REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DA MAIA

PLANO DE ATIVIDADES 2018/2019
Departamento Curricular: Educação Musical e Educação Física
Projeto e/ou
Atividade

Objetivos

Dia Europeu do
Desporto Escolar

Permitir um desenvolvimento integral
do jovem, respeitando as etapas de
desenvolvimento pessoal e de
formação desportiva;
- Prolongar e complementar as aulas de
Educação Física;
- Proporcionar o convívio entre escolas
e a aproximação de comunidades;
- Proporcionar a participação dos
jovens em competição formal
integrada num processo de formação
adequado e orientado;
- Promover processos de animação
socioeducativa na escola;
-Promover o “espírito de escola”.
- Potencializar as capacidades técnicas
dos alunos, contribuindo no processo
ensino aprendizagem, através do
desporto regulamentado (meta do
ProSucesso.)
- Desenvolver nos alunos o espírito de
equipa e identificação com a escola
(meta do ProSucesso)

Intervenientes

Calendarização

Orçamento

Avaliação

Como?
N.º participantes
Opinião dos
participantes.
Alunos e Professores

28 de setembro de 2018

Impressões – 2€
Quando?
Final da atividade
e em reunião
departamento

Equipa
Responsável

Grupo de Educação
Física

Corta-Mato
(fase escola)

Projeto Megas
Mega Sprínter /
Mega Salto
(Fase de Escola)

-Contribuir para o desenvolvimento do
atletismo em geral e das provas de
velocidade e do salto em comprimento;
- Contribuir para o desenvolvimento do
atletismo em geral e das provas de
resistência;

30 de outubro de 2018
Corta Mato
(1.º Ciclo)*
Alunos e Professores

- Proporcionar o convívio entre os
alunos e a comunidade escolar;

16 de novembro de 2018
Mega Salto
Mega Sprinter

Fitas
delimitadoras –
50 €
Águas – 50€
Troféus- 200€

Como?
N.º participantes
Opinião dos
participantes.
Quando?
Final da atividade
e em reunião
departamento

Grupo de Educação
Física

* Os alunos do primeiro ciclo do ensino básico das escolas afetas à EBI da Maia vêm no dia 30 de outubro de 2018 e realizam a atividade de Corta Mato, de Mega Salto e de Mega Sprinter.

Torneio de Futsal

Concerto de Natal

- Contribuir para o desenvolvimento do
futsal na escola;
- Promover processos de animação
socioeducativos;
- Proporcionar o convívio entre os
alunos e a comunidade escolar;
- Promover a cooperação;
- Promover o espírito desportivo e a
noção de fair play.
- Contribuir para o desenvolvimento
da Educação Musical;
- Promover processos de animação
socioeducativos;
- Proporcionar o convívio entre alunos
e comunidade escolar.

Alunos e Professores

5.º e 6.º anos

2.º ou 3.º Período
Os dois últimos dias de
aula

Impressões – 2€
Troféus- 100€

14/12/ 2018

Impressões – 25€

Como?
N.º de
participantes;
Opinião dos
participantes.
Quando?
No final da
atividade e em
reunião
departamento.
Como?
- Qualidade dos
desempenhos;
- Recetividade por
parte do público;
Quando?
- No final da
atividade e em

Rodrigo Macedo
Henrique Medeiros
Luís Pires

Célia Faria e Mariana
Vale

reunião de
departamento.

Semana do
Cinema Musical

Concurso “Jovens
Músicos da Maia”

- Contribuir para o desenvolvimento
da Educação Musical;
- Proporcionar o convívio entre alunos.
- Contribuir para o desenvolvimento do
espírito crítico dos alunos.

- Contribuir para o desenvolvimento da
disciplina de Educação Musical;
- Promover processos de animação
socioeducativos;
- Proporcionar o convívio entre alunos
e a comunidade escolar.

Maia, 13 de setembro de 2018

5.º e 6.º anos

Todos os alunos

1.ª semana do 2.º
Período

14/06/2019

5€ ( Fotocópias)

- Cartazes/Fichas
de inscrição (25€)

- Recetividade
dos alunos.
- Opinião dos
participantes.
Como?
- Qualidade dos
desempenhos;
- Recetividade por
parte do público.
Quando?
- No final da
atividade e em
reunião de
departamento.

Célia Faria e Mariana
Vale

Célia Faria e Mariana
Vale

Coordenador Departamento de Educação Musical e Educação Física: Nuno Pinheiro

