Plano Anual de Atividades – Departamento de Humanidades

Ano Letivo 2018/2019

5º Ano
ATIVIDADE

Ida ao teatro
(“O Príncipe
Nabo”)
Celebração do
Dia Europeu
das Línguas

“Storytelling”

DATA

Data a
definir

26 e 27 de
setembro

3º
período

Comemoração
do Dia Mundial

21 de

da Poesia e da

março

Árvore

OBJETIVOS

▪
▪
▪
▪

Contactar com o mundo
teatral;
Desenvolver o gosto pelo
teatro.
Motivar para
aprendizagem das línguas;
Dar a conhecer a
diversidade cultural.

• Desenvolver a
competência de expressão
oral;
▪ Incentivar para o estudo
da língua inglesa.
• Sensibilizar para o estudo
da poesia e para a
importância da
preservação da natureza.

RESPONSÁVEIS

Professores de
Português
Professores de
Português, Inglês,
Francês, Espanhol

DESTINATÁRIOS

Alunos do 5º ano

Alunos dos 2º e 3º
Ciclos

Professores de

Alunos dos 5º e 6º

Inglês

anos

Professores de

Alunos dos 2º e 3º

Português

Ciclos

6º Ano
ATIVIDADE

Ida ao teatro
(“A aventura de
Ulisses”)

DATA

2º
período

Visita ao Museu

OBJETIVOS

▪
▪

▪

Romântico da

2º

Quinta da

período

▪

Macieirinha
Encontro com

2º

um escritor

período

Celebração do
Dia Europeu
das Línguas

“Storytelling”

26 e 27 de
setembro

3º
período

Comemoração
do Dia Mundial

21 de

da Poesia e da

março

Árvore

▪

▪
▪

Contactar com o mundo
teatral;
Desenvolver o gosto pelo
teatro.
Entrar em contacto com
o espaço museológico;
Descobrir o património
cultural da cidade do
Porto.

RESPONSÁVEIS

DESTINATÁRIOS

Professores de

Alunos do 6º ano

Português

Professores de
História

Desenvolver o gosto pela
leitura.

Professores de

Motivar para a
aprendizagem das línguas;
Dar a conhecer a
diversidade cultural.

Professores de

• Desenvolver a
competência de expressão
oral;
▪ Incentivar para o estudo
da língua inglesa.
• Sensibilizar para o estudo
da poesia e para a
importância da
preservação da natureza.

Alunos do 6º ano

Alunos do 6º ano

Português

Português, Inglês,
Francês, Espanhol

Alunos dos 2º e 3º
Ciclos

Professores de

Alunos dos 5º e 6º

Inglês

anos

Professores de

Alunos dos 2º e 3º

Português

Ciclos

7º Ano
ATIVIDADE

DATA

OBJETIVOS

RESPONSÁVEIS

DESTINATÁRIOS

Visita à
Exposição
Temporária do
Centro de

13/14

Congressos da

de

Alfândega do

setembro

▪

Motivar os alunos para o
estudo da
Pré-história e da
hominização.

Professores de
História e de

Alunos do 7º ano

Ciências Naturais

Porto “Extinção
– O fim ou o
início?”
▪
Ida

ao

teatro

(“Leandro,

Rei

da Helíria”)

12 ou 13

▪

de março
▪
▪

VII Olimpíadas
da

Língua

Portuguesa

Celebração

do

Dia Europeu das
Línguas

3º

▪

período

26 e 27 de
setembro

▪
▪
▪

Programa

Ao longo

Erasmus+

do ano
▪

Contactar com o mundo
teatral;
Comentar as adaptações
efetuadas ao texto
estudado;
Desenvolver o gosto pelo
teatro.
Incentivar para o bom uso
da língua portuguesa;
Aumentar o interesse pelo
conhecimento da
norma-padrão do
Português Europeu.

Professores de

Motivar para a
aprendizagem das línguas;
Dar a conhecer a
diversidade cultural.

Professores de

Desenvolver o
conhecimento e
sensibilizar os jovens e a
comunidade educativa
para a diversidade e para o
valor das culturas e das
línguas europeias;
Ajudar os jovens a
adquirir as aptidões e as
competências básicas de
vida, necessárias ao seu

Alunos do 7º ano

Português

Professores de

Alunos dos 7º, 8º e 9º

Português

anos

Português, Inglês,
Francês, Espanhol

Alunos dos 2º e 3º
Ciclos

Departamento de
Humanidades

Alunos dos 7º e 8º
anos

ATIVIDADE

DATA

OBJETIVOS

▪

▪

▪

Debate
interturmas
(Eco-Escola)

▪
3º
período

Comemoração
do Dia Mundial

21 de

da Poesia e da

março

Árvore

▪

▪

desenvolvimento pessoal,
à sua futura vida
profissional e a uma
cidadania europeia ativa;
Melhorar em termos
qualitativos e aumentar
em termos quantitativos a
mobilidade de alunos e da
comunidade educativa nos
diferentes Estadosmembros da União
Europeia;
Incentivar a aprendizagem
de línguas estrangeiras
modernas;
Reforçar a qualidade e a
dimensão europeia da
formação de professores.
Refletir sobre questões
relacionadas com a
protecção do ambiente;
Desenvolver a capacidade
de argumentação.
Sensibilizar para o estudo
da poesia e para a
importância da
preservação da natureza.

RESPONSÁVEIS

DESTINATÁRIOS

Professores de

Alunos do 7º ano

Português

Professores de

Alunos dos 2º e 3º

Português

Ciclos

8º Ano
ATIVIDADE

DATA

OBJETIVOS

▪
Visita ao museu
temático “World 1º período

▪

of Discoveries”
▪

Ida ao teatro
(“Aquilo que os
olhos ou O
Adamastor”)

▪
2º período

▪

(fevereiro
/março)

▪
▪

▪

Programa

Ao longo

Erasmus+

do ano
▪

▪

Aplicar e enriquecer os
conhecimentos sobre os
Descobrimentos
Portugueses;
Desenvolver a capacidade
de observação e o espírito
crítico;
Desenvolver a imaginação
empática.
Contactar com o mundo
teatral;
Comentar a adaptação do
texto estudado à
representação.
Desenvolver o gosto pelo
teatro.
Desenvolver o
conhecimento e sensibilizar
os jovens e a comunidade
educativa para a diversidade
e para o valor das culturas e
das línguas europeias;
Ajudar os jovens a adquirir
as aptidões e as
competências básicas de
vida, necessárias ao seu
desenvolvimento pessoal, à
sua futura vida profissional
e a uma cidadania europeia
ativa;
Melhorar em termos
qualitativos e aumentar em
termos quantitativos a
mobilidade de alunos e da
comunidade educativa nos
diferentes Estadosmembros da União
Europeia;
Incentivar a aprendizagem
de línguas estrangeiras
modernas;

RESPONSÁVEIS

Professores de
História

Professores de

DESTINATÁRIOS

Alunos do 8º ano

Alunos do 8º ano

Português

Departamento de
Humanidades

Alunos dos 7º e 8º
anos

ATIVIDADE

DATA

OBJETIVOS

▪

▪

▪

Intercâmbio
com uma escola
italiana

Ao longo
do ano

▪

▪

▪

Celebração

do

Dia Europeu das
Línguas

26 e 27 de
setembro

▪
▪
▪

VII Olimpíadas
da

Língua 3º período

Portuguesa

▪

Reforçar a qualidade e a
dimensão europeia da
formação de professores.
Desenvolver o
conhecimento e sensibilizar
os jovens e a comunidade
educativa para a diversidade
e para o valor das culturas e
das línguas europeias;
Ajudar os jovens a adquirir
as aptidões e as
competências básicas de
vida, necessárias ao seu
desenvolvimento pessoal, à
sua futura vida profissional
e a uma cidadania europeia
ativa;
Melhorar em termos
qualitativos e aumentar em
termos quantitativos a
mobilidade de alunos e da
comunidade educativa nos
diferentes Estadosmembros da União
Europeia;
Incentivar a aprendizagem
de línguas estrangeiras
modernas;
Reforçar a qualidade e a
dimensão europeia da
formação de professores.
Motivar para a
aprendizagem das línguas;
Dar a conhecer a
diversidade cultural.
Incentivar para o bom uso
da língua portuguesa;
Aumentar o interesse pelo
conhecimento da
norma-padrão do Português
Europeu.

RESPONSÁVEIS

Departamento de
Humanidades

Professores de
Português, Inglês,
Francês, Espanhol

DESTINATÁRIOS

Alunos dos 8º e 9º
anos

Alunos dos 2º e 3º
Ciclos

Professores de

Alunos dos 7º, 8º e

Português

9º anos

ATIVIDADE

Exposições

DATA

de

trabalhos
Provas

de

Exame DELF
Elaboração

OBJETIVOS

▪
A definir

▪
▪

3º período

RESPONSÁVEIS

DESTINATÁRIOS

Motivar para o estudo da
língua francesa;
Consolidar o vocabulário
aprendido.

Professores de

Alunos do 8º ano

Certificação dos
conhecimentos adquiridos
em língua francesa.

Professores de

de

Francês

Francês
Professores de

textos

Alunos do 8º ano

Alunos do 8º ano

Português

publicitários que
incitem
proteção

à 1º período

▪

Sensibilizar os alunos para a
proteção do ambiente.

▪

Sensibilizar para o estudo da
poesia e para a importância
da preservação da natureza.

do

ambiente (EcoEscolas)
Comemoração
do Dia Mundial

21 de

da Poesia e da

março

Árvore

Professores de

Alunos dos 2º e 3º

Português

Ciclos

9º Ano

ATIVIDADE

DATA

Ida ao teatro

OBJETIVOS

▪

para assistir à

▪

peça Auto da
Barca do Inferno e
visita ao
Mosteiro dos

novembro

▪
▪

Jerónimos; visita
▪

ao Maat ou ao
Museu do

▪

Aljube
▪

▪

Intercâmbio
com uma escola
italiana

Ao longo
do ano
▪

▪

Contactar com o mundo
teatral;
Comentar a adaptação do
texto
estudado
à
representação;
Desenvolver o gosto pelo
teatro;
Consolidar conhecimentos
sobre a arte manuelina;
Desenvolver a sensibilidade
estética;
Incentivar o respeito pelo
património português.
Desenvolver o
conhecimento e sensibilizar
os jovens e a comunidade
educativa para a diversidade
e para o valor das culturas e
das línguas europeias;
Ajudar os jovens a adquirir
as aptidões e as
competências básicas de
vida, necessárias ao seu
desenvolvimento pessoal, à
sua futura vida profissional
e a uma cidadania europeia
ativa;
Melhorar em termos
qualitativos e aumentar em
termos quantitativos a
mobilidade de alunos e da
comunidade educativa nos
diferentes Estadosmembros da União
Europeia;
Incentivar a aprendizagem
de línguas estrangeiras
modernas;

RESPONSÁVEIS

DESTINATÁRIOS

Professores de
Português,
História e Físico-

Alunos do 9º ano

Química

Departamento de
Humanidades

Alunos dos 8º e 9º
anos

ATIVIDADE

Quem conta um

DATA

1º período

conto? – leitura

OBJETIVOS

▪
▪
▪

de histórias ao
1º ciclo

▪
VII Olimpíadas
da Língua

3º período

▪

Portuguesa

Celebração do
Dia Europeu
das Línguas

26 e 27 de
setembro

Exposições de
trabalhos sobre

Exame DELF

▪

▪
3º período

o ambiente
Provas de

▪

▪
▪

3º período

Reforçar a qualidade e a
dimensão
europeia
da
formação de professores.
Capacitar para a expressão
oral;
Incentivar à leitura;
Fomentar a interação entre
os alunos.

RESPONSÁVEIS

DESTINATÁRIOS

Professores de
Português

Alunos do 9º ano /
1º e 2º anos

Incentivar para o bom uso
da língua portuguesa;
Aumentar o interesse pelo
conhecimento da
norma-padrão do Português
Europeu.

Professores de

Alunos dos 7º, 8º e

Português

9º anos

Motivar para a
aprendizagem das línguas;
Dar a conhecer a
diversidade cultural.

Professores de
Português, Inglês,
Francês, Espanhol

Motivar para o estudo da
língua francesa;
Consolidar o vocabulário
aprendido.

Professores de

Certificação dos
conhecimentos adquiridos
em língua francesa.

Professores de

Alunos dos 2º e 3º
Ciclos
Alunos do 9º ano

Francês

Francês

Alunos do 9º ano

