Projeto Curricular do 1.º Ciclo

Tema
“Uma escola a educar para o discernimento.”

Subtema
“Aprende a escolher o bem e poderás melhorar o mundo.”

1

Externato de Santa Joana
2017-2018

Introdução

O tema geral deste ano letivo é “Uma escola a educar para o discernimento”.
Desta forma, o 1.º ciclo irá desenvolver o subtema “Aprende a escolher o bem e
poderás melhorar o mundo”. Assim sendo, o trabalho incidirá no ensino baseado na
reflexão, avaliação e escolha do melhor caminho através da distinção entre o bem e o
mal, para assim formarmos cidadãos ativos e capazes da construção de um mundo
melhor. Este projeto centrar-se-á na formação de seres críticos e conhecedores do seu
papel interventivo na sociedade.

Este projeto propõe-se a:
 Educar os alunos a terem atitudes refletidas e valores bem estruturados;
 Ensinar a refletir fazendo uma avaliação dos seus atos;
 Aprender a escolher o bem em detrimento do mal;
 Desenvolver a capacidade de avaliar algo com sensatez e clareza;
 Saber escolher seguindo o caminho do Bem;
 Descobrir que a prática do Bem ajuda a construir uma sociedade com valores e
consequentemente um mundo melhor.
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Organização Curricular do 1.º ciclo
ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES
 Português
 Matemática
 Estudo do Meio
 Expressões Artísticas e Físico-Motoras
 Apoio ao Estudo
 Educação Moral e Religiosa Católica
 Inglês (3.º e 4.º ano)
ÁREAS CURRICULARES NÃO-DISCIPLINARES
 Educação para a Cidadania
 Inglês (1.º e 2.º ano)
ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO
 Informática
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
 Ballet
 Karaté
 Ginástica Acrobática;
 Piano
 Guitarra clássica
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Programação Anual de atividades 2017/2018

A partir do subtema do 1.º ciclo, vão ser desenvolvidas diversas atividades, tais como:
 Gestão de conflitos em sala de aula através de debates e reflexões coletivas;
 Elaborar cartazes alusivos ao tema;
 Enfeitar o placard da sala tendo em vista o tema;
 Promover debates e trabalhos de grupo;
 Pesquisar e elaborar textos alusivos ao tema;
 Participar em campanhas de solidariedade promovendo a compaixão por todas
as pessoas carenciadas;
 Elaborar PowerPoint alusivos ao tema.

Atividades a desenvolver ao Longo do ano
 Semana das Ciências;
 Dinamização da biblioteca de forma a trabalhar as obras do Plano Nacional de
Leitura;
 Comemoração dos dias festivos que marcam a cultura inglesa;
 Participação em diversos projetos /atividades promovidas por outras
instituições;
 Celebração do Dia de São Francisco;
 Comemoração do Dia de São Martinho;
 Celebração – Comemoração da Imaculada Conceição;
 Festa de Natal;
 Desfile de Carnaval;
 Celebração Pascal;
 Celebração do Mês de Maio;
 Celebração de Santa Joana, Padroeira do Colégio;
 Festa de finalistas e entrega de diplomas do 4.º ano;
 Visitas de Estudo;
 Passeio escolar de final do ano;
 Sarau (festa de encerramento do ano letivo).
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Calendário Mensal das Atividades 2017/2018
Data

Atividades

Objetivos

Intervenientes

Receção das crianças/alunos:

Promover a socialização entre

SETEMBRO

- Acolhimento geral e apresentação

as diferentes turmas;

Alunos do 1.º

11/09/17

dos espaços aos novos alunos;

Promover a integração dos

ciclo, do 9.º

- Realização de um Peddy Paper.

novos alunos;

ano e

Proporcionar o conhecimento

professores

dos diferentes espaços do
colégio.

OUTUBRO
04/10/17

20/10/17

- Comemoração do dia de São

Conhecer e valorizar a vida de

Professoras e

Francisco.

São Francisco ;

alunos

 Aprender as regras de

-Visita de estudo à escola de
Condução (1.º e 2.º ano).

segurança.

Alunos e
Professores

NOVEMBRO

10/11/2017

-Comemoração do dia de São

 Conhecer as tradições da

Professores e

Martinho (Museu Soares dos Reis).

comemoração do Dia de São

alunos.

Martinho;
 Desenvolver e promover o
gosto pelo património cultural;
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24/11/2017

 Promover o gosto pela

-Apresentação da história “O
sapateiro e os anões” aos alunos do

leitura;

Alunos e
Professores

pré-escolar.
DEZEMBRO

07/12/17

- Celebração da Imaculada

 Dinamizar a relação

Alunos e

Conceição.

escola/família/ comunidade;

professores

Conhecer o significado de
datas importantes na vida
católica.

14/12/17
- Festa de Natal .

 Incentivar o espírito

Toda

Natalício;

comunidade

 Reconhecer a importância da

Educativa

preservação cultural e artística.

JANEIRO
05/01/18

Comemoração do Dia dos Reis:

 Homenagear os bombeiros

Alunos e

- Apresentação de canções nos

pela importância do seu

professores

Bombeiros de Ermesinde e oferta de

trabalho na proteção da

um livro com mensagens de

comunidade;

agradecimento do seu trabalho.

12/01/18

-Visita de Estudo ao Paço dos Duques  Contextualizar alguns aspetos

Alunos e

e Castelo de Guimarães (3.º e 4.ano).

Professores
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da história de Portugal.

FEVEREIRO

09/02/18

-Desfile de Carnaval.

 Incentivar a imaginação dos

Alunos do 1.º,

alunos;

2.º e 3.º ciclo

 Incentivar o comportamento
adequado em diferentes
contextos sociais.
MARÇO
19/03/18

22/03/18

- Dia da Pai – realização de um

 Fomentar o conceito de

Alunos do 1.º

trabalho alusivo ao tema.

família;

Ciclo

- Celebração Pascal (Igreja Matriz).

 Dinamizar a relação

Toda a

escola/família/ comunidade;

comunidade

Conhecer o significado de

escolar

datas importantes na vida
católica.

ABRIL
13/04/2018

- Encontro do 4.º ano, em

Promover a laços de amizade

Professores e

Linda-a-Pastora.

entre colégios da congregação;

alunos do 4.º

Fomentar o convívio entre

ano

alunos dos diferentes colégios.
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MAIO
05/05/18

- Dia da Mãe – realização de um

 Fomentar o conceito de

Alunos e

trabalho alusivo ao tema.

família;

professores

 Reforçar o conceito de
família e o sentido de união.

11/05/18

14 a 18/05/18

- Celebração do dia de Santa Joana.

 Conhecer/relembrar a vida

Comunidade

de Santa Joana.

educativa

 Conhecer o laboratório,

- Semana das ciências.

Alunos do 1.º e

regras do uso do mesmo

do 3.º Ciclo e

bem como do

Professores

manuseamento dos seus
recursos;
 Realizar experiências de
forma a pôr em prática
conteúdos abordados na
área de Estudo do Meio.

31/05/18

Encerramento do mês de Maria:
-realização de uma procissão.

 Homenagear Maria como

Toda

exemplo de mãe.

comunidade
educativa

JUNHO
01/06/18

-Dia Mundial da Criança: Festival da

 Entoar canções.

Alunos do 1.º

Canção.

Proporcionar momentos de

ciclo

alegria e companheirismo.
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08/06/18

- Festa de finalistas.

 Fomentar o convívio entre a

Alunos do 1.º

comunidade educativa.

ciclo e
professores

09/06/18

 Confraternização entre

- Festa final do ano.

toda a comunidade

Alunos e
professores.

educativa

22/06/18

 Promover o convívio entre

- Passeio final de ano.

alunos;
 Contato com vestígios de
povos antigos.
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Alunos e
Professores

Horário Escolar – 1.º Ciclo
09:00 – 10:30

1.º Bloco

10:30 – 11:00

Intervalo

11:00 – 12:00

2.º Bloco

12:00 – 14:00

Almoço

14:00 – 15:30

Meio Bloco

15:30 – 15:45

Intervalo

15:45 – 16:30

Alternando atividades curriculares com atividades de

16:30 - 17:15

complemento curricular, conforme o horário.

Calendário Escolar
Períodos

Início

Termo

1.º

11 setembro 2017

15 de dezembro 2017

2.º

3 janeiro 2018

23 de março de 2018

3.º

9 de abril 2018

22 de junho 2018

Interrupções
DATA
1.º

De 18 de dezembro 2017 a 02 de janeiro 2018

2.º

De 12 a 14 de fevereiro 2018

3.º

De 26 de março a 6 de abril 2018

Atendimento aos Encarregados de Educação

De acordo com a legislação em vigor, cada professor receberá os Encarregados de Educação dos
seus alunos nos horários e dias a estipular, devendo os senhores Encarregados de Educação
prevenir por escrito os respetivos professores com a necessária antecedência.

