eletrodomésticos, equipamentos
informáticos e lâmpadas) e
pilhas/acumuladores.

Fruto de uma parceria entre a ERP Portugal e o Programa EcoEscolas (ABAE), o projeto Geração Depositrão visa (in)formar as
crianças e jovens e através deles a população em geral, acerca da
Projeto Eco-Escolas
importância do adequado encaminhamento dos Resíduos de
Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), pilhas e acumuladores.

Eco-escolas

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 1.º
CEF 2, 2.º CEF 2

Ao longo do ano

Vida nova para os garrafões de
água

Esta atividade consiste na criação de ecopontos constituídos por
garrafões de água vazios, aos quais são colados rótulos identificativos
da nova função de cada um: recolha de rolhas de cortiça, tampinhas
de plástico e pilhas/pequenas baterias.
Projeto Eco-Escolas
Estes serão colocados, de forma faseada, nas salas de aula (próximo
da mesa do professor) e em locais de acesso frequente, como a
papelaria, a biblioteca ou a sala dos professores.

Eco-escolas

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º, 12.º, 1.º
CEF 2, 2.º CEF 2

Ao longo do ano
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Escola Aberta

As Ciências

Atividades diversas em que as turmas da Pré desenvolvem atividades Departamento do Pré-Escolar - JI de
Convívio/comemoração
com os E.E.
Ribes

Jardim de Infância de Ribes, Vila Nova
Alunos
de Gaia

- Divulgar e promover a cultura científica;
- Estimular a implementação de projetos de carácter científico;
- Desenvolver o gosto pelas ciências experimentais.

Escola Básica de Brandariz, Vila Nova
Alunos, Docentes
de Gaia

EB1/JI Brandariz

Projeto/clube interno

Projeto de Escola aberta

Convidar os encarregados de educação e familiares a desenvolver
atividades no espaço escola, representativos da sua profissão atual Departamento do Pré-Escolar - JI do
Outra
ou antiga- relembrando tradições. Partilhar com as crianças saberes e Monte
passatempos favoritos.

Escola Básica de Monte, Gulpilhares,
Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

Intercâmbio com a Associação
Humanitária de Solidariedade de
Canelas

Desenvolver diferentes atividades em colaboração com a Associação Departamento do Pré-Escolar - JI de Projeto em parceria com entidade
Humanitária de Solidariedade de Canelas
Ribes
externa

Jardim de Infância de Ribes, Vila Nova
Alunos
de Gaia

Ao longo do ano

P3, 1.º, 3.º

Ao longo do ano

P3, P4, P5

Ao longo do ano

P4, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º Ao longo do ano
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Autóctones vs. invasoras

Trabalho de projeto sobre a problemática das espécies invasoras e da
ameaça que estas representam para a biodiversidade local.
O trabalho desenvolver-se-à em várias fases: pesquisa, trabalho
Departamento de Ciências Sociais e
experimental e trabalho de campo (visita de estudo).
Visita de estudo
Humanas - Geografia
O principal produto final será um vídeo, a submeter ao Concurso

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

7.º

Ao longo do ano

Projeto/clube interno

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

9.º

Ao longo do ano

Nacional de Escolas dinamizado pelo Jardim Zoológico de Lisboa.

Património Imaterial da Humanidade: Gastronomia Mediterrânica (ao
longo do ano).
Dia Internacional da Lembrança do Holocausto 27 de janeiro.
Comemoração do dia da Europa ao longo da semana de 07 a 11 de
maio.

Clube Europeu

Objetivos:
■ Criar entre os membros da comunidade educativa um verdadeiro
Projeto Clube Europeu
espírito europeu de cidadania ativa e transmiti-lo aos outros membros;
■ Contribuir para a compreensão do pluralismo europeu, nas suas
semelhanças e nas suas diferenças ;
■ Contribuir para a compreensão e tolerância recíprocas;
■ Contribuir para a criação do sentido de responsabilidade no que
respeita à paz, aos direitos do homem e à defesa e conservação do
ambiente e do património cultural.

Eco Escolas- projeto ambiental
para a sustentabilidade( parceria
com ABAE- Associação bandeira
azul da Europa)

Escola Aberta

Elevar o grau de consciencialização, para a necessidade de se
proteger o ambiente marinho e costeiro.
Responsabilização de todos para com o bem estar do planeta e
populações;
Promover a educação ambiental de um modo mais intenso

Projeto Eco-Escolas

Projeto/clube interno

Escola Básica de Serpente, Vila Nova
de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade,
Outro

P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º

Ao longo do ano

Promoção de actividades de articulação com as famílias
(comunidade), em momentos específicos do ano. (natal, pascoa,
outros...)

EB1/JI Sepente

Concurso/exposição/mostra

Escola Básica de Serpente, Vila Nova
de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente,
Encarregados de
educação/Comunidade

P5

Ao longo do ano
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PROJETO “SERRA EM
MOVIMENTO”

▪ possibilitar a ocupação de tempos livres de forma saudável;
▪ promover atividades e situações de convívio e interação humana,
com cariz educativo;
▪ fomentar o gosto pela participação em atividades desportivas,
Via Profissionalizante - Técnico de
recreativas e culturais e o respeito pela Natureza e pela Serra de
Canelas;
Turismo
▪ atrair a população local e escolar (sobretudo infantojuvenil) e integrála nas atividades promovidas pela escola (percurso pedestre pela
trilha, jogos tradicionais, aulas de zumba, etc.).

Projeto em parceria com entidade
externa

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos

10.º, 11.º, 12.º

Ao longo do ano

Intercâmbio escola EB1/JI do
Monte

Desenvolvimento de diferentes atividades entre as duas pré das
respetivas escolas.

Departamento do Pré-Escolar - JI de
Convívio/comemoração
Ribes

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia

Alunos, Encarregados de
P4, P5
educação/Comunidade

Feira Medieval

Participação no cortejo.
A definir pequena atuação

EB1/JI Ribes

Evento

Escola Básica de Ribes, Vila Nova de
Gaia

Alunos

P4, P5, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º Ao longo do ano

Atividade desportiva

Escola Básica e Secundária de
Canelas, Vila Nova de Gaia

Alunos, Docentes,
Pessoal não docente

10.º, 11.º, 12.º

HORA DESPORTIVA (ginástica,
futsal, voleibol...) – QUARTASFEIRAS (das 18h00 às 19h00)
Local: Pavilhão desportivo da
Escola Básica e Secundária de
Canelas

- potencializar o gosto pelo exercício físico e pela prática desportiva,
meio privilegiado de desenvolvimento interpessoal e comunitário;
- favorecer a ocupação de tempos livres de forma saudável e
situações de convívio e interação humana, com vista à melhoria do
ambiente e ritmo de trabalho;
Departamento de Expressões - Ed.
- desenvolver atividades de lazer e recreação e, assim, contribuir para Física - grupos 260 e 620
uma convivência agradável, pautada pela cooperação, pela
cordialidade e pelo respeito humano e profissional;
- promover o combate e prevenção do sedentarismo, ansiedade e
sensação de fadiga.

Ao longo do ano

Ao longo do ano

