NOVEMBRO 2017
DATA
PREVISTA

ATIVIDADE

9 de Novembro

Sessão de
esclarecimento para
pais
Comemoração do dia
de S. Martinho

- Equipa da BE
- Coordenadora do préescolar

- Pais dos alunos do
pré-escolar e 1º ano

- Promover a ligação escola-família
- Estimular a leitura em família.

- Dep. Pré-Escolar;
- Dep. 1º Ciclo;
- Clube do Ambiente em
articulação com CN

- Reviver tradições
- Valorizar o interesse por tradições populares

Visita ao Museu da
Olaria - Barcelos

- Disciplina de Educação
Tecnológica;
- Secção de Ciências Sociais
e Humanas em articulação
(HGP com EV)

- Alunos do PréEscolar;
- Alunos do 1º Ciclo;
- Comunidade
educativa
- Alunos do 6º Ano

Semana da Ciência e
da Tecnologia 2017

- Secção CE (FQ) e Mat

- Alunos do 2.º e 3.º
Ciclos

Comemoração do Dia
da Floresta Autóctone

- Clube do Ambiente em
articulação com CN e Câmara Municipal de Braga
(CMB)

- Alunos do 5.º e 8.º
Anos

11 de Novembro

15 de Novembro

20 a 24 de
Novembro

23 de Novembro

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

OBJETIVOS

- Conhecer monumentos do património
nacional- Enriquecer os conteúdos lecionados
(nomeadamente, a argila da matéria -prima ao
material propriedade e aplicações).
- Experienciar técnicas de trabalho da argila.
- Desenvolver a interligação entre teoria e
prática.
- Fomentar potencialidades pedagógicas e
formativas decorrendo da relação entre
professore e alunos.
- Promover a relação CTSA.
-Promover a utilização correta da língua
portuguesa e sua relação nas diferentes áreas
do saber.
- Sensibilizar para a importância da preservação
da floresta autótone.

LOCAL
EB Mosteiro e Cávado

JI e EB1 do AEMC

Barcelos

EB Mosteiro e Cávado

EB Mosteiro e Cávado

Ao longo do Mês

Sensibilização e
recolha de tampinhas
para cadeira de rodas.

- Clube de Solidariedade
Ativa em articulação com o
Clube do Ambiente

- Comunidade Escolar

Projeto "Carrocel de
Emoções"
“Viajar nas histórias” sessões de leitura nos
Jardins de infância.

- Enfermeira Margarida e
Psicóloga Mafalda

- Alunos do AEMC

- Equipa da BE

Pré-escolar

- Alargar o âmbito de intervenção do projeto
Solidariedade Ativa, através do envolvimento
crescente da comunidade em ações de
voluntariado.

EB Mosteiro e Cávado

- Promover competências sócio emocionais.

EB Mosteiro e Cávado

Promover sessões de leitura nas escolas.
Fomentar o prazer de ler.

JI do AEMC

