PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Ano letivo 2018-19
MAIO
Órgão ou
estrutura
proponente

Biblioteca
escolar
Departamento
de Línguas e
Humanidades

Departamento
de Matemática e
Ciências
Experimentais

Financiamento
Calendarização

30 de abril a 4
de maio

3º período

Tipologia

Evento
temático

Evento
temático

17 maio
(fase nacional a
realizar no
Pavilhão do
Conhecimento
em Lisboa)
Concurso

Designação

Projeto de turma
subordinado a um tema
curricular.

Semana da Europa

Literacia 3Di –
Matemática – 5.º ano –
Porto Editora

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

Objetivos

Público-alvo

Pesquisar, selecionar e produzir informação pertinente
acerca do problema em estudo.

Alunos do 4.º ano
BE S. Paio e BE S.
Pedro

Tomar contacto com outras realidades culturais.
Promover um conhecimento das tradições culturais e
históricas europeias.
Sensibilizar os alunos para a pertença a uma comunidade
alargada – Europa.

Alunos do 7.º Ano

Promover o gosto pela Matemática
Promover o gosto pela resolução de problemas
Promover atividades acessíveis, mas desafiadoras,
relacionadas com Matemática

Na fase escolar
participaram
todos os alunos
do 5.º ano;
nas fases distrital
e nacional
participarão
os melhores
classificados na
fase anterior,
a selecionar pela
organização.

Escola

Alunos

---------

---------

Será pedido apoio para a
deslocação às famílias e
à Associação de Pais.
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Clube
Ambiente
22 maio

Concurso
(peddy paper)

Comemoração do Dia
Mundial da
Biodiversidade

Promover o desenvolvimento de aprendizagens no âmbito da
literacia científica/ambiental.
Fomentar a aprendizagem cooperativa e o desenvolvimento
da literacia ambiental através de atividades de pesquisa,
seleção e organização de informação e de debates.
Criar e divulgar materiais informativos relativos a
problemáticas ambientais.
Desenvolver atitudes e valores de cidadania que contribuem
para o desenvolvimento sustentável.

Alunos do Clube
do Ambiente e do
5.º ano

-----------------------

VISITAS DE ESTUDO
Calendarização

2,3 e 4 de maio

Promotores

Destino

Objetivos

Relacionar passado/presente;
Conhecer património cultural;
Promover o gosto pela ciência e tecnologia;
Aumentar a cultura geral dos alunos;
Consolidar conteúdos lecionados nas disciplinas;
Envolver os alunos nas atividades das disciplinas e da
escola.

Departamento de
Línguas e
Humanidades

Destinatário
s

Alunos
do 9.º ano

Madrid
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