MARÇO 2018
DATA
PREVISTA

ATIVIDADE

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Março

Easter Egg Hunt

Sec. Inglês

Alunos do 3.º Ano

1 Março

Semana Leitura Lanche Literário

CLUBE de LÍNGUAS
e Biblioteca Escolar

Docentes e
funcionários

Fevereiro e
Março

Olimpíadas
Portuguesas da
Biologia Júnior

CLUBE de CIÊNCIAS

Alunos do 8º e 9.º
Ano

5 a 9 de Março

Feira do livro BE de
Merelim S. Paio

Equipa da BE

Comunidade
educativa

7 a 22 de Março

Semana da Leitura

Equipa da BE
Docentes, Titulares de
turma, Educadoras
Associações de Pais
Clube de Línguas

Pré-escolar, 1.º, 2.º
e 3.º ciclos
Comunidade
educativa

CLUBE de LÍNGUAS

Alunos do 2º e 3º
Ciclos, docentes e
funcionários
Alunos do 7.º ano

8 de Março

Dia Internacional da
Mulher

8 a 15 de Março

Concurso "ALer+ com
os QR codes."

Equipa da BE
Docente de TIC

OBJETIVOS
- Difundir costumes da cultura Inglesa;
- Promover formas de socialização.
- Aliar a promoção da cultura literária a um
momento de descontração
- Estimular o interesse dos alunos pela biologia,
em particular fomentando o interesse pelo
ensino prático, laboratorial e experimental,
desta área de conhecimento.
- Aproximar a Universidade do ensino
secundário, introduzindo conceitos e práticas
que facilitam o conhecimento do estudante à
realidade do ensino superior
- Proporcionar o contacto com novidades
editoriais.
- Aproximar os livros dos leitores.
- Envolver a comunidade educativa em
atividades relacionadas com a leitura.
- Contribuir para o prazer de ler.
- Integrar elementos da comunidade nas
atividades de leitura.

LOCAL
EB 1 do AEMC
EB Mosteiro e Cávado
EB Mosteiro e Cávado

EB Merelim S. Paio

Pré e EB 1 do AEMC e EB
Mosteiro e Cávado

- Desenvolver o gosto pela poesia em
diferentes línguas

EB Mosteiro e Cávado

- Divulgar obras literárias.
- Consolidar conhecimentos sobre o uso de

EB Mosteiro e Cávado

ferramentas digitais.

10 de Março

12 a 15 de Março

13 de Março

14 de Março

16 de Março

Recital de poesia:
"Ondas" e "Ondinhas
de leitura"
Apresentação do livro
"Salto, saltinho, saltão
cantor de vocação"
Ida ao teatro

Educadoras e
Docentes/RBEB/
BLCS
Equipa da BE
Educadoras
Secção de Português

Visita de Estudo à
Escola de Educação e
Prevenção Rodoviária
de Braga

Docentes do 1º Ciclo da
EB de Panóias, Merelim
S. Paio e Carrascal

Visita ao Museu da
Imagem

Docentes da EB de
Carrascal

Mini Olimpíadas do
Desporto

Secção de Ed.
Especial/Desporto
Escolar

Pré-escolar e 1.º
ciclo

- Promover o gosto pela declamação de
poesia.
- Valorizar o texto poético.

Pré-escolar

Alunos do Préescolar

- Promover o gosto pela leitura e o prazer de
ler.

Pré-escolar

Alunos do 7º A e B

- Promover o gosto pela leitura de obras
literárias.
- Assistir a uma peça de teatro que faz
parte do programa da disciplina e será
trabalhada nas aulas.
- Desenvolver o esoírito crítico e de
observação.

Auditório Vita - Barga

1º e 3º Anos

Alunos do 4.º Ano Turma E 3/4

Alunos do 9º A, 9º B,
8º E, 5º B e 4º E 3,4

- Fomentar a prevenção rodoviária: sinais de
trânsito; regras de segurança nos transportes
públicos; regras de segurança do peão e regras de
segurança velocipedistas;
- Desenvolver nas crianças atitudes e
comportamentos adequados à utilização da via
pública nas melhores condições de segurança;
- Promover a educação das crianças enquanto
cidadãos utentes da estrada;
- Estimular nos alunos a interiorização de
aprendizagens, dotando-os de conhecimentos para
uma inserção segura no trânsito rodoviário, em
termos de educação e prevenção rodoviária.

Braga

- Proporcionar experiências de aprendizagem de
forma ativa através de atividades lúdicas e
pedagógicas em contexto educativo, cultural e
social.
- Despertar a sensibilidade para a importância do
conhecimento patrimonial e promover a ligação com
o espólio do museu.

Braga

- Executar Atividades Lúdico-pedagógicas que
fomentem a inclusão, motivação e autonomia, com a
finalidade de incentivar e estimular o crescimento
harmonioso e o bem estar pessoal e social do aluno.
- Promover e impulsionar a prática da atividade física
como forma de inclusão, para crianças e jovens com
NEE.
- Criar maior diversidade de ações motoras
diretamente relacionadas com o desenvolvimento da

Universidade do Minho

velocidade e da coordenação motora, capacidades
que devem ser mais desenvolvidas nestas idades.
- Criar uma maior variedade de eventos
proporcionando oportunidades de interação entre
crianças e jovens.
- Incentivar a participação de crianças e jovens
oriundas de escolas e outras instituições.
- Promover hábitos de vida saudáveis às crianças e
jovens.

Março

21 de Março

21 de Março

20 e 21 de Março

23 de Março

(Sobre)Mesa de
leituras - recital de
poesia

Equipa da BE
Docentes de Português

Comemoração do Dia
Mundial da Floresta

CLUBE do AMBIENTE em
articulação com CN

Comemoração Dia da
Árvore e Dia da Água

Visita à Quinta
Pedagógica

Comunhão Pascal e
Mesas de Páscoa

Educadoras dos Jardins
de Infância de Mire de
Tibães e Ruães

Centro Escolar Merelim
S. Paio, Padim, Panóias

Secção de Ciências
Sociais e Humanas

- Incentivar a leitura de poesia
- Divulgar a poesia.
- Declamar poesia com expressividade

EB Mosteiro e Cávado

- Sensibilizar para a prevenção dos incêndios
florestais, através do conhecimento da
importância socioeconómica, cultural e
ambiental da floresta

EB Mosteiro e Cávado

Alunos do 5.º e 8.º
Anos

Mosteiro de Tibães

Alunos do E1, E2 e
D1

- Interação entre pares.
- Pomover o contato com fauna e flora.
- Sensibilizar as crianças para a preservação dos
mesmos.
- Sensibilizar para a importância da água e cuidados
a ter para a poupar.
- Estimular o espirito critico e de observação.
- Explorar a diversidade de novos espaços e
promover o interesse por novas experiências.

Real - Braga

Alunos finalistas do
pré-escolar e 2º ano
do 1º ciclo

- Conhecer o meio envolvente
- Manifestar comportamentos de preocupação
com a conservação da natureza e respeito pelo
ambiente
- Observar substâncias diversas ao
microscópicas e macroscópicas

EB Mosteiro e Cávado

Comunidade Escolar

- Celebrar a Páscoa na Comunidade
Educativa;
- Promover o convívio entre professores,
alunos, auxiliares da ação educativa e pais;
- Criar laços de amizade e fraternidade;
- Integração na Comunidade Local;
- Incentivar a partilha.
- Cumprimento de uma tradição da Escola.

Comunidade
educativa
Encarregados de
Educação
Associação de pais

