SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DA MAIA

PLANO DE ATIVIDADES 2018/2019
Departamento Curricular Departamento de Expressão Plástica e Tecnológica
Estabelecimento de Ensino EBI 2,3 da Maia

Projeto e/ou
atividade
Decoração
de Natal na
escola e lar
de idosos da
Maia
Santa Casa
da Maia

Objetivos

Intervenientes Calendarização Orçamento Avaliação

 Promover os valores da amizade,
da solidariedade, do convívio, da Comunidade
educação, da formação, da família Educativa
e da nossa história e tradições,
bem como a inclusão social;
 Valorização estética dos espaços
educativos.
 Valorização de diferentes formas
de conhecimento, comunicação e
expressão;
 Desenvolvimento de sentido de
apreciação estética do mundo;
 Desenvolvimento da comunidade
intelectual, do gosto pelos saberes,
pelo trabalho e pelo estudo;
 Reconhecer a importância da
imagem, na transmissão de
mensagens visuais.
 Utilizar as ferramentas e utensílios.
 Criar hábitos de higiene e
segurança no trabalho.

1º e 2º período

300€
Materiais:

Como?
- Observação direta
e contínua dos
seguintes itens:

Cartolinas
 Empenho,
Papel
 Organização
Cavalinho
espacial;
Cola
Fio de seda
 Higiene e
Agrafos
segurança;
para pistola
 Trabalho
de pressão
cooperativo;
Tubos de
 Sensibilidade
cola quente
estética;
Guaches
 Capacidade
Pinceis
crítica.
Purpurinas
Spray cola Quando?
Reunião de
departamento do
2.º Período.

Equipa
responsável
Docentes do
Departamento

 Promover os valores da amizade,
da solidariedade, do convívio, da
educação, da formação, da família
e da nossa história e tradições,
bem como a inclusão social;
 Desenvolvimento da comunidade
intelectual, do gosto pelos saberes,
pelo trabalho e pelo estudo;
 Reconhecer a importância da
imagem, na transmissão de
mensagens visuais.
Desfile
Carnavalesco

 Valorização de diferentes formas Comunidade
de conhecimento, comunicação e educativa
expressão;
 Desenvolvimento de sentido de
apreciação estética do mundo;
 Desenvolvimento da comunidade
intelectual, do gosto pelos saberes,
pelo trabalho e pelo estudo;
 Reconhecer a importância da
imagem, na transmissão de
mensagens visuais.
 Utilizar as ferramentas e utensílios.
 Criar hábitos de higiene e
segurança no trabalho.

28 fevereiro

400 €

Como?
- Observação direta
e contínua dos
seguintes itens:

Materiais:
Cartolinas
Docentes do
Papel
Departamento
 Empenho,
Cavalinho
 Organização
Cola
Primeiro ciclo
espacial;
branca
da Maia
Fio de seda
 Higiene e
Agrafos
segurança;
Departamento
para pistola
 Trabalho
de Educação
de pressão
cooperativo;
Física e
Tubos de
 Sensibilidade
Musical
cola quente
estética;
Guaches
 Capacidade
Junta de
Pinceis
crítica.
Freguesia da
Arame
Maia
Madeira
Manga
Quando?
Plástica
2.º Período
Pregos

Exposição de
trabalhos na
escola

 Promover os valores da amizade, Comunidade
da solidariedade, do convívio, da educativa
educação, da formação, da família
e da nossa história e tradições,
bem como a inclusão social;
 Desenvolver
as
capacidades
individuais no plano simbólico de
habilidades
e
capacidades
individuais caracterizáveis nos
planos sensorial, perceptivo-motor,
cognitivo e afetivo.
 Desenvolver
a
criatividade
coreográfica e a coordenação
motora;
 Desenvolver a autonomia, o
sentido estético, a autoconfiança, o
controlo emocional, a sociabilidade
e a capacidade de iniciativa;
 Compreender a diversidade das
artes.
 Valorização estética dos espaços
educativos.

Decorrer do ano
letivo

50€
Materiais:
Cartolinas
Papel
Cavalinho
Cola
branca
Fio de seda
Agrafos
para pistola
de pressão

Como?
- Observação direta
e contínua dos
seguintes itens:







Empenho,
Organização
espacial;
Higiene e
segurança;
Trabalho
Docentes do
cooperativo; Departamento
Sensibilidade
estética;
Capacidade
crítica.

Quando?
No final de cada
exposição

(acrescentar as linhas necessárias)

Maia, 13 de setembro de 2018

O Coordenador de Departamento Juan Manuel Cabral Martins Silva Pacheco

