Plano Anual de Atividades
da Associação de Pais e Encarregados de Educação
da Escola EB 1/JI Nº 1 da Serra das Minas
De mãos dadas com as nossas crianças.

Ano Letivo 2017/2018
Atividades

Calendarização

Local

Destinatários

Dia do Diploma
- Oferta de lembranças

Brincadeiras
no Recreio
- Oferta de: bonecas,
loiças, carros, jogos,
puzzles, livros, etc.

10 de outubro

Escola

Comunidade
Educativa

Dinamizadores





Assoc. de Pais
Professores
Alunos
Auxiliares

Magusto
-

Oferta de tostas,
sumos, compotas

Campanha
de Natal
- Recolha de alimentos








Ao longo
do ano letivo

Escola

Alunos



Assoc. de Pais

“Pão-por-Deus”
- Oferta de biscoitos,
frutos secos, frutas,
doces, etc.

Objetivos

31 de outubro
(manhã)

Escola

Comunidade
Educativa



Assoc. de Pais

10 de novembro
(manhã)

Escola

Comunidade
Educativa






Assoc. de Pais
Professores
Alunos
Auxiliares

20 de novembro
a 15 de
Dezembro

Escola

Famílias
carenciadas da
escola

 Assoc. de Pais

Promover valores.
Fomentar
o
desenvolvimento
de
relações
interpessoais equilibradas e construtivas.
Desenvolver o sentido social, crítico e interventivo.
Desenvolver o espírito de colaboração.




Promover valores.
Fomentar
o
desenvolvimento
de
relações
interpessoais equilibradas e construtivas.
Desenvolver o sentido social, crítico e interventivo.
Desenvolver o espírito de partilha.






Promover a participação ativa dos alunos.
Desenvolver o espírito de colaboração.
Preservar as tradições.
Promover a participação ativa da comunidade escolar.






Promover a participação ativa dos alunos.
Desenvolver o espírito de colaboração.
Preservar as tradições.
Promover a participação ativa da comunidade escolar.



Desenvolver atividades de solidariedade de forma a
promover o crescimento integral.
Desenvolver o sentido social, crítico e interventivo.
Contribuir para a formação cívica do aluno, enquanto
público e ator.
Promover a participação ativa dos alunos.
Desenvolver o espírito de colaboração.






Campanha
“4 patas
quentinhas”


20 de novembro
a 15 de
Dezembro

Escola

União Zoófila

 Assoc. de Pais

(Recolha de cobertores,
mantas, alimentos)




“Natal na Escola”
- Elaboração e oferta de
sacos de doces
- Enfeites de Natal
- Lanche partilhado

15 de dezembro

Escola

Comunidade
educativa

 Assoc. de Pais

Venda de rifas e
doces (angariação
de fundos para ida
ao cinema de todos
os alunos, no dia da
criança)



15 de dezembro

Escola

Comunidade
educativa

 Assoc. de Pais


Entre novembro e
maio

Escola

Comunidade
educativa

 Assoc. de Pais

Histórias de vida
contadas
na
1ª
pessoa, por avós de
alunos
- Ler uma história







“Conto dos Avós”
-







Mealheiro Mensal
- Angariação de fundos
para ida ao cinema de
todos os alunos, no
dia da criança








Quermesse de
Natal
-




A definir

Escola

Comunidade
Educativa



Assoc. de Pais






Desenvolver atividades de solidariedade de forma a
promover o crescimento integral.
Desenvolver o sentido social, crítico e interventivo.
Contribuir para a formação cívica do aluno, enquanto
público e ator.
Promover a participação ativa dos alunos.
Desenvolver o espírito de colaboração.
Promover a participação ativa da comunidade escolar.
Desenvolver o espírito de colaboração.
Preservar as tradições.
Desenvolver atividades de solidariedade de forma a
promover o crescimento integral.
Desenvolver o sentido social, crítico e interventivo.
Promover a participação ativa dos alunos.
Promover a participação ativa da comunidade
escolar.
Desenvolver o espírito de colaboração.
Preservar as tradições.
Desenvolver atividades de solidariedade de forma a
promover o crescimento integral.
Desenvolver o sentido social, crítico e interventivo.
Promover a participação ativa dos alunos e respetivas
famílias.
Promover a participação ativa da comunidade
escolar.
Desenvolver o espírito de colaboração.
Desenvolver o sentido social, crítico e interventivo.
Promover a participação ativa dos alunos e respetivas
famílias.
Fomentar
o
desenvolvimento
de
relações
interpessoais equilibradas e construtivas.
Desenvolver o sentido social, crítico e interventivo.
Desenvolver o espírito de colaboração.
Promover a participação ativa da comunidade escolar.
Estimular o envolvimento dos pais, encarregados de
educação e outros familiares, na aprendizagem dos
educandos.

“Pais em Cena”
- poda de árvores
- pequenas reparações
- oferta de pequenos
materiais necessários
no dia a dia da escola

“Escola na
Quinta”

Ao longo do
ano letivo

Março/Abril

Escola

Escola

Comunidade
educativa

Alunos do JI






Assoc. de Pais
JF Rio de Mouro
C. Mun. Sintra
Empresas
Regionais
 Comércio local

 Assoc. de Pais

- Oferta de ida ao
cinema

1 de junho
(Dia da Criança)

Cinema
Fórum
Sintra

Alunos
Professores
A. Operacionais

Colaboração na
Festa de Final de
Ano Letivo
- Oferta de cartolas,
pastas e lembranças
para os finalistas 4º
ano
- colaboração almoço
partilhado










- Oferta de visita de
estudo (entradas) ao
JI - Quinta dos Póneis
(Terrugem)

“Escola no
Cinema”




 Assoc. de Pais






22 de junho

Escola

Comunidade
educativa

 Assoc. de Pais
 Alunos
 Professores

NOTA: Ao longo do ano letivo poderão surgir outras atividades, que serão comunicadas atempadamente.






Fomentar
o
desenvolvimento
de
relações
interpessoais equilibradas e construtivas.
Desenvolver o sentido social, crítico e interventivo.
Desenvolver o espírito de colaboração.
Promover a participação ativa da comunidade escolar.
Desenvolver atividades de solidariedade de forma a
promover o crescimento integral.

Conhecer diversas espécies de animais.
Reconhecer que os animais são seres vivos,
respeitando, valorizando e protegendo-os.
Levar a criança a preservar a Natureza e refletir sobre
o risco de extinção dos animais, consciencializando
as crianças a participar dos cuidados com o nosso
Planeta.
Fomentar
o
desenvolvimento
de
relações
interpessoais equilibradas e construtivas.
Reconhecer a existência de diferenças sociais.
Promover valores.
Estimular o envolvimento dos pais e encarregados de
educação na via da escolar dos educandos.

Desenvolver atividades de solidariedade de forma a
promover o crescimento integral.
Desenvolver o sentido social, crítico e interventivo.
Desenvolver o espírito de colaboração.
Promover a participação ativa dos alunos.
Estimular o envolvimento dos pais e encarregados de
educação na aprendizagem dos educandos.

