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                                                                               PLANO DE ATIVIDADES 2018/2019 

 
Departamento Curricular-1º ciclo       

Estabelecimento de Ensino EB1/JI de São Brás     

 

Projeto e/ou 

atividade 
 

 

Objetivos 

 

 

Intervenientes 
 

Calendarização 

 

Orçamento 
 

 

Avaliação 
 

Equipa 

responsável  
 

S. Martinho - Conhecer as tradições. 

- Estreitar laços entre a comunidade e a 

escola. 

- Proporcionar um momento de convívio e 

de confraternização. 

 

Comunidade 

educativa 

9 de novembro 5 euros 

(convites) 

Como? 

Interesse e 

empenho 

demonstrados. 

Observação direta. 

Envolvimento da 

comunidade. 

Quando? 

Final do 1.º 

período. 

Docentes, 

discentes, 

encarregados de 

educação, 

assistentes 

operacionais e 

Junta de 

Freguesia. 

Festa de Natal - Entoar canções. 

- Representar situações/personagens. 

- Declamar poemas. 

- Interagir com um dado público. 

- Conhecer os valores associados a esta 

época do ano. 

- Incutir o espírito de solidariedade e de 

partilha. 

Comunidade 

educativa 

14 de dezembro 20 euros 

(material de 

desgaste) 

Como? 

Interesse e 

empenho 

demonstrados; 

Observação direta; 

Trabalhos 

realizados. 

Envolvimento dos 

encarregados de 

educação 

Quando? 

Docentes, 

discentes, 

encarregados de 

educação, 

assistentes 

operacionais e 

Junta de 

Freguesia. 



- Proporcionar um momento de convívio e 

de confraternização. 

Final do 1.º 

período. 

Corso de 

Carnaval 

- Conhecer as tradições locais. 

- Interpretar personagens e cenários. 

- Estimular a entreajuda e a cooperação. 

- Proporcionar o convívio e a 

confraternização. 

Comunidade 

educativa 

1 de março 20 euros 

 

(material 

 de  

desgaste) 

Como? 

Interesse e 

empenho. 

Observação direta. 

Trabalhos 

realizados. 

Envolvimento dos 

encarregados de 

educação. 

Quando? 

Final do 2.º 

período. 

Docentes, 

discentes, 

encarregados de 

educação e 

assistentes 

operacionais. 

Ateliers 

alusivos à 

Páscoa 

- Promover a criatividade. 

- Estimular a entreajuda e a cooperação. 

- Conhecer as tradições. 

- Promover a interação e o convívio. 

Comunidade 

escolar 

5 de abril 20 euros 

(material de 

desgaste) 

Como? 

Interação entre os 

alunos. 

Interesse e 

empenho. 

Observação direta. 

Quando? 

Final do 2.º período 

Docentes, 

discentes e 

assistentes 

operacionais. 

 

 

Passeio pedestre 

e visita à 

Fábrica de Chá 

da Gorreana 

-Proporcionar momentos de partilha e de 

interação. 

- Conhecer o funcionamento da fábrica de 

chá. 

- Valorizar o património local. 

 

 

Comunidade 

educativa 

31 de maio 5 euros 

(convites) 

Como? 

Interação entre os 

alunos. 

Envolvimento da 

comunidade 

educativa. 

Quando? 

Final do ano letivo. 

Docentes, 

discentes e 

assistentes 

operacionais. 

 



Projeto e/ou 

atividade 

Objetivos 

 

Intervenientes Calendarização Orçamento 

 
Avaliação Equipa 

responsável  
 

Passeio de final 

do ano letivo 

- Proporcionar momentos de partilha e de 

interação. 

- Promover o convívio e a confraternização 

entre toda a comunidade educativa. 

 Comunidade 

educativa 

21 de junho 5 euros 

(convites) 

Como? 

Interação entre 

escola e família. 

Envolvimento da 

comunidade 

educativa. 

Quando? 

Final do ano letivo. 

Docentes, 

discentes, 

encarregados de 

educação e 

assistentes 

operacionais e 

Junta de 

Freguesia. 

(acrescentar as linhas necessárias) 

 

São Brás, 21 de setembro de 2018                                                                                                        Encarregado (a) de Estabelecimento Cristina  Marques  Pereira 


