
 

 

 

PLANO ATIVIDADES 2018/2019 

 

 Representação dos Pais no Conselho Geral 

 Reuniões com representantes de turma - Pelo menos 2 durante o ano 

 Manutenção de página web e facebook com informação relevante para os pais e encarregados de 

educação.  

 “ESCOLA SOLIDÁRIA”  

- Agilizar com o grupo CORAÇÃO NA RUA uma ida ao Porto dos alunos do 12.ºano para 

distribuir uma refeição confecionada por nós (se possível feita na escola com a ajuda de 

alunos). 

- Manter a conta na AMBISOUSA de recolha de tampinhas. A recolha é feita na escola e na 

Tabacaria Imperial. 

 Criação do gabinete JPS (Jovens Promotores de Saúde) caso na escola exista um professor 

interessado em liderar este gabinete. 

 Manutenção do “Coro da Escola” envolvendo alunos, Encarregados de Educação, Professores e 

Assistentes. A responsável é a Professora Sílvia.   

 Palestras para pais em temas que se considerem importantes (alimentação saudável e uso 

responsável da internet). 

 A feira do manual usado – Manter a feira com alterações que se entendam necessárias. 

 Feira de S. Martinho – participação no júri do concurso. 

 Mesas de Natal - participação no júri do concurso. 

 Concurso de Árvores de Natal e Presépios –atividade para os 7.º e 8.º anos. 

 Torneio de retórica – Acompanhamento desta atividade do grupo de Filosofia que envolve os alunos 

do 11.º Ano. 

 Cantar das JANEIRAS – atividade para todas as turmas mediante inscrição prévia. 

 Dia da árvore e da poesia – atividade que envolve todas as turmas do 7.º ano com o estudo e 

plantação da árvore da turma e uma noite temática com a participação de todas as turmas. As 

turmas do 8.º e 9.º ano fazem uma visita/atividade junto da sua árvore (plantada nos anos 

anteriores) 

 Sarau desportivo – Os pais participam com um número nesta atividade desportiva que marca o 

encerramento do ano letivo. 

 Arraial – Festa envolvendo toda a comunidade com carácter lúdico em que a animação é assegurada 

pelos nossos alunos e a alimentação é da responsabilidade das turmas que se inscrevem. 

 Colaboração em todas as atividades da escola que solicitem a nossa colaboração. 

 

Dias temáticos 

 Dia mundial da filosofia. 

 Dia internacional do obrigado 

 Dia mundial da rádio 

 Dia mundial do professor 


