
  

Rua da Veiguinha – 4700-760 PANOIAS BRG – Telefone: 253 300 620 – Fax: 253 623 600        Página 1 de 2 
www.mosteiroecavado.net – eb23@mosteiroecavado.net 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
Ano letivo 2018-19 

 
Órgão ou estrutura 

proponente 

 

Calendarização Tipologia Designação Objetivos Público-alvo 

Financiamento 
 

Escola 
 

Alunos 

 2º Período 
Biblioteca escolar janeiro e fevereiro Evento temático Campanha eleitoral “Miúdos a votos.” Participar num ato eleitoral. Promover a leitura. Alunos do 5.º ano --- --- 

Dept. Líng. eHuman. 1 fevereiro Evento temático Celebração da «Chandeleur» Promover o conhecimento e uso do Francês.  
Motivar para o sentimento de pertença a uma comunidade linguística. Alunos do 3.º ciclo --- --- 

Biblioteca escolar 6 fevereiro Evento temático "Oficinas de escrita" e “Formação de 
professores” 

Promover a escrita ; 
Formar para a didática da sintaxe. 

 
Alunos do 6.º B e C --- --- 

Biblioteca escolar  
6 fevereiro 

Evento temático Comemoração do Dia da Internet 
Segura. 

Formar os alunos para uma utilização segura de internet e alertar para práticas 
de risco. 
Promover a articulação curricular. 

Alunos do 7.º ano --- --- 

Dept. Líng. 
eHuman./ 15 fevereiro Saída (Visita de 

Estudo) “Descobrimentos Portugueses” Conhecer monumentos do património nacional; 
relacionar passado/presente; conhecer o património cultural da região. Alunos de 5.º --- 11 euros 

 
Dept. Mat e C. 

Experim./Dept. Líng. 
eHuman./ 15 fevereiro Saída (de campo) 

Visita ao Centro Interdisciplinar de 
Investigação Marinha e Ambiental 

(CIIMAR)/ “Descobrimentos 
Portugueses” 

-Promover a educação e a literacia do oceano, pelo aumento do conhecimento 
científico sobre o oceano e da discussão integrada da sua influência no Homem e 
da influência do próprio Homem no oceano. 
Compreender a importância da ciência e da tecnologia na conservação do 
oceano. 
- Conhecer monumentos do património nacional; 
relacionar passado/presente; conhecer o património cultural da região. 

Alunos do 8.º Ano --- 17,50 euros 

Dept. Pré-escolar fevereiro Evento temático Carnaval - desfile Conhecer e valorizar as tradições culturais do seu meio. Pré-escolar --- --- 
Dept- 1ºCiclo 

fevereiro Evento temático Desfile de Carnaval Conhecer e valorizar as tradições culturais do seu meio. 
 

Alunos e 
comunidade 

educativa 
--- --- 

Biblioteca escolar fevereiro Formação Trabalho pesquisa sobre um tema 
curricular. 

Pesquisar, selecionar e produzir informaçãopertinente acerca do problema em 
estudo. 

Alunosdo 
9. º ano 

--- --- 

Biblioteca escolar  
fevereiro/ março 

Evento temático "Aprender com a biblioteca escolar". 
POP-UP gigante ….vamos ler e jogar 

com as personagens. 
Atividade de continuidade 

desenvolvida em articulação com a 
educadora. 

Interpretar imagens. Distinguir a informação essencial da secundária. 
Desenvolver a familiaridade com a linguagem icónica. 
Desenvolver aprendizagens na alfabetização digital. 

Pré-escolar --- --- 

Dept. Líng. eHuman. 
2º período Mostra “Os Castelos Medievais” 

Motivar os alunos para a realização de trabalhos diversificados que abordem 
diferentes conteúdos programáticos. 
Consolidar os conteúdos trabalhados na sala de aula: localização relativa. 

Alunos do 5.º e 7.º 
anos --- --- 

Dept. Líng. eHuman. 
2º período Mostra “Transportes e telecomunicações” 

Motivar os alunos para a realização de trabalhos diversificados que abordem 
diferentes conteúdos programáticos. 
Consolidar os conteúdos trabalhados na sala de aula. 

Alunos do 6.º e 9.º 
Ciclos --- --- 

Dept. Líng. eHuman. 
2º período 

 
Evento temático 

 
Comunhão Pascal e Mesas de Páscoa 

Celebrar a Páscoa na Comunidade Educativa; 
promover o convívio entre alunos, professores, assistentes técnicos e assistentes 
operacionais; integração na comunidade local. 

Comunidade 
Educativa --- --- 

Equipa Ed. Saúde 2º período Formação Palestra - Prevenir bulling, 
cyberbulling e violência no namoro Implementar projetos dirigidos para a capacitação da Comunidade Educativa que 

melhorem as competências de saúde. 

Alunos do 3ºciclo --- --- 

Equipa Ed. Saúde 2º e 3º períodos Formação - Suporte Básico de Vida (SBV) Formar os alunos em SBV Alunos do 7ºe 9ºano --- --- 
Dept. Mat e C. 

Experim. 2.º e 3.º períodos Concurso SuperTmatik de cálculo mental Promover o gosto pelo cálculo mental. Alunos do 2.º e 3.º 
ciclos A definir --- 

Dept. Mat e C. 
Experim. 2.º e 3.º períodos Concurso Canguru Matemático sem fronteiras Promover o gosto pela resolução de problemas. Alunos do 2.º e 3º 

ciclos A definir --- 
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