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

PLANO DE ATIVIDADES 2018/2019
Estabelecimento de Ensino:EB1/JI de Fenais d’Ajuda
Projeto e/ou atividade

Objetivos

Dia Mundial da
Alimentação

• Despertar a comunidade em geral
para todos os benefícios de uma
alimentação saudável.

– Lanche Colorido Confeção de espetadas de
fruta.
– Elaboração de trabalhos
diversos para decoração do
refeitório no âmbito da
alimentação saudável e boas
condutas.

• Identificar os grupos alimentares que
contribuem para uma alimentação
saudável
e
equilibrada.

Intervenientes

Comunidade
Educativa

Calendarização

16 de outubro

Orçamento

Avaliação

30€
(Fruta, paus de
espetada,
cartolinas,
marcadores, lápis
de cor, pontas de
feltro, fita cola e
fotocópias)

Observação
direta.

Registos
fotográficos.

• Levar os alunos a refletir sobre os
hábitos alimentares.
• Sensibilizar para importância da

Registos

Equipa
responsável

Docentes e
assistentes
Operacionais

diminuição do sal na alimentação.

• Promover a aprendizagem entre
pares e as relações interpessoais.
Dia Nacional do Pijama

• Promover o encontro entre gerações
envolvendo as crianças na partilha de
saberes e experiências.

20€
20 de novembro

(papel de cenário,
papel kraft,
cartolinas, folhas
A4 e marcadores)

• Sensibilizar para os valores da família.
10€
(Material didático
diverso para a
elaboração das
estrelas)

•Promover atitudes de participação,
comunicação, respeito, amizade e
criatividade.
Natal
– Exposição de estrelas em
material de
desperdício/reciclado, com a
colaboração dos pais/enc.
Educação

• Promover a participação dos pais e
encarregados de educação no
processo
educativo.

3 a 10 de
dezembro

• Sensibilizar os alunos para a
importância das árvores na natureza.

– Festa de Natal
• Reconhecer a importância das
árvores na vida dos seres humanos.

• Promover o convívio entre os
intervenientes da comunidade

14 de dezembro

100€
(cartolinas cores
fortes, cartolinas
metalizadas, folha
eva com brilhantes,
purpurinas, cola
líquida, cola
branca, copos de
plástico, tecidos,)

escrito.

Envolvência,
participação
e interesse da
comunidade
escolar.

Dia dos Amigos e Dia das
Amigas
4 a 7 de fevereiro
– Laços para eles e para
elas.
Exposição de laços em
material de
desperdício/reciclado com a
colaboração dos pais/enc
educação

10€
(Plástico de manga,
Papel cenário,
cartolinas de várias
cores)

11 a 14 de
fevereiro
50€
(Produtos
alimentares para a
confeção das
malassadas e gás)

Carnaval
28 de fevereiro
– Confeção de malassadas
com a participação dos
pais/enc. de educação
– Desfile de Carnaval na
freguesia

01 de março

Dia do Romeiro
– Acompanhamento de um
Rancho de Romeiros na
Ermida N. Sra. Da Ajuda

Primavera e Páscoa
– Exposição de flores
elaborados em material de
desperdício/ reciclado com a
colaboração dos
pais/enc.educação

20 de março

15€
(Papel cenário,
elástico fino,
cartolinas,
purpurinas)

10€
(Material didático
diverso para a
elaboração de uma
oferta que será
entregue ao mestre
dos Romeiros)

18 a 22 março
15€
(Cartolinas, papel
de seda, papel
crepe, cola, arame
e linha)

– Plantação de plantas
endémicas

21 de março

20€
(Material de
jardinagem)
20€
(Ovos de
Chocolate)

– Caça aos ovos

23 de março
Dia Mundial da Família
– Lanche piquenique com as
famílias das crianças

15 de maio

10€
(Produtos
alimentares)

Dia Mundial da Criança
– Atividades Lúdicas em
parceria com as turmas do
Profij
31 de maio

20€
(Garrafas de água)

Atividade de Final de Ano
– Passeio pedestre e
piquenique nos Palheiros.

Maia, 21 de setembro de 2018

60€
(Bolas, balões,
plasticina, massa
modelar de cores,
barro, pinceis,
tintas, cartolinas,
papel kraft e papel
de cenário)

19 de junho

Coordenador (a) de Núcleo Maria Melo

