AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO

ATIVIDADES ANUAIS – OBJETIVO 4

Atividade

P.E.A.

Objetivos

Responsáveis

Destinatários

Calendarização

Indicadores
Recursos

de
Avaliação

Direção/
Educadoras e AO

Reunião de receção
4.1

Pais e Enc. de
Educação.

Atividades de
4.2

Otimizar relações com a comunidade

- Conhecer os docentes, assistentes operacionais, pais /
encarregados de educação;

Coordenadores de
-Divulgar o Projeto Educativo do Agrupamento e o
regulamento Interno

17 e 18

Estab./Prof. e As.

Encarregados

Op.

de Educação

1º ciclo

de
Verificação da

Setembro

realização da

- Contribuir para a integração de todos os membros da
Comunidade Escolar.

atividade.

Diretores de

Estatística de

turma / prof.

participação

2º e 3º ciclos
- Fazer o reconhecimento da sala, dos espaços comuns e
de outros recursos. Informar sobre regras e rotinas.

receção às crianças/
alunos e EE.

Pré-escolar

- Realizar atividades lúdicas e jogos de relação
interpessoal

100€
Coordenadora

Alunos e

Pessoal docente e

Encarregados

não docente

de Educação.

15 de
Setembro

NSA
50€ JI/
Colaride
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- Promover a participação da comunidade escolar numa

4.4

dinâmica de convívio, sensibilizando para a importância

Saúde”

do exercício físico como regra essencial para um estilo de

Caminhada

vida saudável.

34º Corta-Mato do
Agrupamento

Otimizar relações com a comunidade

4.3

“Mexe-te pela tua

Departamento de

Comunidade

25 Set

Educação Física

educativa

(6ªF)

Nº de alunos da
escola
envolvidos na
atividade;
- Nº de
elementos da
comunidade
educativa
envolvidos

- Nº de alunos

- Fomentar o espírito de participação em atividades
desportivas sensibilizando os alunos para a importância do

dos alunos

exercício físico como regra essencial para um estilo de

apurados em

vida saudável;
- Proporcionar condições e incentivar os alunos para o
envolvimento em tarefas de organização desportiva;
- Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e
coordenativas gerais básicas, particularmente da
resistência geral de longa duração.

por turma que
participam na
atividade;

Participação

Dep. de Educação
Física

cada turma
e/ou dos alunos
interessados em
participar (1º,
2º e 3º ciclo do
Agrupamento)

1ºP
11 Dez
(6ªF)

- Nº de alunos
do 1º ciclo
envolvidos na
atividade
- Nº de alunos
com NEE que
participam na
atividade;
- Nº alunos
envolvidos na
organização da
atividade;
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Regional (ACO e
Sintra)

Reunião com
4.6

pais/encarregados
de educação

Corridas Mini
4.7

campeões EDP
(setembro e março)

Otimizar relações com a comunidade

4.5

Alunos do

- Promover a participação dos alunos numa dinâmica de

Corta Mato

convívio desportivo interescolas, permitindo a aplicação

Departamento de

Agrupamento

dos conhecimentos adquiridos no âmbito das atividades

Educação Física

dos 1º,2º e 3º

2ºP

Ciclos

letivas;

Nº de alunos
participantes;
- Nº de alunos
participantes
com NEE;
- Nº de alunos
participantes
do 1º ciclo
- Classificações
obtidas.

Tods os
-Informar os encarregados de educação da avaliação
individual e coletiva dos alunos de cada turma
- Refletir e planear estratégias de combate ao insucesso
escolar e / ou social.

educadores e
professores
titulares de turma

Pré- Escolar,
1º,2º e 3º

trimestral

Verificação da
realização da
atividade.
Estatística de
participação

Ciclos
Diretores de
turma

- Promover a participação dos alunos numa dinâmica de

Alunos do 2º e

convívio desportivo fora da comunidade escolar

Departamento de

3º ciclo que

permitindo a aplicação dos conhecimentos adquiridos no

Educação Física

queiram

âmbito das atividades letivas;

participar.

1ºP e 2ºP

Nº de alunos
por turma que
participam em
cada uma das
provas;
- Participação
na atividade
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- Envolver os vários elementos da comunidade educativa;

- Nº de alunos
da escola
envolvidos na
atividade;

- Participar ativamente em todas as situações procurando o

4.8

Atividade de

êxito pessoal e do grupo.

Orientação aberta à

- Comemoração dos Jogos Olímpicos;

comunidade

4.9

(Dia da
Comunidade)

Dia Mundial da
4.10

Internet Segura

Comunidade

3 Junho

Educação Física

Educativa

(6ªF)

Modalidades Olímpicas e do espírito Olímpico;
- Entrega das medalhas dos rankings.
Alunos dos 2ºs

- Reconhecer o mérito dos alunos pelo seu desempenho na
atividade das Olimpíadas da Turma e nas competições do
DE.

Departamento de
Educação Física

e 3ºs ciclos e
alunos inscritos

(5ªF)
Verificação da
realização da
atividade.

equipas do DE

Estatística de

2º

PB
Dinamizar Workshop para pais e alunos.

João Lopes

Comunidade

semana

Susana Mendes

educativa

de

Jornais escolares

- Divulgar algumas das atividades do PAA desenvolvidas

Pessoal docente

“ EstáEscrito”

ao longo do ano;

não docente e

“A Criançada”;

9 Junho

nos grupos/

-Todos os objetivos referidos nos 1º, 2º e 3º períodos.

discente

participação

C2 /C3

fevereiro

Escola Segura

4.11

- Nº de
elementos da
comunidade
educativa
envolvidos na
atividade

- Promoção e divulgação da História Olímpica, das
Otimizar relações com a comunidade

Entrega de Prémios

Departamento de

Comunidade

trimestral

educativa
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4.12

- Promover o convívio e o envolvimento entre a

Sessão de Dança

comunidade e a escola

com a Comunidade

de valor/excelência

Interação com a
4.14

Universidade
Senior

Atividades de
encerramento do
4.15

ano letivo

Otimizar relações com a comunidade

entrega de diplomas

Alunos e

2ºP

Prémios
Alunos

- Premiar os alunos com excelentes resultados académicos

E.M./Bibliotecária

premiados EB

20 de

e/ou comportamentos meritórios.

alunos tutores

2.3Comunidade

novembro

A.P.E.E.

escolar

- Reconhecer os seniores como pessoas ativas, dinâmicas e

Ag3

úteis na comunidade;

Sónia

- Trabalhar os afetos criando laços de empatia

Joana

- Participar em projetos de grupo que desenvolvam
capacidades expressivas, criativas e que permitam exercer
a cidadania;
- Fomentar a participação da comunidade na vida da

Ag2
Florbela
Ag3
Vera
Colaride
Anabela C.
QF
Alexis

0€

famílias

Direção Prof.

escola.
Dia da comunidade

Natália
Alexandra

Cerimónia de
4.13

Ag2

alunos
300€
OCR

3º
Pré e 1º ciclo

para os

período

s/custos

Verificação da
realização da
atividade.

Estatística de
participação

Ag2
250€
Ag3
Todas as

Final do

50€

escolas

ano letivo

Colaride
100€

Coord. Dep.
EB 2,3

QF
50€
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