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1. Avaliação das atividades do 1º Período
VISITAS DE ESTUDO
Dia

Local

Dinamizadores

Público
Alvo

Análise da Realização das Atividades

Avaliação

 Foi realizada por 55 alunos do 6.ºano inscritos na disciplina, três professores e teve
como parceiros as escolas da zona sul de Santarém, o clube de artes dramáticas, a
câmara municipal de Almeirim que cedeu o cineteatro e a diocese de Santarém.

7
novembro

Cine-Teatro de
Almeirim e
Olhos de Água
– Alcanena
“ Vida com
valores”

Docente
EMRC

 Constou de duas partes, a primeira foi no cineteatro de Almeirim com a apresentação
das escolas com atividades e debate de conteúdos programáticos. A segunda parte
realizou-se em Alcanena nos Olhos de água, com o almoço convívio e o jogo temático.

Alunos
EMRC 6.º
 Foi avaliada através de inquérito escrito a todos os participantes.
ano
 Saliento como pontos positivos o intercâmbio e o convívio entre os participantes e
também a descoberta de valores que estabelecem relação.

5

 Pontos a melhorar: não há.
 Instrumentos utilizados na avaliação: questionários 85% de Muito Bom, 11% de Bom
e 4% de satisfaz.
 Organização e dinamização da atividade – grupos de Língua Portuguesa e de História
do 3ºciclo.

22
novembro

3

Teatro e
museu militar
- Lisboa

Departamento
de Línguas e
Ciências
Sociais e
Humanas

Alunos
9.º ano

 Execução – A planificação, a organização das diversas fases preparatórias e a
dinamização da atividade esteve a cargo dos docentes que lecionam as disciplinas de
Língua Portuguesa e História às turmas do 9º ano. Foram realizados contactos
telefónicos e via email com os responsáveis dos locais a visitar e com empresas de
camionagem; foram elaborados os documentos seguintes: planificação da visita,
convocatória dos EE para uma reunião, autorização e corresponsabilização dos EE,
listas dos alunos e dos professores que participaram na atividade; realizou-se uma
reunião com os EE para dar informações sobre a atividade; recebeu-se e organizou-se
o dinheiro para pagamento da visita; fez-se o acompanhamento dos alunos, contando
também com a presença dos diretores das turmas.
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VISITAS DE ESTUDO
Dia

Local

Dinamizadores

Público
Alvo

Análise da Realização das Atividades
 Participaram 72 alunos do 9ºano.
 Pontos positivos – Organização da atividade; interdisciplinaridade; motivação para os
conteúdos em lecionação; contacto com atividades/ambientes culturais; companhia de
teatro escolhida; interesse e envolvimento dos alunos na atividade; convívio entre
alunos de várias turmas; interação entre professor /alunos.
 Instrumento utilizado na avaliação – Inquérito aos alunos e professores envolvidos.

4

Avaliação

Agrupamento de Escolas Febo Moniz – Almeirim
PAA 2011/2012

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Dia

Atividades

1.ª
semana
outubro

Workshop atletismo

Dinamizadores

Público
Alvo

Análise da Realização das Atividades
 Não se realizou por indisponibilidade dos parceiros, realizar-se-á em fevereiro ou março.

Avaliação

____

 Participação de 237 alunos.

14
dezembro

5

Corta Mato
Escolar

Grupo de Ed.
Física

Alunos
2.º e 3.º
ciclos

 Este ano procedeu-se à alteração do percurso em que a “reta da meta” foi o corredor central
da escola terminando junto ao pavilhão. Com esta alteração a atividade tornou-se mais rica
quer para os participantes quer para os alunos que se encontravam a assistir.
 Como pontos a melhorar identificámos o processo de entrega dos dorsais que foi algo
demorada e no próximo ano deverá proceder-se à sua distribuição em locais diferentes por
cada escalão/sexo.
 Como instrumentos de avaliação utilizámos o questionário oral e observação pelos
professores.

5
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COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES
Dia

Atividades

Dinamizadores

Público
Alvo

Análise da Realização das Atividades

Avaliação

Receção aos alunos
 Alunos do 5º ano e encarregados de educação do Agrupamento Escolas Febo
Moniz. Cerimónia da entrega do diploma, pelos alunos do 9º ano.

Departamento
CSH

14
setembro

Apadrinhamento dos
alunos do 5º ano:
- Realização de um
jogo didático na escola
- Cerimónia com os
E.E

BE/CRE

 Aspetos positivos: A integração dos novos alunos na escola e a
responsabilização dos alunos mais velhos.
 Instrumentos utilizados na avaliação: 186 questionários- Satisfaz -7,4%, Satisfaz
Bem - 32,2%, Satisfaz Muito Bem - 65,4%.

Alunos
e
EE

15
setembro
(Horário
duplo da
manhã)

6

Atividades lúdicas
com os pais e crianças

Educadoras
Animadoras

5

 Participação: todos os alunos das turmas do 5º ano e Enc.Ed. de 7 das 10 turmas.
 Pontos positivos: colaboração responsável por parte dos docentes
acompanhantes das turmas e dos alunos que as apadrinharam.
 Pontos negativos: a calendarização da atividade foi fator inibidor de uma visita à
BE com maior pormenorização.
 Pontos a melhorar: calendarização das atividades a realizar neste dia de receção
em particular com os alunos do 5º ano.

4

 A atividade foi realizada em todos os JI em articulação com a CAF e com a
participação das famílias.
 Participaram na atividade todo o Pré escolar (alunos, educadores, assistentes e a
maioria dos pais/mães/enc. educação).
 Foram desenvolvidas diferentes atividades (pintura de painéis, pinturas
coletivas, jogos, etc).
 As crianças e os encarregados de educação envolveram-se com entusiasmo nas
atividades propostas o que promoveu laços de proximidade entre todos no
processo de adaptação ao meio escolar.
 A registar que no JI nº 3 a atividade não foi realizada como estava planificada
devido ao assalto ao estabelecimento no dia anterior. Os instrumentos de
avaliação utilizados foram a observação direta do envolvimento e participação
dos intervenientes, registos fotográficos e o trabalho final obtido.

5
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COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES
Dia

Atividades

- Festa de receção,
convívio
- Canções
- Apadrinhamento aos
novos alunos
(distribuição de uma
lembrança aos alunos
de 1º Ano)

30
setembro

7

Dia Mundial da
Música
- Exposição de
instrumentos musicais

Dinamizadores

Público
Alvo

 Organização do grupo de eventos e de todos os professores titulares de turma.
 Execução: Foram executadas as atividades previstas de acordo com a
programação: ida à Biblioteca, entrega do certificado e lembrança aos alunos do
1º ano e canção de boas vindas pelos restantes alunos da escola.
 Participação: participação de toda comunidade escolar em todas as EB1 do
Agrupamento.
 Pontos positivos: acolher os novos alunos com alegria, para que estes sintam o
novo local que passarão a frequentar, como uma instituição pronta a oferecerlhes novas oportunidades de aprendizagem, convívio e diversão; envolvimento
dos alunos do 1º ano.
 Pontos a melhorar: Na EB1 de Almeirim, edifício M. V., continua a verificar-se
falta de um espaço com capacidade para juntar a comunidade escolar e um
sistema de som que permita fazer da melhor forma este tipo de eventos.
 Instrumentos utilizados na avaliação: registos fotográficos, desenhos,
questionários orais, registos escritos, participação e grau de satisfação dos
elementos envolvidos.

Docentes do 1º
Ciclo

Docentes
Ed Musical
Ed.
Tecnológica e
EMRC

Análise da Realização das Atividades

Comunid.
Escolar

 Foram apresentados instrumentos musicais provenientes das mais diversas
culturas, sendo de salientar a ”M’Bira” ou o “Didjerido” que cativaram as
atenções dos mais novos.
 Também no âmbito da exposição, foi solicitado aos alunos a construção de
instrumentos musicais com materiais reciclados, posteriormente expostos.
 Foi uma exposição completa e uma oportunidade para os alunos
experimentarem “outros” instrumentos e “outras” sonoridades.
 As atividades propostas foram desenvolvidas com sucesso e a sua avaliação foi
realizada com base nos dados recolhidos oralmente nas aulas de Educação
Musical, sendo de salientar a colaboração do Clube de Solidariedade e da
professora Rosa Fulgêncio, o interesse, o empenho, o convívio saudável, a
assiduidade e a pontualidade demonstrada pelos 80 alunos participantes.

Avaliação

Almeirim:
1º ano – 4
2º ano – 5
3º ano – 4
4º ano - 5
Benfica – 4
Cortiçóis - 4
Foros
Benfica – 4

(4)

5
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COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES
Dia

Atividades

Público
Alvo

Análise da Realização das Atividades

Avaliação

Docentes C.
Naturais
BE/CRE

 Participação – exposição aberta à comunidade educativa
 Instrumentos utilizados na avaliação: foi elaborado um inquérito on line a título
de experiência, que foi enviado a alguns elementos do corpo docente. A
avaliação feita foi de acordo com o parecer das dinamizadoras e não nas 6
respostas recebidas.

3

Docente de
EMRC

Alunos de
EMRC

 Esta atividade foi feita em todas as escolas do país pelos alunos inscritos em
EMRC, teve como parceiros os secretariados diocesanos, missionários,
instituições religiosas e outras.
 Participaram todos os alunos da disciplina e a professora.
 Elaboraram-se cartazes alusivos ao tema, foram distribuídos marcadores de
livros feitos pelos alunos.
 Os missionários e as religiosas de várias congregações visitaram a escola e as
turmas e debateram alguns assuntos com os alunos.
 Foi positivo o contacto dos alunos com as vertentes religiosas da educação e
com os meios para as atingir.

5

Crianças
Préescolar

 A atividade foi realizada em todos os JI em articulação com a CAF.
 Participaram na atividade alunos, docentes, animadores, assistentes operacionais
e parceiros da comunidade (Centro de Saúde – enfermeiros e higienista oral,
Autarquia, nutricionista/Uniself, e Continente de Almeirim).
 Foram desenvolvidas diversas atividades: ações de sensibilização sobre higiene
oral, alimentação e hábitos alimentares saudáveis, visita a um espaço comercial
Hipermercado (EB Charcos), confeção de salada de fruta.
 A ação desenvolvida pela nutricionista realizou-se na EB Charcos e JI nº3, não
se revelando totalmente direcionada para o público do Pré escolar.
 Como ponto menos positivo e a melhorar regista-se o espaço não ser o adequado
ao nº de alunos, pelo que se considera que os grupos deviam ter menor nº de
alunos.

4

Dinamizadores

Dia Nacional da
01
outubro

1.ª
semana
outubro

2.ª e 3.ª
semanas
outubro

8

Água
- Painéis /Trabalhos
dos alunos
Semana da Educação
Cristã
- Divulgação do papel
da educação cristã no
mundo e objetivos
- O papel do educador
cristão nas comunidad
- Divulgação do
trabalho na Igreja das
missões pelo mundo
- Trabalhos de
pesquisa em aula
Dia Mundial da
Alimentação

Crescer Saudável
- Visita da higienista
oral
-Ação de
Educadoras
sensibilização para as
crianças subordinada
ao tema “Alimentação
Saudável” -visita da
Nutricionista
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COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES
Dia

Atividades

Dinamizadores

Público
Alvo

Análise da Realização das Atividades

Avaliação

 A atividade desenvolvida pelos enfermeiros realizou-se apenas no JI nº1 sendo
avaliada como muito positiva e adequada ao público alvo.
 A ação desenvolvida pela higienista oral foi desenvolvida em todos os JI e
decorreu de forma positiva. As crianças participaram e envolveram-se em novas
aprendizagens, considerando o JI de Benfica e o JI nº3 que as estratégias não se
revelaram totalmente adequadas ao grande grupo, pelo que se sugerem grupos
com menor nº de alunos.
 Instrumentos de avaliação utilizados: observação do envolvimento e
participação dos grupos, registos gráficos e fotográficos.
 A visita ao continente desenvolveu-se na EB Charcos e foi considerada muito
adequada a forma como foram recebidas as crianças promovendo novas
aprendizagens na área do Conhecimento do Mundo.

14 e 17
outubro

9

- Cartazes
- Debate entre os
alunos da turma sobre
”Bons hábitos
alimentares”.
- Lanche convívio
- Salada de fruta
(1.ºano)
- Espetadas de fruta
(2.º, 3.º e 4.º ano)

Docentes do
1.º Ciclo

Alunos
1.º Ciclo

 Organização: harmonia e convívio entre todos os grupos/turmas de 1º Ciclo. A
EB1 de Foros de Benfica articulou esta atividade com o Jardim de Infância.
 Execução: Foram executadas as atividades previstas em cada ano de
escolaridade. Apresentação e diálogo sobre PPT alusivos ao tema; salada de
fruta; espetadas de fruta; batido e lanche saudável.
 Participação: participaram todas as turmas de 1º ciclo das EB1 do Agrupamento.
 Pontos positivos: para além do convívio entre todos os participantes continua a
revelar-se de caráter muito importante, relembrar as nossas crianças da
importância de uma alimentação saudável e aquisição e consolidação de hábitos
e regras alimentares.
 Pontos negativos: espaço físico para reunir os grupos de anos comuns, na EB 1
de Almeirim.
 Instrumentos utilizados na avaliação: curiosidade e interesse das crianças
durante as atividades e o grau de satisfação com que comiam; registos
fotográficos.

Almeirim:
1º ano – 5
2º ano – 5
3º ano – 5
4º ano - 5
Foros
Benfica – 5
Benfica – 4
Cortiçóis – 4
(5)
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COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES
Dia

17
outubro

18
outubro

Atividades

Luta Contra a
Pobreza
Concerto musical.
Leitura de alguns dos
objetivos do milénio.
Cada turma, em cada
escola, deposita num
recipiente debaixo do
coreto, um bem. Os
donativos serão
entregues à FAC. Os
alunos vestidos de
branco e de mãos
dadas cantam

Dinamizadores

Departamento
CSH: Docente
Lina Chambel

Público
Alvo

Comunid.
educativa
ESMA

Avaliação

 Concerto musical e angariação de bens de primeira necessidade para entrega na
FAC. Parceiros: BE, Ed Musical (prof. Helena Heleno), ESMA, FAC.
 Comunidade educativa, Agrupamento Escolas Febo Moniz e ESMA. Toda a
comunidade educativa participou com a entrega de bens de primeira necessidade
e na atividade propriamente dita em que participaram 250 alunos.

 Aspetos positivos: A elevada quantidade de bens de primeira necessidade

4

doados (lista entregue) e a sensibilização para a importância da solidariedade.

 Aspetos negativos: A hora (15,30h) a que foi realizada a atividade, pois
algumas turmas não tinham aulas à tarde.
 Instrumentos utilizados na avaliação: 245 questionários- Não Satisfaz - 3,2%;
Satisfaz - 18,1%; Satisfaz Bem - 43,2%; Satisfaz Muito Bem - 35,5%.

Docentes do
1.º Ciclo
Comunid.
educativa

17
outubro

- Distribuição de fruta

Clube Saúde

18
outubro

- Elaboração e
distribuição de doce de
abóbora

S. Multifunç
Docentes Rosa
F. e Hélia G.

10

Análise da Realização das Atividades

 Execução: Foram executadas as atividades previstas de acordo com a
organização. Realização de trabalhos de expressão plástica após o visionamento
de pequenos filmes/PPT alusivos ao tema com o intuito de sensibilizar os alunos
para o problema. Os trabalhos foram expostos na sala de aula.
 Participação: participação de toda comunidade escolar
 Pontos positivos: fomentar nas nossas crianças atitudes de respeito, partilha e
solidariedade para com os mais desfavorecidos. Envolvimento de todas as
turmas da escola. A atividade decorreu positivamente tendo em conta a
participação dos alunos e dos professores
 Instrumentos utilizados na avaliação: número de contributos em géneros
alimentares, diálogo, participação dos alunos na adesão aos trabalhos propostos,
grau de satisfação dos elementos envolvidos e registos fotográficos.
 Participação - distribuição de fruta à comunidade escolar; prova e venda de
doces caseiros a professores; palestra da Agrobio 8º A e B; venda de produtos da
agricultura biológica à comunidade escolar.
 Pontos a melhorar- concentrar as atividades todas no mesmo dia, envolver EE e
mais turmas nas atividades.

Almeirim:
1º ano – 5
2º ano – 5
3º ano – 4
4º ano - 5
Foros
Benfica – 4
Benfica – 4
Cortiçóis - 4

(4)

4
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COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES
Dia
20
outubro

31
outubro

Atividades
- Venda de produtos
biológicos
- Painéis /Trabalhos
dos alunos

Halloween
- Concurso de
abóboras

Dinamizadores

Público
Alvo

Comunid.
educativa

 Execução – Concurso de abóboras.
 Participação (nº de participantes) – 182
 Pontos positivos - Envolvimento de todos os alunos, participantes ou não, no
concurso.
 Pontos a melhorar – O espaço em que se realizou o concurso, por falta de mesas.
 Instrumentos utilizados na avaliação – Inquérito aos alunos e professores
envolvidos.

5

Alunos do
préescolar

 A atividade foi realizada e foram atingidos os objetivos propostos
 As atividades foram organizadas em articulação com a CAF. Participaram todo
o Pre escolar - alunos, educadores, animadores, famílias; Centro dia de Benfica
do Ribatejo; idosos; animador do Lar de S. José de Almeirim e Universidade
Sénior de Almeirim.
 Foram desenvolvidas atividades diversas nos diferentes JI: convívio com avós,
visita ao centro dia e lar e convite/convívio com U S Almeirim.
 Esta atividade foi considerada muito positiva promovendo laços de afetividade e
cidadania entre diferentes gerações.
 Foi avaliada através da observação e registo fotográfico, verificou-se um grande
envolvimento e um grau de satisfação notório nos intervenientes.

5

Dia Mundial da
Terceira Idade

31
outubro

11

- Encontro de gerações
JNº1 – atividades para
o Lar de S. José
EB Charcos –
atividades com USAL
JI Benfica –
Atividades para Centro
de Dia

Educadores
Animadores

Avaliação

 Instrumentos utilizados na avaliação: foi elaborado um inquérito on line.

Docentes C.
Naturais
BE/CRE

Docentes de
Inglês

Análise da Realização das Atividades

Agrupamento de Escolas Febo Moniz – Almeirim
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COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES
Dia

09
novembro

Atividades

Dinamizadores

Análise da Realização das Atividades

Avaliação

Alunos
1.º Ciclo

 A atividade foi adiada de 9 de Novembro para 16 de Novembro na EB1- Canto
do Jardim, devido ao mau tempo.
 A atividade decorreu de forma organizada tendo participado toda a comunidade
educativa (cerca de 240 alunos no Canto e 145 alunos no Moinho, 25
Professores, 5 assistentes Operacionais e representantes da direção Profº José
Carreira e a Profª Fernanda Montez) e representante da CMA (Sr. Vereador
Pedro Ribeiro).
 Os alunos assinalaram e enriqueceram a atividade com a leitura de poemas
elaborados por eles sobre educação ambiental.
 Os professores e a direção fizeram pequenas declarações de circunstância para
agradecer a todos, pelo excelente trabalho concretizado no ano letivo passado.
 A Cerimónia é pequena mas demonstrativa da alegria partilhada por todos e
avaliada pela expressão facial evidenciada nas fotos da reportagem que seguirá
para o Programa Eco-Escolas Nacional, mas que terá a sua avaliação no
Conselho Eco-escolas de Junho.

A ser
avaliada em
conselho
EcoEscolas de
Junho,
conforme
prevê o
programa

Alunos do
préescolar
e 1.º ciclo

 A atividade foi realizada em todos os JI em articulação com o 1º ciclo, com
exceção do JI nº 3, por motivos de proximidade.
 Participaram alunos do Pre escolar e 1º ciclo, educadores, professores do 1º
ciclo, animadores -7, educadora do EE – 1, estagiárias da ESES, e assist. oper.
 Foram executadas todas as atividades previstas: realização de trabalhos de
expressão plástica, visionamento de PPT alusivos ao tema, projeção de histórias,
dramatizações, entoação de canções alusivas ao dia, dramatização da lenda de S.
Martinho, assada de castanhas e convívio.
 Pontos positivos: para além do convívio, animação e partilha de saberes entre
todos os participantes continua a ser motivante proporcionar às crianças o
conhecimento da tradição do Magusto.
 A registar como ponto menos positivo:
- no JI nº1/ EB Moinho de Vento, o elevado nº de alunos/ espaço exterior não

Hastear da bandeira
Eco-escola
Docentes do
projeto
Eco-escolas

10
novembro

Hastear da bandeira
Eco-escola

11
novembro

S. Martinho
- Magusto
(articulação Pré
escolar com o 1.º
Ciclo)
- Dramatização da
lenda de S. Martinho
- Jogos Tradicionais
- Canções
- Banda desenhada
sobre a lenda
- Expressões com
carvão

12

Público
Alvo

Educadores
Animadores
- Docentes do
1º ciclo
- Monitores de
Ed. Física da
Autarquia
- Docentes
AEC

JINº3,
JI Foros – 5
EBCharcos,
JI nº1, JI
Benfica - 4
Almeirim:
1º ano – 5
2º ano – 4
3º ano – MV
e CH -4
- CJ -3
4º ano - 5

Agrupamento de Escolas Febo Moniz – Almeirim
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COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES
Dia

Atividades

-Divulgação da vida
do Santo através de
cartaz e/ou filme

Dinamizadores

Docente
EMRC

Público
Alvo

16
novembro

Docente
EMRC

17
novembro

Dia do Não Fumador
-Painel Informativo

Docentes
C. Naturais;
BE/CRE

24
novembro

Dia Mundial da
Ciência
- Painel Informativo

Docentes
C. Naturais;
BE/CRE

13

Avaliação

facilitar o vivenciar desta tradição de forma mais intensa.
- condições climatéricas que dificultaram a harmonia e o convívio entre todos os
grupos/turmas
- respeitar a planificação elaborada para este dia, para maior coordenação das
atividades (Canto do Jardim).
 Instrumentos utilizados na avaliação: observação, registos fotográficos e
escritos, grau de satisfação das crianças e dos outros intervenientes.

Foros
Benfica – 5
Benfica – 4
Cortiçóis – 4
(4)

Alunos
2.º e 3.º C

Nas aulas foi visionado um filme sobre a vida e o milagre de S. Martinho e os
alunos de 5ºano fizeram desenhos e bandas desenhadas alusivas ao tema

Alunos
2.º e 3.º
Ciclo

 A atividade realizou-se ao longo da semana com pesquisa e elaboração de
cartazes sobre o tema. Teve ainda lugar na hora da aula em cada turma um
debate sobre o tema “tolerância” a vários níveis.
 Considerámos que poderíamos aprofundar mais esta temática pois consideramola importante.
 Quanto aos pontos positivos estes centram-se sobretudo na pesquisa e
aprofundamento do tema feita pelos alunos como motivação para um trabalho
mais alargado junto da comunidade escolar.
 Avaliámos esta atividade através de inquérito.

4

 Colaboração do Clube da Saúde
 Participação - distribuição de folhetos e autocolantes à comunidade escolar por 3
alunas do 5º I. Elaboração de cigarros “andantes”.
 Instrumentos utilizados na avaliação: foi elaborado um inquérito on line.

5

 Passagem de documentos vídeo na BECRE durante os dois intervalos da manhã.
 Instrumentos utilizados na avaliação: autoavaliação.

4

Dia da Tolerância
- Apresentação de
trabalhos em power
point no átrio,
baseando-se na
multiplicidade de
raízes dos alunos da
escola

Análise da Realização das Atividades

Comunid.
educativa
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COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES
Dia

21 a 25
novembro

Atividades

Ano Internacional da
Química
(Semana da Ciência e
da Tecnologia)
- Palestra sobre
Química e educação
ambiental

Dinamizadores

Público
Alvo

Docentes de
CFQ

Comunid.
educativa

01
dezembro

10
dezembro

13 e 14
dezembro

14

Dia Mundial contra a
SIDA
- Painel Informativo
Dia dos Direitos
Humanos/Crianças

Docentes
C. Naturais;
BE/CRE

Docente de
Exposição
de
EMRC
trabalhos elaborados
pelos alunos
Feira 600 anos de
Almeirim

Escola Sec.
Marquesa de
Participação de um Alorna
grupo de alunos na

Análise da Realização das Atividades

Avaliação

 A atividade decorreu conforme o previsto, tendo sido organizado 4 seminários
entre turmas nas aulas de CFQ, envolvendo-se 8 turmas (cerca de 170 alunos e 3
professores).
 Uma turma preparou e apresentou nesta semana um seminário sobre o ano
internacional da química para a outra turma, tendo havido discussão/reflexão
sobre os temas da química como ciência para a sustentabilidade ambiental e
social do planeta, conforme as indicações das Comemorações do ano
Internacional da Química.
 A avaliação oral aconteceu no final de cada seminário, tendo-se obtido consenso
entre os três professores.
 Os aspetos positivos são os momentos de cooperação entre alunos de diferentes
turmas e entre professores da mesma disciplina.
 O aspeto a melhorar é relativamente à planificação, para o ano teremos de dar 90
minutos para a atividade em vez dos 45 minutos que se tornaram insuficientes.

4

 Passagem de documentos vídeo na BECRE durante os dois intervalos da manhã.
 Instrumentos utilizados na avaliação: autoavaliação

5

A exposição dos trabalhos foi adiada para a semana de moral, última semana de
maio, isto porque não houve tempo para acabar os trabalhos e o que havia não era
significativo

_____

 Execução: esta atividade não se encontrava prevista na proposta incluída no
PAA. Contudo, perante o convite da ESMA ao nosso Agrupamento a equipa da
BE da EB 2,3 aceitou o desafio e participou com uma pequena Feira de produtos
hortícolas e uma versão mais reduzida da Feira da Tralha (atividade habitual no
nosso Agrupamento).

4
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COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES
Dia

Atividades
feira a realizar
Escola Secundária
Participação da
BE/CRE

Dinamizadores

Público
Alvo

NATAL

Docentes de
E.V.T. e E.T.

12 a 16
dezembro

Comunid.
educativa
- Postais para
instituições da
comunidade
- Exposição e
Concurso de presépios
feitos pelos alunos e
famílias
- Presépio vivo

15

Avaliação

 Participação: equipa da BE que contou com a preciosa colaboração de três
alunos da nossa escola.
 Pontos positivos: pronta aceitação por parte da A.O. Manuela Felício e sua
colaboração com a oferta dos produtos hortícolas, voluntariedade por parte dos
alunos que colaboraram com a equipa.
 Pontos negativos: o pouco tempo que a equipa teve para preparar a sua
participação.
 Pontos a melhorar: atempada divulgação de atividades deste tipo que surgem
sem estar previstas no PAA e requerem algum esmero na sua preparação.
 Instrumentos utilizados na avaliação: autoavaliação realizada por parte dos
participantes e auscultação aos «feirantes» vizinhos.

na

Decoração de Natal da
escola sede

Análise da Realização das Atividades

Docente de
EMRC

 Execução – Escola sede.
 Participação - docentes e alunos da EB 2, 3 Febo Moniz
 Pontos positivos – Qualidade técnica dos produtos executados e variedade dos
meios de expressão.
 Pontos negativos – menor número de trabalhos expostos, comparativamente
com o ano letivo anterior.
 Instrumentos utilizados na avaliação – questionário oral; os alunos consideraram
significativos os trabalhos realizados e atribuíram o quantitativo máximo na
avaliação.
 Participação – turmas de 5º, 6º e 8º anos.
 Elaboração de cartazes e postais de Natal e montou-se também um presépio no
átrio principal e decorou-se um placard com figuras alusivas à época. Os alunos
do 5.º ano fizeram um presépio vivo e dramatizaram uma pequena peça,
distribuíram postais de boas festas pela comunidade escolar, doces pelos alunos
e visitámos o posto da GNR, onde fomos desejar bom Natal.

 Participaram os alunos inscritos na disciplina e a professora e ainda alguns
alunos que não fazendo parte do grupo se quiseram associar e colaborar.

4

4
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COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES
Dia

Atividades

Dinamizadores

Público
Alvo

Análise da Realização das Atividades

Avaliação

 Como ponto positivo a alegria e o entusiasmo dos alunos no decorrer das
atividades.

 Como ponto a melhorar o facto de não ter existido um grupo de atividades
realizadas em conjunto pelas várias disciplinas e grupos da escola à semelhança
do que foi feito em anos anteriores.

 A avaliação foi feita por inquérito aos participantes mais diretos da atividade.

14
dezembro
(horário
duplo)

Até 15
dezembro

16

Festa de Natal:
Peça de teatro a
apresentar pelo
CRIAL, no Cine-teatro

Campanha Solidária:
Recolha de bens.

Educadores
Animadores

Educadores
Animadores
Cl.
Solidariedade

Crianças
do préescolar

 Atividade realizada para todo o Pre Escolar do AEFM
 A atividade foi desenvolvida pelo Grupo de Teatro do CRIAL (Centro de
Recuperação Infantil de Almeirim) como parceiro.
 A atividade promoveu de forma muito positiva a articulação com a Comunidade
local desenvolvendo o convívio e o espírito natalício.
 Participaram alunos, educadores, assistentes operacionais, educadora do EE,
alunos, professores, assistentes operacionais e familiares dos alunos da
instituição CRIAL.
 Foram considerados pontos negativos a falta de transporte para as crianças da
sede de concelho, a necessidade de uma comunicação mais eficaz entre os
jardins relativamente à organização estipulada e ainda a falta de assistentes
operacionais.
 Foi registado um elevado grau de satisfação, envolvimento e participação dos
intervenientes, através da observação direta, de registos fotográficos e da auto
avaliação das crianças.

5

Famílias
Instituiç.

 Atividade foi desenvolvida em todos os JI. Foram recolhidos bens alimentares,
higiene, roupas e brinquedos.
 Participaram alunos do Pré escolar, educadores, animadores, famílias,
assistentes operacionais e o Clube de Solidariedade do AEFM.
 Esta campanha revelou-se positiva no sentido de incutir nas crianças o sentido
da partilha da responsabilidade e da importância de ser solidário.

5
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COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES
Dia

Atividades

Dinamizadores

Público
Alvo

Análise da Realização das Atividades

Avaliação

 Relativamente a recolha revelou que as famílias se encontram com dificuldade
em participar devido às inúmeras solicitações que ocorrem na sociedade.
 A registar que apesar da situação, foram angariados bens alimentares e roupas
que contribuíram para os cabazes distribuídos nas famílias com necessidades,
identificadas nos estabelecimentos escolares.

Entrega de Boas Festas
aos alunos do 1.º Ciclo

 Participaram alunos do Pre escolar e 1º ciclo, educadores, animadores,
professores do 1º ciclo, assistentes operacionais.
 A atividade teve como objetivo um 1º contacto das crianças que transitam para o
1º ciclo, assim como a partilha do espírito natalício.
 A falta de assistentes operacionais em alguns jardins, dificultou o
desenvolvimento da atividade de acordo com o que estava planificado.

4

16
dezembro

Festa de Natal com as
Famílias
- Convívio, lanche

5

16
dezembro
(horário
duplo da
manhã)

- execução de cartões
de Natal
- decoração da escola
- canções em parceria
com os docentes das

Almeirim:
1º ano – 5
2º ano – 5
3º ano –
CJ e CH - 5

17

Educadores
Animadores

Crianças
do préescolar

 A atividade foi realizada em todos os JI com a participação das famílias, à
exceção do JI nº 1 por falta de espaço.
 Participaram os alunos, educadores, animadores, assistentes operacionais e
famílias
 Registou-se um elevado grau de participação e empenho de todos os
intervenientes (alunos e famílias) nas atividades desenvolvidas, cultivando um
forte espírito natalício.
 A avaliação foi feita através da observação direta, do nº e empenho dos pais que
participaram, registos fotográficos e da autoavaliação das crianças em alguns JI.
 Considera-se muito positivo o trabalho desenvolvido com as famílias
promovendo a articulação escola/família e família/escola.

Docentes do
1.º ciclo

Alunos
do 1.º
Ciclo
Comunid.
escolar

 Organização: Grupo de eventos, professores titulares de turma e professores de
AEC. Boa organização, procurando-se harmonizar o convívio entre todos os
grupos/turmas.
 Execução: Foram executadas todas as atividades previstas. Nas EB1 da
freguesia de Benfica, foram realizadas atividades pelos alunos e houve a
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COMEMORAÇÕES E EFEMÉRIDES
Dia

Atividades

Dinamizadores

Público
Alvo

AEC
- Auto de Natal
- Lanche partilhado
- Exposição dos
trabalhos realizados

Análise da Realização das Atividades









20
dezembro

18

Jantar de Natal do
Agrupamento

Direção
Executiva
D. Nela

Comunid.
educativa

apresentação de três histórias pelo grupo de teatro “Aqui há Gato” na
Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo.
Participação: participaram todos os docentes e respetivas turmas em conjunto
com a restante comunidade escolar das EB1 do Agrupamento.
Pontos positivos: para além do convívio entre todos os participantes continua a
ser motivante proporcionar às crianças o conhecimento da tradição do Natal. As
atividades decorreram muito bem, tendo havido bons momentos de convívio,
animação e um bom espírito natalício.
Pontos negativos: Na EB1 do Moinho de Vento de Almeirim não haver um
sistema de som que permita fazer da melhor forma este tipo de eventos. Os
professores e alunos sentem também a falta de um espaço destinado ao
desenvolvimento deste tipo de atividade, uma vez que o monobloco/cantina,
onde se desenrolam as comemorações da escola, não se tem revelado um espaço
favorável à boa execução de tais atividades, impedindo assim o maior sucesso
das mesmas.
Pontos a melhorar: Falta de sistema de som em alguns estabelecimentos de
ensino.
Instrumentos utilizados na avaliação: grau de satisfação dos envolvidos,
trabalhos realizados, questionários orais, registos fotográficos, resposta da
comunidade educativa.

 O Jantar foi organizado pela D. Nela (Técnica de ação social do agrupamento)
 O jantar foi elaborado pelo pessoal de cozinha da escola sede.
 Participaram cerca de 130 pessoas (Vereadores da CMA, docentes, assistentes
operacionais e técnicos e familiares)
 No final do jantar ocorreu uma troca de presentes.

Avaliação
MV - 4
4º ano - 5
Foros
Benfica – 4
Benfica – 4
Cortiçóis - 4

(5)

5
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EXPOSIÇÕES / ESPETÁCULOS / CONCURSOS
Dia

outubro

Durante
todo o
mês

19

Atividades

Mês Internacional da
BE/CRE:
- Cerimónia de entrega de
prémios aos participantes
no concurso de fotografia
(2010/2011)

- Concurso para as
mascotes das EB
Almeirim e Charcos

Dinamizadores

Equipa da BE
(EB 2,3)
Clube de
Fotografia
Prof. Catrola

Equipa da
BE/CRE

Público
Alvo

Análise da Realização das Atividades

 Execução: esta data foi assinalada de forma modesta não seguindo o
planificado uma vez que a renovação da Biblioteca Escolar da EB 2,3 e a
inauguração oficial da BE dos Charcos (atividades escolhidas para assinalar
o Mês Internacional da Biblioteca Escolar), foram adiados para a Semana da
Leitura. Foram realizadas algumas leituras autónomas por parte de alguns
alunos durante o intervalo mais longo da manhã, durante as duas últimas
semanas de outubro. Alunos com uma veia artística mais aguçada realizaram
alguns desenhos alusivos à BE e à importância da leitura.
 A BE, em parceria com o Grupo de Português do 3º Ciclo e a Porto Editora,
Alunos
procedeu ao lançamento de mais uma edição do Concurso CHERUB a
particip.
realizar durante a semana de 16 a 23 de novembro na BE da nossa escola.
no
 Por motivos alheios à nossa vontade, também a cerimónia de entrega de
concurso e
lembranças aos alunos premiados no III Concurso de Fotografia do
respetivos
Agrupamento foi adiada para o dia 7 de novembro.
E.E.
 Participação: os alunos utilizadores da BE durante este mês de Outubro e que
prontamente aceitaram os desafios que a BE lhes ia propondo ao longo do
mês (cerca de 80 alunos).
 Pontos positivos: pronta participação dos alunos nas atividades que lhes eram
propostas.
 Pontos negativos: necessidade de adiar as atividades supra mencionadas.
 Pontos a melhorar: divulgação mais ativa das atividades a desenvolver.
 Instrumentos utilizados na avaliação: questionário a alunos e autoavaliação.
Alunos
1.º Ciclo e
JI de
Almeirim

 Encontra-se a decorrer até ao dia 13 de janeiro de 2012.
 Execução – A atividade foi desenvolvida conforme o planificado. Até ao
momento foram recebidos trabalhos oriundos dos vários estabelecimentos
envolvidos no concurso.
 Participação (nº de participantes) – 28 (EB1), 7 (EB Charcos)
 Pontos positivos – Nos aspetos positivos, poderá ser assinalado a pertinência

Avaliação

3

Será
avaliada
no 2.º
período

Agrupamento de Escolas Febo Moniz – Almeirim
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da atividade visto as BE já possuírem logótipo.
 Nos aspetos negativos, assinale-se a pouca adesão a esta atividade até ao
momento. É difícil encontrar uma explicação para tal facto pois o concurso
de logótipos apresentou bastante adesão. Poderá ser corrigido com um prazo
de participação menos dilatado.
 Pontos a melhorar – Estabelecer um prazo para participação mais curto.
 Instrumentos utilizados na avaliação – Questionários aos participantes e
número de trabalhos entregues.
9
novembro

Olimpíadas Nacionais de
Matemática

Docentes de
Matemática

Alunos
2.º, 3.º
Ciclos

 Participaram na atividade 4 aluno. A pouca adesão ficou a dever-se ao facto
dos alunos terem outras atividades de clubes para esse horário e pelo fato de
não haver aulas nesse período da tarde.

4

4

Feira do Livro – EB
Almeirim CJ e MV e
EB Charcos

Equipa da
BECRE

Comunid.
Educativa

 A atividade realizou-se entre 28 de novembro e 2 de dezembro de 2011 na
BE Canto do Jardim e EB Charcos e entre 5 e 9 de dezembro de 2011 na BE
Moinho de Vento.
 Execução – A atividade foi desenvolvida conforme o planificado. O espaço
foi visitado pela maior parte das turmas do 1º ciclo e do pré-escolar dos
edifícios escolares, que procederam à aquisição de livros. Alguns
encarregados de educação também a visitaram acompanhados dos seus
educandos.
 Participação (nº de participantes) – 392 (EB1 Almeirim) e 307 (EB Charcos)
 Pontos positivos – Nos aspetos positivos, poderá ser assinalado a promoção
do livro e da leitura.
 Pontos a melhorar – Aumento do número de vendas.
 Instrumentos utilizados na avaliação – Questionários aos participantes e
número de vendas realizadas.

1.º
período

Sessão de sensibilização
para o cidadão com
deficiência auditiva

DT 8.ºB
BE/CRE

Alunos e
respetivos
EE

 Não realizada
 Execução: devido a motivos de ordem pessoal por parte de alguns elementos
intervenientes, esta atividade foi adiada para data a marcar no 2º Período.

_____

5a9
dezembro

-Exposição fotográfica
“Certo e Errado” sobre o

Comunid.
educativa

 Execução – Átrio da EB Febo Moniz
 Participação - Pais, Encarregados de Educação, Docentes, Assistentes

5

28
novembro
a
2
dezembro
e
5a9
dezembro

20

Grupo de Ed.
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16
dezembro

21

trabalho relativo às
barreiras arquitetónicas
-Publicação dos
resultados em documento
a entregar à autarquia e no
Jornal da escola

Especial

Concurso:
“Mostra o que sabes! “

Docentes de
LP -3ºciclo

BE/CRE

Alunos
2º e 3º
ciclos

Operacionais, Assistentes Técnicas e Alunos.
 Pontos positivos - interesse da mostra, reposição da exposição noutros
espaços escolares.
 Pontos negativos - referidos por um visitante - falta de informação na
legendagem das fotos.
 Pontos a melhorar – mais informação na legendagem das fotos.
 Instrumentos utilizados na avaliação - número de visitantes e inquérito aos
visitantes.
 Execução – A planificação da atividade e a organização das diversas fases
preparatórias do concurso foram feitas em reunião de grupo disciplinar
(regulamento, número de equipas por ano de escolaridade, número de
questões por disciplina, tipo de questões, prémios). Foi pedida a colaboração
dos restantes grupos disciplinares para a elaboração das questões a apresentar
no concurso (2ºciclo - inglês, história e geografia de Portugal, ciências da
natureza, matemática, educação musical e educação visual e tecnológica;
3ºciclo - francês, espanhol, inglês, história, geografia, ciências naturais,
ciências físico-químicas, matemática, educação musical e educação visual) e,
posteriormente, foram elaborados PowerPoint com essas questões para serem
projetados no decorrer da atividade. Contataram-se algumas editoras,
solicitando colaboração para os prémios a atribuir aos alunos vencedores.
Construíram-se vários adereços alusivos à época natalícia para enfeitar o
espaço da atividade e elaboraram-se certificados de participação para dar a
todos os alunos concorrentes. Criou-se, com computadores, um sistema de
toques para as equipas acionarem o sinal de resposta. Foram distribuídas as
tarefas a realizar durante o concurso pelos elementos do grupo.
 Participaram 81 alunos (57 do 2º ciclo e 24 do 3º ciclo).
 Pontos positivos: organização da atividade; dinâmica do jogo;
interdisciplinaridade; empenho dos alunos participantes; convívio entre
alunos de várias turmas; interação entre professor /alunos; melhoria
(relativamente ao ano anterior) do sistema de toques de acionamento do sinal
de resposta.

5
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Opinião de alguns participantes e espetadores:
-“O concurso revelou-se muito interessante e os alunos demonstraram grande
empenho.”
- “O concurso esteve muito bem organizado.”
- “É um concurso a que se deve dar continuação e que apela ao estudo.”
- “Gostei do ambiente.”
- “Gostei muito das novas campainhas; esteve muito original.”
- “Gostei do som das campainhas e de poder aprender mais.”
 Pontos negativos: Verificou-se falta de responsabilidade por parte de alguns
alunos que se inscreveram no concurso e não compareceram. Para evitar que
tal aconteça futuramente, os professores deverão sensibilizar os alunos que se
inscrevem nas atividades de que devem ser responsáveis e não faltar aos seus
compromissos.
 Pontos a melhorar: Se a atividade se voltar a realizar no próximo ano letivo,
um aspeto a considerar será o local da sua realização, pois o auditório da
escola é pequeno, permitindo apenas a presença dos alunos concorrentes e de
alguns professores. Um espaço possível será o cineteatro de Almeirim, desde
que haja garantia de disponibilidade na data proposta e de condições técnicas
(a nível do som) para a realização deste tipo de atividade.
 Instrumento utilizado na avaliação – Inquérito aos alunos e professores
envolvidos.

Exposição de trabalhos
realizados durante o
período

22

Docentes do 1º
ciclo

Comunid.
escolar

 Organização: de acordo com os trabalhos realizados e com as características
do espaço físico.
 Execução: Foram executados diversos trabalhos de acordo com a época
festiva.
 Participação: participação de todos os grupos de 2º ano da EB1 de Almeirim,
da EB dos Charcos e da EB1 Moinho de Vento.
 Pontos positivos: partilha de ideias; aproveitamento de materiais recicláveis;
realização de trabalhos individuais, a pares e em grupo; envolvimento das
famílias na colaboração de materiais e na realização de alguns dos trabalhos;
exposição de trabalhos realizados pelos alunos a serem vistos pelas

5
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respetivas famílias.
 Instrumentos utilizados na avaliação: entusiasmo das crianças; resultados
obtidos; registos fotográficos; comentários realizados pelas famílias.

15 e 16
dezembro

23

Feira da Tralha

Equipa da
BECRE

Comunid.
educativa

 Execução: esta atividade realizou-se mais uma vez na sala de convívio dos
alunos e contou com a colaboração e participação de quase toda a população
escolar.
 Participação: a equipa da BE contou com a preciosa colaboração de alguns
alunos da nossa escola na orientação da venda dos produtos em exposição.
Nesta atividade participou toda a comunidade escolar.
 Pontos positivos: oferta de todos os produtos por parte da população adulta
da nossa escola.
 Pontos a melhorar: alargamento da atividade aos Encarregados de Educação
não só com a oferta de «tralha/produtos», mas também com a sua visita.
 Instrumentos utilizados na avaliação: questionário aos participantes e
autoavaliação realizada por parte da equipa e seus colaboradores.

4
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ATIVIDADES DE COMPLEMENTO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Dia

Atividades

03
novembro

“O Urbanismo de
Almeirim no Séc. XVI”
- Palestra sobre
Almeirim no Passado
(cultural e ambiental),
dinamizada pelo
arquiteto Elias
Rodrigues

Dinamizadores

Depart. CSH:
Docentes
Gracinda
Soares e Luís
Batista.

Público
Alvo
Comunid.
escolar
Alunos do
6º e 8º
anos

Análise da Realização das Atividades

Avaliação

 Palestra realizada pelo Arquiteto Elias Rodrigues
 Pontos a melhorar: a dimensão do auditório que não permite a utilização por
mais que três turmas ao mesmo tempo, originando a impossibilidade de todas
as turmas assistirem.

4

 Instrumentos utilizados na avaliação: questionários – 23% de Satisfaz, 52%
de Bom, e 25% de Muito Bom.

 Palestra realizada pelo arqueólogo Pedro Cura da Camara Municipal de
Mação
11
novembro

Palestra com
arqueólogo do Museu de
Arte e do Sagrado de
Mação

Depart. CSH –
Docentes
Mariana
Gregório e
Luís Batista.

Comunid.
escolar
Alunos do
7º ano

 Aspetos positivos: Consolidação dos conteúdos programáticos no âmbito do
tema “As Sociedades Recoletoras e as primeiras Sociedades Produtoras” e
interesse e empenho dos alunos, visível na sua participação na atividade.

5

 Pontos a melhorar: não há.
 Instrumentos utilizados na avaliação: 84 questionários –
1 % de Não Satisfaz; 3% de Satisfaz, 27% de Bom, e 69% de Muito Bom.

novembro

Prevenção Rodoviária
Ação de sensibilização
para as crianças

novembro

Observações
astronómicas

24

Escola Segura

Alunos do
Préescolar

 Esta atividade não se realizou.
 Não foi obtida resposta da entidade parceira, estando prevista a sua
realização para o 2º período.

_______

Depart. MCE
Docentes de
CFQ

Alunos
7.ºano
Enc.
Educação

 Não aconteceu devido ao mau tempo

_______

Agrupamento de Escolas Febo Moniz – Almeirim
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ATIVIDADES DE COMPLEMENTO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Dia

Atividades

até final

Barreiras
arquitetónicas em
fotos
Registo fotográfico/
escrito das barreiras
arquitetónicas ou
outras existentes nas
escolas e perímetro
circundante

novembro

16
dezembro
(manhã)

Dia do Francês

Dinamizadores

Grupo de Ed.
Especial

Departamento
Línguas
Docente de
Francês

Público
Alvo

Análise da Realização das Atividades

Avaliação

Comunid.
escolar

 Execução – Concelho de Almeirim
 Participação - Encarregados de Educação, Docentes e Alunos.
 Pontos positivos – Elevado número de participações individuais e coletivas,
qualidade dos registos enviados (+ 150 registos fotográficos e escritos).
 Pontos negativos – Custos deste tipo de atividade.
 Pontos a melhorar – Mais divulgação de forma a haver uma maior participação
dos Encarregados de Educação.
 Instrumentos utilizados na avaliação - número significativo de trabalhos
enviados.

4

Alunos
3º ciclo

 Dinamização: docente de francês, docente Elisa Zola, todos os alunos da
disciplina.
 Participação: Todos os elementos da comunidade escolar (presença de EEs).
 Realizou-se uma exposição de trabalhos e uma mostra gastronómica.
 Pontos positivos: Recolheram-se fundos para solidariedade (cerca de 158 euros).
Entrega no 2º período de cabazes alimentares a alunos carenciados do 3º ciclo.
 Pontos negativos: Não houve almoço típico porque a ementa foi tardiamente
apresentada.

 Instrumento utilizado na avaliação: Os alunos autoavaliaram o seu
desempenho de muito bom, em situação de debate na aula.

25

5

Agrupamento de Escolas Febo Moniz – Almeirim
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ATIVIDADES DE COMPLEMENTO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Dia

Ao longo
do 1º
período

Ao longo
do mês
dezembro
/ durante
o ano
letivo

26

Atividades

Filme sobre o
autismo
Elaboração de filme
de sensibilização
sobre o autismo

Contos de Natal ou
outras histórias
- suporte
VÍDEOCAST ou
PODCAST
“Aprender e Inovar
com TIC”

Dinamizadores

Grupo de Ed.
Especial

BE/CRE
Assistentes
Operacionais
Educadoras
Professores

Público
Alvo

Análise da Realização das Atividades

Avaliação

Comunid.
educativa

 Execução – UEEA 2 e BE. O visionamento do filme também foi realizado pelos
alunos, no contexto da área de formação cívica.
 Participação – Alunos e Docentes
 Pontos positivos - A pertinência do tema, no contexto da escola, bem como a
realização da atividade tal como previsto no PAA. Após a conclusão o filme
ficou disponível na página Web do Agrupamento e na disciplina do Grupo de
Educação Especial.
 Os pontos menos positivos prendem-se com o facto de apenas no segundo
período o filme ser apresentado a outras turmas.
 Instrumentos utilizados na avaliação – A avaliação foi feita pelos alunos, em
grelha de registo; esta expressou-se no quantitativo máximo, considerando os
alunos que a atividade foi muito do seu agrado, manifestando vontade em ver a
segunda parte do filme e voltar a estar no espaço da Unidade.

5

Alunos do
1º Ciclo e
J.I.

 A atividade realiza-se ao longo do ano letivo e só parte das turmas a realizaram
até à presente data. As restantes turmas reservaram o próximo período para a
realizar.
 Execução - A atividade foi desenvolvida conforme o planificado. Algumas
turmas/salas reservaram o próximo período para a efetuar.
 Participação – 6 turmas (EB1 Almeirim) e 4 turmas (EB Charcos)
 Nos aspetos positivos, a realização de trabalhos para o site “Iniciativa Aprender
e Inovar com TIC” e participação no Concurso “Conta-nos uma história! podcast na educação”.
 Pontos a melhorar – Estabelecer um prazo para participação mais curto.
 Instrumentos utilizados na avaliação – Questionários e número de trabalhos
entregues até ao momento.

3

Agrupamento de Escolas Febo Moniz – Almeirim
PAA 2011/2012

ATIVIDADES DE COMPLEMENTO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Dia

Atividades

Projeto:
“Conhecer para
proteger”

Dinamizadores

Docentes das
EB1 da
freguesia de
Benfica do
Ribatejo

Público
Alvo

Análise da Realização das Atividades

Avaliação

Alunos e
famílias

 Execução – 1.º ano - Pintura de desenhos sobre a flora
2.º ano - Situações problemáticas com base na temática
3.º ano - Utilidade das plantas existentes na flora do rio Tejo
4.º ano - Caraterísticas das plantas da flora
 Participação - 113 alunos e 7 professores.
 Pontos positivos - Os professores desenvolveram as atividades de acordo com o
plano anterior dando continuidade no 2.º período
 Instrumentos utilizados na avaliação – Participação dos alunos na adesão aos
trabalhos propostos e grau de satisfação dos elementos envolvidos.

4

Alunos do
1º ciclo

 Organização: planificação semanal de cada ano de escolaridade.
 Execução: Foram executadas todas as atividades previstas: leitura e exploração dos
livros que constam no Projeto do PNL e realização de diversos trabalhos
abrangendo as diversas áreas curriculares.
 Participação: participaram todos os docentes titulares de turma do 1º ciclo do
Agrupamento.
 Pontos positivos: desenvolver o gosto pela leitura e proporcionar momentos de
desenvolvimento da capacidade criativa.
 Pontos a melhorar: Maior número de exemplares das obras a trabalhar.
 Instrumentos utilizados na avaliação: envolvimento entusiasta das crianças nas
atividades realizadas e qualidade dos trabalhos; diálogo oral; fichas de trabalho;
autoavaliação e registos fotográficos.

Ao
longo
do ano
letivo
Plano Nacional de
Leitura

27

Docentes do
1.º ciclo

Almeirim:
1º ano – 5
2º ano – 5
3º ano – 5
4º ano - 5
Foros
Benfica – 4
Benfica – 4
Cortiçóis – 4
(5)

Agrupamento de Escolas Febo Moniz – Almeirim
PAA 2011/2012

ATIVIDADES DE COMPLEMENTO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Dia

Atividades
Projeto:
“ Aprender de mãos
dadas”
- Recomeçar com
Alegria (21 outubro)
- Festa de Natal
(14 dezembro)

Dinamizadores

Docentes
4º ano
(Ed. Moinho
de Vento)

Público
Alvo
Utentes
do Lar S.
José
Alunos
4º ano
(Moinho
de Vento)

Ao
longo
do ano
letivo
Projeto:
“O Corpo e a Arte”

28

Docentes do 1º
ano

Alunos1º
ano

Análise da Realização das Atividades

Avaliação

 Execução: Professores titulares das turmas e Lar S. José
 Participação: 40 participantes
 Pontos positivos: Envolvimento dos alunos e dos idosos utentes do lar - um ponto

5

forte a destacar nesta atividade.

 Instrumentos utilizados na avaliação: desenhos, fotografias e registos escritos
 A atividade foi realizada ao longo do período letivo, culminando na festa de Natal.
 Organização – Professores titulares de turma do 1º ano.
 Execução - A atividade foi realizada em ambiente de sala de aula e outros espaços
escolares.
 Participação – 158 alunos
 Pontos positivos – O empenho manifestado pelas crianças e a participação das
famílias na Festa de Natal.
 Pontos negativos – Falta de espaço em alguns estabelecimentos de ensino.
 Pontos a melhorar – Uma resposta mais atempada por parte da autarquia à
solicitação de espaço para o evento conjunto.
 Instrumentos utilizados na avaliação – Observação direta, diálogo oral sobre as
atividades e resposta da comunidade educativa.

5
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ATIVIDADES DE COMPLEMENTO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Dia

Atividades

Dinamizadores

Público
Alvo

Docentes do
Agrupamento
Projeto: “PET 21”

Ao
longo
do ano
letivo

Coordenadora
do projeto

Alunos do
1º ciclo

Inovar com TIC
Hora do Conto
“A Amélia quer um
cão”
25 e 28 novembro
e
07 de dezembro

29

Animadora
bibliotecária
da Biblioteca
Municipal de
Almeirim

Crianças
préescolar

Análise da Realização das Atividades
 A atividade foi realizada ao longo do período letivo, em cooperação com a CMA.
 Execução - A atividade foi realizada com recurso ao quadro interativo, na pesquisa
de recursos da Escola Virtual, visionamento de ppt, entre outros.
 Participação – Todas as turmas do 1º ciclo do Agrupamento.
 Pontos positivos – A disponibilidade de meios técnicos como os quadros interativos.
 Pontos negativos – A indisponibilidade de computadores que permitam um trabalho
mais individualizado dos alunos e as más condições de luminosidade de algumas
salas de aula que dificultam o uso dos quadros interativos.
 Pontos a melhorar – Mais apoio técnico por parte da autarquia
Instrumentos utilizados na avaliação – Taxa de utilização da escola virtual e
oralidade dos alunos, participação dos alunos nos trabalhos propostos, grau de
satisfação.

Avaliação
Almeirim:
1º ano – 4
2º ano – 4
3º ano – 4
4º ano - 4
Foros
Benfica – 4
Benfica – 4
Cortiçóis - 4

(4)

JI Foros - A atividade decorreu conforme o previsto. As crianças aderiram muito bem
à mesma.
Participaram dois docentes e catorze crianças.

5

 A atividade foi desenvolvida no JI de Benfica do Ribatejo e JI nº 3 e foi organizada e
dinamizada pela Biblioteca Municipal de Almeirim.
 Participaram na atividade 122 alunos, 6 educadoras, 3 assistentes operacionais e 1
animadora da BMA.
 A atividade foi muito do agrado das crianças que estiveram muito atentas e
participativas revelando elevado grau de satisfação.
 A avaliação realizou-se através de observação direta, registos fotográficos.
 JI Benfica – 4 e JInº3 - 5

5
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ATIVIDADES DE COMPLEMENTO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Dia

Atividades

Formação de
Utilizadores

Dinamizadores

Professores
Bibliotecários
Assistentes
Operacionais

Público
Alvo

Análise da Realização das Atividades

Avaliação

Alunos do
agrupam.

 Organização – Equipa da BE/CRE 1º Ciclo.
 Execução – A atividade foi desenvolvida conforme o planificado. A formação
decorreu durante as primeiras semanas de aulas estando previstas outras sessões.
Foram apresentadas as BE, as suas regras, a equipa, o fundo documental, os
equipamentos e a melhor forma de utilizar esse espaço de forma autónoma para apoio
às atividades escolares.
 Participação (nº de participantes) – 392 e 307 (EB1 Carcos)
 Como aspeto positivo, a participação de todas as turmas dos estabelecimentos
servidos por estas BE.
 Pontos a melhorar – Proporcionar uma atualização constante do fundo documental e
equipamentos. Proporcionar um apoio constante aos utilizadores, dado neste
momento ser intermitente por falta de recursos humanos.
 Instrumentos utilizados na avaliação – Questionários

5

Alunos do
1º ciclo

 Execução – A atividade foi desenvolvida conforme o planificado. Todos os alunos do
1º ciclo utilizadores destas BE realizaram requisição domiciliária em substituição das
mochilas PNL do ano transato. Foram ouvidas e exploradas histórias, visualizados
filmes, realizadas pesquisas na internet e utilizados cd-rom didáticos.
 Participação – 392 (EB1 Almeirim) e 226 (EB1 Charcos)
 Nos aspetos positivos, os espaços das BE estarem organizados e equipados para a
realização das atividades.
 Nos aspetos negativos, o horário reduzido do professor bibliotecário para
apoio/dinamização das atividades e menor frequência na realização das atividades.
 Pontos a melhorar – Aumentar a frequência das atividades atendendo ao horário do
professor bibliotecário.
Instrumentos utilizados na avaliação – Questionários aos participantes e registo
estatístico de utilização das BE.

4

Ao
longo
do ano
letivo
Docentes do
Agrupamento
BE / CRE

Professor
bibliotecário
Técnicos

30

Agrupamento de Escolas Febo Moniz – Almeirim
PAA 2011/2012

ATIVIDADES DE COMPLEMENTO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Dia

Atividades

Concurso
CHERUB
(não estava
incluída no PAA)

Dinamizadores

BE/CRE

Ao
longo
do ano
letivo

Comunid.
educativa

Encontro com a
escritora
Mafalda
Moutinho
(não estava
incluída no PAA)

31

Público
Alvo

BE/CRE

Análise da Realização das Atividades

Avaliação

 Organização: equipa da BE da EB 2,3 em parceria com a Porto Editora e a
colaboração das docentes de L. P.
 Execução: Perante o convite da editora para que a nossa escola voltasse a participar
na segunda edição desta iniciativa e como não implicava com o normal
funcionamento das atividades letivas, a equipa decidiu aceitar o desafio.
 Participação: dos 19 alunos inscritos, 11 participaram efetivamente no desafio.
Destes 11 alunos 2 eram do 6º ano, 5 eram do 7º ano e 4 do 8º ano.
 Pontos positivos: ação voluntária por parte dos alunos que se inscreveram na
atividade e rapidez com que efetuaram a leitura da obra a concurso: “O Traficante”.
 Pontos negativos: desistência dos 8 alunos.
 Pontos a melhorar: tentar motivar ainda mais alunos a participar neste tipo de
iniciativas.
 Instrumentos utilizados na avaliação: questionário a alunos, à representante da
editora e autoavaliação.

4

 Organização: equipa da BE da EB 2,3 em parceria com o grupo editorial LEYA.
 Execução: A equipa da BE da EB 2,3 com a autorização da D.E. considerou uma
mais-valia para os alunos que puderam participar no encontro, aproveitar esta
oportunidade.
 Participação: alunos de 2 turmas de 6º ano, 1 turma de 5º ano, alunos em situação de
aula de apoio de 8º e 9º anos (cerca de 65 alunos), 7 professores e uma A.O.
 Pontos positivos: participação extremamente ativa por parte dos alunos ao longo da
sessão, trabalho de sensibilização por parte das docentes de L.P. e D.T. das turmas
participantes e acessibilidade da escritora no trato com os jovens. Colaboração das
docentes que acompanhavam as turmas no entretenimento dos alunos durante a
espera da escritora.
 Pontos negativos: atraso da escritora à sessão que causou um pouco de agitação
inicial nos alunos.
 Instrumentos utilizados na aval.: questionário a alunos, docentes e auto avaliação.

4
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ATIVIDADES DE COMPLEMENTO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Dia

Atividades

Dinamizadores

Público
Alvo

Clube de
Solidariedade

Apadrinhamento
dos
alunos do 5ºano

Ao
longo
do ano
letivo

Dia internacional
contra a pobreza
e exclusão social

Dia Mundial da
Tolerância

32

Docente de
EMRC:
Natércia Teles

Comunid.
educativa

Análise da Realização das Atividades

Avaliação

 A atividade decorreu no dia 16 de setembro
 Os alunos do clube do ano anterior foram os dinamizadores dos padrinhos deste ano,
participaram e organizaram as atividades do pedypaper. Participaram 14 alunos do clube.
 A avaliação foi feita em conjunto com a avaliação ao nível do Departamento.
 Pontos positivos: O acolhimento e integração dos colegas mais novos, a participação dos
alunos mais velhos na vida da comunidade escolar. Sugerimos que a preparação da
atividade comece logo no final do ano letivo facilitando assim o contacto com os alunos
intervenientes.

5

 A atividade realizou-se no dia 17 de outubro.
 Foi organizada e realizada pelo departamento de CSH.
 Os alunos do clube integraram-se na divulgação da atividade através de cartazes,
colaborou com a recolha dos produtos e participou ao nível da escola – apresentação.
 Participaram todos os elementos do clube. A avaliação foi feita inserida na avaliação
geral da escola através de inquérito. Pontos positivos: promoveu o valor da
solidariedade e desenvolveu o sentido de sociedade. Angariaram-se bens essenciais para
a comunidade social.

5

 A atividade realizou-se no dia 16 de novembro e ao longo dessa semana.
 A atividade realizou-se com pesquisa e elaboração de cartazes sobre o tema. Teve ainda
lugar na hora do clube um debate sobre o tema “tolerância” a vários níveis. Divulgou-se
este dia através de uma exposição no placard do clube que se encontra no átrio da entrada.
 Avaliámos esta atividade através de inquérito. Considerámos que poderíamos aprofundar
mais esta temática pois consideramo-la importante.
 Os pontos positivos centram-se sobretudo na pesquisa e aprofundamento do tema feito
pelos alunos do clube como motivação para um trabalho mais alargado junto da
comunidade escolar.

4
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ATIVIDADES DE COMPLEMENTO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Dia

Atividades

Dinamizadores

Clube de
Solidariedade

Campanha de
solidariedade de
Natal
Ao
longo
do ano
letivo

Docente de
EMRC:
Natércia Teles

Campanha de
solidariedade
SocialisRep

33

Público
Alvo

Análise da Realização das Atividades

 Angariação de bens de consumo junto das superfícies comerciais da zona através de cartas.
 Divulgação da campanha na escola através de cartazes e comunicados.
 A atividade propriamente dita realizou-se na última semana de aulas do 1.º período com a
recolha de bens alimentícios, de higiene, vestuário e brinquedos. Estes produtos foram
organizados em cabazes e distribuídos pelas famílias de alunos mais carenciados de todo o
agrupamento e os livros foram embalados e entregues para serem enviados para África.
 Elaboraram-se cartazes de agradecimento e entregaram-se nas superfícies comerciais que
colaboraram nesta atividade do clube.
 Fez-se a avaliação através de inquérito.
 Pontos positivos: o sentido de responsabilidade que esta atividade nos incutiu, o sentido dos
valores da partilha, da solidariedade e do amor fraterno.
 Pontos negativos: pouca participação da comunidade escolar nesta campanha.
Comunid.  Podemos sempre melhorar uma campanha desta envergadura e desta natureza se o número de
participantes se estender a toda a comunidade.
educativa
 Os participantes foram os dezoito alunos do clube, a assistente do SASE, Adélia Fonseca e a
professora dinamizadora do clube e tivemos a parceria e colaboração do Continente,
Intermarché, Minipreço, jardins de infância e 1.º ciclo do agrupamento.
 Esta atividade vai decorrer ao longo de todo o ano letivo.
 Tem como parceiros os alunos inscritos na disciplina de EMRC.
 Este período a campanha desenrolou-se com três atividades. A primeira teve lugar na
primeira semana de Outubro, semana das missões com a visita da irmã Cândida que nos
veio apresentar esta campanha.
 Seguidamente procedemos à venda de rifas que nos deixaram para vender para angariação
de fundos para a campanha.
 Finalmente temos vindo a preparar cartazes e outros materiais para ajudar na recolha de
fundos.

Avaliação

5

Será
avaliada
no 3.º
período
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ATIVIDADES DE COMPLEMENTO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Dia

Ao
longo
do ano
letivo

Atividades
Clube de
Artes
Dramáticas
Dia Mundial da
Música
“Levanta-te e
atua contra a
pobreza”
“Festa de
Valores”
“ Hastear da
Bandeira –
Eco-escolas”

Clube da
Rádio

Clube de
Fotografia

34

Dinamizadores

Público
Alvo

Análise da Realização das Atividades

Os alunos, depois de sensibilizados para a importância do teatro como forma de expressão
artística e cultural, realizaram e dramatizaram a peça: “A história do Pai Natal“.
É notória a dedicação e responsabilização cada vez maior pela consecução de uma Escola
mais participada e mais solidária. Neste sentido o Clube participou e colaborou com o Clube
de Solidariedade, com o Clube do Ambiente, com o Grupo de Educação Musical e o
Departamento de Ciências Sociais e Humanas.
As atividades propostas foram desenvolvidas com sucesso, sendo de salientar o interesse e
empenho, o convívio saudável, a assiduidade e a pontualidade demostrada pelos alunos

Docente de
EMRC:
Natércia Teles

Comunid.
educativa

Avaliação

5

Docente de
Ed-Musical:
Helena Heleno

O Clube da Rádio iniciou as suas atividades com a reestruturação das Grelhas de
Programação, bem como a realização de outros materiais necessários ao seu bom
funcionamento.
Realizaram-se quatro reuniões para a atribuição de horários aos novos membros,
divulgando-lhes os objetivos gerais e as regras de funcionamento.
Contudo, devido à reforma do espaço físico, as emissões ficaram comprometidas.

____

Docente de
C. Naturais:
Mª Fátima
Condeço

Criou-se um blog do clube http://www.clubefotografiafebomoniz.blogspot.com/ .
Colaboramos com o Jornal da escola e com a BECRE.
Participamos na Exposição de acessibilidade.
Participação (nº de participantes) – 14, de 5 turmas 5I, 6I, 6J., 8B, 8D.
Pontos positivos – o interesse revelado pelos alunos.
Pontos negativos – a escola não ter máquinas fotográficas para os alunos utilizarem
Instrumentos utilizados na avaliação – auto avaliação

5
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ATIVIDADES DE COMPLEMENTO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Dia

Atividades

Dinamizadores

Público
Alvo

Clube de

Ao
longo
do ano
letivo

As atividades do clube previstas no PAA para o primeiro período escolar foram realizadas.
Semanalmente, os doze alunos participantes redigiram artigos e atualizaram os suportes
criados para a divulgação dos seus trabalhos, isto é, o blogue do clube de jornalismo e o jornal
de parede exposto no bloco rosa.

Docente de
LP 3.º Ciclo:
Rute
Loureiro

Comunid.
educativa

No final do período, alguns destes trabalhos bem como outros enviados para a professora
coordenadora foram organizados, dando origem ao número de O Nosso Jornal de dezembro
de 2011. Este jornal bem como o blogue foram divulgados à comunidade educativa através da
Plataforma Moodle em colaboração com o Projeto Aprender a Inovar com TIC.
Foram ultrapassados alguns constrangimentos de espaço, através da utilização da sala 4R
equipada com computadores, uma vez que às terças-feiras, durante 90 minutos frequentaram
as atividades onze alunos em simultâneo, não sendo possível acolhê-los todos na sala
disponibilizada para o funcionamento do clube.
O trabalho realizado no clube beneficiaria se fosse disponibilizada uma impressora para a
impressão dos artigos divulgados através do jornal de parede.
A avaliação foi feita com base na auscultação dos participantes relativamente às atividades
realizadas e com base no feedback de alguns elementos da comunidade educativa
relativamente às publicações realizadas
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Avaliação

O clube de jornalismo funcionou, como previsto, às terças e quartas-feiras, durante quatro
tempos semanais de 45 minutos, sob a coordenação da professora Rute Galvão Loureiro.

Jornalismo
Atualização do
blogue do
clube;
atualização do
jornal de parede
(bloco rosa);
publicação,
através da
Plataforma
Moodle, do
número de O
Nosso Jornal
referente ao
primeiro
período escolar

Análise da Realização das Atividades

4
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ATIVIDADES DE COMPLEMENTO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Dia

Atividades

Dinamizadores

Clube do
Ambiente

Docentes de
Mat e CN,
2.º Ciclo:

Hastear da
bandeira verde
Eco-escolas
16 Dezembro
Ao
longo
do ano
letivo

Inês Franco,
Margarida
Godinho e
Teresa
Marques

Docentes
CFQ:
Clara Ferreira
e Carla
Gomes

Análise da Realização das Atividades
Colaboração: professora do clube de artes dramáticas (Helena Heleno)
Execução: Os alunos hastearam a bandeira e entoaram simultaneamente o hino do ecoescolas. Construíram atempadamente maracas com material reciclado.
Nº de participantes – 16 alunos do clube do ambiente + 10 alunos do clube das artes
dramáticas + 4 professores
Pontos Positivos: através do hino do eco-escolas transmitiu-se mensagens ambientais.

Avaliação

5

Inquérito aos participantes
Comunid.
educativa

Eco-escolas
Hastear da
Bandeira Ecoescolas
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Público
Alvo

A atividade foi adiada de 9 de Novembro para 16 de Novembro na EB1- Canto do Jardim,
devido ao mau tempo.
A atividade decorreu de forma organizada tendo participado toda a comunidade educativa
(cerca de 240 alunos no Canto e 145 alunos no Moinho, 25 Professores, 5 assistentes
Operacionais e representantes da direção Profº José Carreira e a Profª Fernanda Montez) e
representante da CMA (Sr. Vereador Pedro Ribeiro).
Os alunos assinalaram e enriqueceram a atividade com a leitura de poemas elaborados por eles
sobre educação ambiental.
Os professores e a direção fizeram pequenas declarações de circunstância para agradecer a
todos, pelo excelente trabalho concretizado no ano letivo passado.
A Cerimónia é pequena mas demonstrativa da alegria partilhada por todos e avaliada pela
expressão facial evidenciada nas fotos da reportagem que seguirá para o Programa EcoEscolas Nacional, mas terá a sua avaliação no conselho eco-escolas de junho

A ser
avaliada
em
conselho
EcoEscolas
de Junho,
conforme
prevê o
programa
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ATIVIDADES DE COMPLEMENTO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Dia

Atividades

Dinamizadores

Público
Alvo

Clube Saúde
“Dia do Não
Fumador”
17 de novembro
Dia Mundial da
luta contra a
SIDA:
- Laço Amigo

Ao
longo
do ano
letivo

Rastreio de
doenças
metabólicas
Rastreio
auditivo
e visual

Clube de
Informática
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Docentes de
CN:
Fernanda
Grilate,
Filomena
Ribeiro,
Dora Lopes

Avaliação

Professores dinamizadores: Fátima Condeço, Fernanda Grilate, Filomena Ribeiro, Ana Pereira
(BECRE) – colaboração do Clube da Saúde.
Participação - distribuição de folhetos e autocolantes à comunidade escolar por 3 alunas do 5ºI
Instrumentos utilizados na avaliação: foi elaborado um inquérito online.

5

Professores dinamizadores: Fátima Condeço, Fernanda Grilate, Filomena Ribeiro, Ana Pereira
(BECRE) e com a colaboração da sala multifunções na confeção dos laços Amigos.
Passagem de documentos vídeo na BE/CRE durante os dois intervalos da manhã.
Instrumentos utilizados na avaliação: autoavaliação.
Distribuição dos laços às turmas de 9º ano e docentes.

5

A atividade será realizada no dia 25 de janeiro. Esta alteração deve-se à disponibilidade da
Farmácia Central.
Comunid.
educativa

Docente de
TIC:
Paula
Mesquita

Análise da Realização das Atividades

Foi realizado nas escolas do 1º ciclo e será concluído durante o 2º período na escola sede.
Atividade realizada no 1º período - manutenção de equipamento informático nas salas de
informática, Biblioteca e salas de aula.
Um Aluno de 9º ano inscrito.
Apoio a vários professores, na execução de algumas tarefas na plataforma Moodle e
aplicações informáticas.
Ponto fraco – O horário no início do ano letivo, não era o mais adequado.
Ponto forte – Satisfação do aluno inscrito, na aprendizagem da manutenção de hardware,
formatação de computadores e instalação de programas.
Previsão de mais alunos inscritos no clube durante o 2º período.
Ficha de auto avaliação.

avaliadas
no 2.º
período

4
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ATIVIDADES DE COMPLEMENTO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Dia

Atividades

Clube
Europeu
Receção da
assistente
Comenius
Reunião de
projeto
Comenius

Ao
longo
do ano
letivo

CUME

Projeto:
Sala
Multifunções
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Dinamizadores

Público
Alvo

Atividade organizada pela supervisora, com a colaboração da direção executiva e assistentes
operacionais que confecionaram alguns doces, para a assistente e pessoal decente, com o
objetivo de permitir a integração da assistente e a interação com o pessoal docente da escola
sede.
O envolvimento de mais elementos da comunidade será um dos pontos a melhorar.

Docentes
Virgínia
Esteves,
Isabel Reis,
Anabela
Morgado

Docente de
CFQ:
Vítor
Gonçalves

Docente
Ens. Esp.:
Hélia Gaspar

Análise da Realização das Atividades

Comunid.
educativa

Avaliação

5

Atividade no âmbito do projeto Comenius, decorreu conforme o planificado, tendo sido o
segundo ano da parceria planificado e preparado em conjunto.

5

Frequentam o clube, à 4ª feira das 14.30 às 16.10, 2 alunos: Robert Morosan do 5ºF e Gonçalo
Minhó do 7ºD.
Os alunos adquiriram e desenvolveram técnicas de registo, montagem e gravação.
Desenvolveram competências na pesquisa de vídeos na Internet e utilização do programa
Moviemaker.
Foram digitalizados documentos audiovisuais para práticas letivas essencialmente para
Ciências Naturais, História e Inglês.

4

É coordenado pela docente Hélia Gaspar em colaboração com os restantes intervenientes.
Decorre na sala 7 durante todo o ano letivo.
Integram este projeto 12 docentes e 8 discentes com currículo específico individual.
Pontos positivos: Ótima relação entre os intervenientes, espírito de cooperação, respeito,
entreajuda e partilha. Dinamismo e organização nas atividades da sala, ambiente de trabalho
aprazível e salutar.
Aspetos a melhorar: Remodelação da sala com novos equipamentos adaptados às
especificidades dos alunos.
Os instrumentos utilizados na avaliação foram questionários de opinião para os professores e
de satisfação para os alunos

5
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ATIVIDADES DE COMPLEMENTO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Dia

Atividades

Projeto:
“Por linhas
tortas”

Ao
longo
do ano
letivo

Projeto:
“Caminhar na
Língua
Portuguesa”

Cientistas de
palmo e meio

39

Público
Alvo

Análise da Realização das Atividades

Avaliação

Docente
Ens. Esp.:
Isabel Reis

As atividades relacionadas com o projeto realizaram-se de acordo com o planeado.
No presente ano estão abrangidos quatro alunos, três de continuidade e um aluno pela primeira
vez; é de salientar que a atribuição de apenas um tempo letivo implicou uma alteração na
dinâmica do projeto e não permitiu a inclusão de outros alunos da Escola também portadores
de perturbação linguística.
A avaliação foi realizada com base no cumprimento das tarefas e na opinião expressa dos
alunos. Apesar de esta ser bastante positiva, a avaliação tem em conta as contingências
inerentes à implementação, no primeiro período, e ao escasso tempo para o desenvolvimento
das atividades.

3

Docente
Ens. Esp.:
Zilda
Apolinário

Atividade realizada, com início em outubro de 2011, em 3 Jardins de Infância, com 3 grupos
de alunos estrangeiros ou com ambiente familiar bilingue, 45 minutos/semana com cada
grupo;
Total de 21 participantes.
Aspetos positivos: Adesão total dos alunos e autorização dos pais; melhoria de desempenho da
linguagem dos alunos envolvidos.
Aspetos negativos: condições de espaço de trabalho no jardim 1, inexistentes (tem que ser
dentro da sala onde está o grupo/turma).
A avaliação inicial e no final do período realizou-se com o Teste de diagnóstico de Português
Língua não Materna

5

Educadora
JI Benfica

JI Benfica- No primeiro período e por motivos de adaptação dos grupos, este projeto foi
pouco dinamizado.
Foi feita uma ficha para as crianças fazerem o registo da experiência

2

Dinamizadores

Comunid.
educativa

Agrupamento de Escolas Febo Moniz – Almeirim
PAA 2011/2012

AÇÕES DE FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Dia

Atividades

setembro

Lançamento do blogue
das BE do 1º ciclo e JI
do Agrupamento.
Lançamento do
facebook da BE da EB1
Almeirim e do facebook
da BE Charcos

Dinamizadores

Equipa das BE
da EB Almeirim
e da EB
Charcos

Público
Alvo

Análise da Realização das Atividades

Avaliação

Comunid.
educativa

 A atividade desenvolve-se ao longo do ano letivo.
 Execução – A atividade foi desenvolvida conforme o planificado. O blogue e
o facebook foram criados, foram atualizados sempre que tal o justificou e foi
feita a sua divulgação junto da comunidade escolar.
 Participação – 268 (EB1 Almeirim) e 541 (EB1 Charcos)
 Nos aspetos positivos, poderá ser assinalado a participação de atuais e
antigos alunos utilizadores da BE com a colocação de posts ou comentários.
 Pontos a melhorar – Maior frequência nas atualizações e aumento do número
de visitantes/amigos.
 Instrumentos utilizados na avaliação – Contador de visitantes, número de
amigos e número de posts e comentários enviados/recebidos.

4

Docentes
2.º e 3.º
Ciclo

 Dado o reduzido número de inscritos só se realizou uma ação teórica (dia 10)
 Participaram 10 docentes
 Pontos positivos: esclarecimentos sobre a escola virtual e as novas
funcionalidades
 Pontos negativos: que a inscrição obrigue a que os docentes estejam
presentes

4

Docentes
1.º Ciclo

 Realizaram-se duas ações, em 21 e 22 de Novembro.
 Participaram 43 docentes
 Pontos positivos: exploração das novas funcionalidades da escola virtual.
Existência de espaço de esclarecimento de dúvidas.

5

Docentes
2.º e 3.º
Ciclo

 Só se realizou a ação de dia 28.
 Participaram 23 docentes
 Pontos positivos: exploração das funcionalidades da escola virtual

5

10
Ação de formação
Escola Virtual – sessão
teórica

21
22
28
29

40

novembro

11

CMA
Porto Editora
Ação de formação
Escola Virtual – sessão
prática

Agrupamento de Escolas Febo Moniz – Almeirim
PAA 2011/2012

2 - CONCLUSÃO
As atividades foram avaliadas de acordo com as tipologias em que estavam agrupadas.

PAA - Visitas de estudo - 1.º Período

Total Atividades
Atividades não realizadas

2
0

Atividades não avaliadas 0
Atividades Avaliadas com NT 0

Atividades Avaliadas com ST 0
Atividades Avaliadas com SB 0
Atividades Avaliadas com SMB
2
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PAA - Atividades Desportivas - 1.º Período

Total Atividades

2
1

Atividades não realizadas

Atividades não avaliadas

0

Atividades Avaliadas com NT

0

Atividades Avaliadas com ST

0

Atividades Avaliadas com SB 0
Atividades Avaliadas com SMB
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1
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PAA - Comemorações e Efemérides - 1.º Período

Total Atividades
Atividades não realizadas

1

Atividades não avaliadas

1

Atividades Avaliadas com NT

0

Atividades Avaliadas com ST
Atividades Avaliadas com SB

Atividades Avaliadas com SMB

43

32

1

15
14
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PAA - Exposições/Espétaculos/Concursos - 1.º Período

Total Atividades

9

Atividades não realizadas

1

Atividades não avaliadas

1

Atividades Avaliadas com NT 0
Atividades Avaliadas com ST
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1

Atividades Avaliadas com SB

3

Atividades Avaliadas com SMB

3
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PAA - Atividades de Enriquecimento e Desenvolvimento Curricular - 1.º Período

Total Atividades

42
4

Atividades não realizadas
Atividades não avaliadas
Atividades Avaliadas com NT
Atividades Avaliadas com ST
Atividades Avaliadas com SB
Atividades Avaliadas com SMB

45

3

1
2
11
21
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PAA - Ações de Formação - 1.º Período

Total Atividades

4

Atividades não realizadas

0

Atividades não avaliadas

0

Atividades Avaliadas com NT

0

Atividades Avaliadas com ST 0
Atividades Avaliadas com SB
Atividades Avaliadas com SMB
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2
2
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PAA - Ações de Formação - 1.º Período

Total Atividades

4

Atividades não realizadas

0

Atividades não avaliadas

0

Atividades Avaliadas com NT

0

Atividades Avaliadas com ST 0
Atividades Avaliadas com SB
Atividades Avaliadas com SMB
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2
2

Agrupamento de Escolas Febo Moniz – Almeirim
PAA 2011/2012

PAA - 1.º Período

Total Atividades
Atividades não realizadas

7

Atividades não avaliadas

5

Atividades Avaliadas com NT
Atividades Avaliadas com ST
Atividades Avaliadas com SB
Atividades Avaliadas com
SMB
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91

1
4
31
43
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PAA - 1.º período (%)

Atividades não realizadas

7,7%

Atividades não avaliadas

5,5%

Atividades Avaliadas com NT

1,3%

Atividades Avaliadas com ST

5,1%

Atividades Avaliadas com SB
39,2%

Atividades Avaliadas com SMB
54,4%
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Não se realizaram as seguintes atividades:

TIPOLOGIA

ATIVIDADE

Atividade desportiva

Workshop - atletismo

Comemorações e
Efemérides

Direitos Humanos/Crianças
Exposição de trabalhos
elaborados pelos alunos

Docente EMRC

A exposição dos trabalhos foi adiada para a semana de moral, última
semana de maio, porque não houve tempo para acabar os trabalhos e
o que havia não era significativo

Exposição, Espetáculos e
Concursos

Sessão de sensibilização para
o cidadão com deficiência
auditiva

BE/CRE

Devido a motivos de ordem pessoal por parte de alguns elementos
intervenientes, esta atividade foi adiada para data a marcar no 2º
Período.

Prevenção Rodoviária
Ação de sensibilização para
as crianças do pré-escolar

Escola Segura

Não foi obtida resposta da entidade parceira, estando prevista a sua
realização para o 2º período.

Observações astronómicas

Docentes de CFQ

Não aconteceu devido ao mau tempo

Clube da Rádio

Docente de Ed-Musical:
Helena Heleno

O Clube da Rádio iniciou as suas atividades com a reestruturação
das Grelhas de Programação, bem como a realização de outros
materiais necessários ao seu bom funcionamento.
Realizaram-se quatro reuniões para a atribuição de horários aos
novos membros, divulgando-lhes os objetivos gerais e as regras de
funcionamento.
Contudo, devido à reforma do espaço físico, as emissões ficaram
comprometidas.

Rastreio de doenças
metabólicas

Clube Saúde

A atividade será realizada no dia 25 de janeiro. Esta alteração devese à disponibilidade da Farmácia Central.

Atividades de
Complemento e
Desenvolvimento
Curricular
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DINAMIZADORES
Grupo de Ed. Física

MOTIVO
Não se realizou por indisponibilidade dos parceiros, realizar-se-á em
fevereiro ou março.

Agrupamento de Escolas Febo Moniz – Almeirim
PAA 2011/2012

Não se avaliaram as seguintes atividades:

TIPOLOGIA
Comemorações e
Efemérides
Exposição,
Espetáculos e
Concursos

Atividades de
Complemento e
Desenvolvimento
Curricular

ATIVIDADE

MOTIVO

Hastear da bandeira Ecoescola

Docentes do projeto
Eco-escolas

A ser avaliada em conselho Eco-Escolas de Junho, conforme prevê o
programa

Concurso para as mascotes
das EB Almeirim e Charcos

Equipa da BE/CRE

Encontra-se a decorrer até ao dia 13 de janeiro de 2012.
Será avaliada no 2.º período

Campanha de solidariedade
SocialisRep

Docente de EMRC:
Natércia Teles

Esta atividade está a decorrer ao longo de todo o ano letivo.
Será avaliada no 3.º período

Projeto:
Eco-escolas

Docentes do projeto
Eco-escolas

A ser avaliada em conselho Eco-Escolas de Junho, conforme prevê o
programa

Clube Saúde

Foi realizado nas escolas do 1º ciclo e será concluído durante o 2º
período na escola sede.
Será avaliada no 2.º período

Rastreio auditivo
e visual
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DINAMIZADORES

