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Introdução  

 

O presente documento apresenta as actividades realizadas no contexto do projecto 

ParticipAr, dinamizadas pelo Monte no ano lectivo de 2007/2008, no Agrupamento 

de Escolas de Arraiolos.  

 

1. Enquadramento das actividades  

 

É nosso desejo que a intervenção do Monte nas escolas seja entendida como uma 

valência e um apoio ao trabalho desenvolvido pelo corpo docente da escola. 

Certamente não queremos privar o tempo que os professores que têm previsto para 

seu programa curricular.  

 

A intervenção do Monte ao longo do ano lectivo nas escolas corresponde à 

dinamização de acções que se inserem no âmbito curricular dos alunos, a nossa 

finalidade é contribuir para uma nova dinâmica pela disponibilização de recursos 

técnicos e humanos.  

 

Propomos implementar uma série de actividades lúdico-pedagógicas com os alunos 

dentro horário escolar, tendo como principio uma aprendizagem “não tradicional” de 

algumas matérias. Consideramos que o trabalho desenvolvido conjuntamente com 

os professores será mais consistente e eficaz não só ao nível da adesão dos alunos 

nas actividades, mas também nos seus resultados finais. 

 

 

2. Articulação de trabalho  

 

Com base na avaliação e na experiência das actividades realizadas no ano lectivo 

transacto, realizámos um balanço positivo da nossa intervenção no Agrupamento de 

Escolas de Arraiolos. No entanto há que salientar que a taxa de participação de 

alunos nas acções que são implementadas dentro do horário escolar é muito mais 
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elevada, do que as realizadas fora desse horário. Verificamos que a adesão em 

actividades de participação optativa foi muito escassa. 

 

Assim sendo, no ano lectivo de 2007/2008, defendemos que estas acções só se 

justificariam se fossem implementadas dentro do horário escolar. Acreditamos que 

para o seu sucesso é necessária disponibilidade e colaboração dos professores, não 

só para dinamizar algumas actividades dentro do programa curricular, mas também 

para um acompanhamento efectivo de cada uma delas. Isto para que não se corra o 

risco de desenvolver actividades onde não há participação dos alunos. 

 

Com estes indicadores, de acordo com a experiência adquirida no ano lectivo 

anterior, as actividades desenvolvidas em 2007/2008 decorreram durante o horário 

escolar dos alunos, garantindo assim uma maior adesão em cada uma delas. Para 

que tal, foi apresentado inicialmente uma proposta de trabalho ao Agrupamento com 

várias acções e a sua calendarização, em Anexo I, de modo a permitir ajustar toda a 

intervenção com o os professores das respectivas áreas ou matérias. 

 

Consideramos que só enquadrando as nossas actividades dentro do programa 

curricular faz sentido a sua existência, estamos convictos que os alunos só têm a 

beneficiar se assim o for, pois juntos iremos enriquecer o seu currículo escolar. 

 

 

3. Actividades Realizadas no ano lectivo 2007-2008  

 

Tal como passaremos a pormenorizar, as actividades realizadas não respeitaram o 

Plano de Acção proposto. Esta situação acontece pela dificuldade em incluir as 

actividades propostas em período lectivo. 

 

Actividade 1 - Apoio à concretização de visita de e studo 

 

Objectivo: Disponibilização de  Transporte realização de visita de estudo a 

Noudar - Campo de Férias 
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Nº de beneficiários: 22 crianças e jovens  (EB1 de Santana do Campo e turma 

do 7º ano da Cunha Rivara) 

 

Data de realização: 22 e 23/01/2008 

 

Actividade 2 - Realização de Workshop de Dança e Ca poeira 

 

Objectivo: Promover a dança junto da comunidade escolar 

 

Nº de beneficiários: 50 jovens e crianças (estima-se que a participação rondou 

este número, não foi possível um contabilização precisa pois a acção foi 

aberta ao público) 

 

Data de realização: 11/01/08 

 

Actividade 3 - Participação na Comemoração do dia d a árvore 

 

Objectivo: Plantação de arvores pela comunidade escolar 

 

Nº de beneficiários: 34 crianças (estima-se que a participação rondou este 

número, não foi possível um contabilização precisa pois a acção foi aberta ao 

público) 

 

Data de realização: 12/03/08 

 

Actividade 4 - Apoio ao acompanhamento de alunos co m cuidados educativos 

especiais 

 

Objectivo: Disponibilização de  Transporte para Évora para acompanhamento 

de alunos com cuidados educativos especiais 

 

Nº de beneficiáros: 105 crianças 
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Data de realização: 21/01/2008 a 21/04/2008 

 

Actividade 5 - Apoio à participação na Eleição Naci onal do Governo sub18 

 

Objectivo: Disponibilização de Transporte para Lisboa para um grupo de 

alunos participarem na Eleição Nacional do Governo sub18 

 

Nº de beneficiáros: 4 jovens e 2 professores 

 

Data de realização: 24/04/2008 

 

Actividade 6 - Apoio à concretização de visita de e studo 

 

Objectivo: Disponibilização de Transporte para Lisboa para a realização de 

visita de estudo 

 

Nº de beneficiáros: 6 

 

Data de realização: 02/06/2008 

 

Actividade 7 - Apoio para participação em prova int ernacional de orientação a 

realizar em França 

 

Objectivo: Disponibilização de transporte para a participação dos atletas na 

prova 

 

Nº de beneficiários: 18 atletas da Escola de Modalidade de Orientação do 

parceiro da Sociedade Recreativa de São Pedro Gafanhoeira 

 

Data de realização: de 29/07/2008 a 09/08/2008 
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Anexo II 
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Proposta de Actividade e Calendarização 

 

1. Temáticas a abordar  

 

1.1.  Expressão Corporal 

  

Com a organização de actividades de expressão corporal desejamos possibilitar aos 

alunos a oportunidade de exprimir e desenvolver a sua criatividade através da 

dança, música e teatro. Pretendemos que os jovens explorem, aprendam e reajam 

aos estímulos do meio envolvente.  

 

A educação e o desenvolvimento da expressão corporal – dos gestos, da audição, 

da voz e da visão – desenvolve nos jovens as mais variadas possibilidades de 

interpretar o mundo, de criar e de reflectir e de exprimir o pensamento.  

 

Com estas actividades os jovens têm a possibilidade de interpretar a realidade que 

os rodeia, de estruturar e exprimir o seu pensamento, de criar, de desenvolver o seu 

equilíbrio emocional, de formar o seu carácter e de afirmar a sua própria identidade. 

 

Objectivos: 

� Desenvolvimento da comunicação e da expressão através da ligação 

entre a música o movimento; 

� Desenvolvimento do potencial expressivo de cada jovem; 

� Promoção da expressão verbal e corporal; 

� Proporcionar o contacto com a dança e o teatro. 

Responsáveis: 

−−−−    Animador do Monte; 

−−−−    Professora Sandra Quaresma; 

−−−−    Estagiários. 
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1.2.  Artes Plásticas 

 

Queremos proporcionar aos alunos o seu desenvolvimento e gosto pelas artes de 

expressão plástica. É importante desenvolver o sentido estético e criador, com a 

realização destas actividades, tencionamos desenvolver os jovens ao nível 

intelectual, emocional, social e perceptivo. 

 

O ensino das artes plásticas pode ser importante para os jovens se compreenderem 

a si mesmos e a sociedade que os rodeia. É uma importante forma de expressão 

dos sentimentos, emoções, e desejos, contribuindo muito para a autonomia pessoal 

e social dos alunos. 

 

Objectivos 

� Desenvolvimento da expressão e da criatividade; 

� Reconhecimento da importância das artes plásticas; 

� Contribuição para a criação de um sentido estético e de crítica artística. 

 Responsáveis: 

−−−−    Animador do Monte; 

−−−−    Professor Luís Silva; 

−−−−    Estagiários. 

 

1.3.  Actividades de Desenvolvimento Cognitivo 

 

Com a realização destas actividades queremos promover o desenvolvimento e a 

capacidade cognitiva dos alunos. Será dinamizado um conjunto de actividades com 

a perspectiva do desenvolvimento cognitivo.  Os jovens  vão poder realizar várias 

actividades que lhes proporcionem experiências e estimulação mental, onde será 

necessário reflectir sobre as suas acções. 
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Realizaremos algumas visitas mais vocacionadas para desenvolver o gosto dos 

alunos pelas ciências. Também darmos todo o nosso apoio nos clubes em que as 

actividades em que os alunos estejam inserido, como por exemplo nas “Olimpíadas 

da Língua Portuguesa” e nas “Olimpíadas da Matemática”. Sugerimos ainda a 

criação de um “Clube dos Jogos” onde os alunos poderão experimentar vários jogos 

(xadrez, damas, cartas, jogos de tabuleiro…).  

 

Objectivos 

� Estimulação da curiosidade e do interesse para novos assuntos; 

� Exploração da observação e da capacidade crítica da criança, 

estabelecendo uma relação íntima entre o pensar e as tarefas e desafios do 

quotidiano; 

� Educação para o pensar crítico, criativo e cuidadoso; 

� Desenvolvimento da capacidade de aprofundar e melhorar o conhecimento 

de si e do    mundo.  

Responsáveis: 

−−−−    Animador do Monte; 

−−−−    Grupo de matemática (Professor Carlos Rosmaninho); 

 

1.4.  Actividades Físicas e Desportivas 

À semelhança do passado ano lectivo, também este ano iremos desenvolver 

actividades no âmbito do desporto. Para o bem-estar pessoal e social é importante a 

actividade física, não só para a aquisição de hábitos de vida saudáveis, mas 

também como factor de socialização e respeito pelas regras. 

 

Iremos organizar passeios onde os jovens poderão experimentar desportos 

alternativos em realidades bem distintas das suas. Será dada especial primazia ao 

desporto aventura na natureza. 

 

Objectivos: 

� Desenvolvimento funcional das capacidades físicas e motoras dos alunos; 

� Promover um estilo de vida saudável através da prática desportiva; 
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� Proporcionar o contacto com desportos menos acessíveis aos jovens desta 

região; 

� Estimulação da capacidade de cooperação com os companheiros, 

conhecimento e    aplicação de regras. 

 

Responsáveis: 

−−−−    Animador do Monte; 

−−−−    Professores Rui Rebocho e Pedro Graça. 

 

1.5.  Actividades de Educação Ambiental  

Actividades da responsabilidade do CEAI 

Projecto “Ciência e Biodiversidade – Um Projecto de Educação para a 

Sustentabilidade no Concelho de Arraiolos”; 

 

1.6.  Actividades de Tecnologias de Informação e Co municação (TIC) 

Numa altura em que as TIC já fazem parte de quase todas as acções do quotidiano 

a educação não é excepção. O ensino e a sua qualidade será tanto melhor se 

houver um aproveitamento das potencialidades que as TIC têm para nos oferecer. É 

nesta óptica que iremos desenvolver algumas acções no âmbito das tecnologias de 

informação, queremos envolver os alunos e dinamizar acções que lhes 

proporcionem conhecimentos e um bom domínio técnico das TIC como uma mais 

valia na sua formação e educação. 

 

Objectivos: 

� Contribuir para a formação de alunos com vista a uma utilização autónoma 

dos equipamentos; 

� Dotar os alunos de conhecimentos para a utilização das TIC visando o 

domínio da informação e ao gosto pela sua utilização correcta; 

� Desenvolver as potencialidades das TIC como forma de apoio curricular. 

Responsáveis: 

−−−−    Animador do Monte; 

−−−−    Professores Rui Rebocho e Teresa Santos. 
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1.7.  Outras Actividades 

 

1.7.1. Jornal Escolar 

• Jornal do Agrupamento de Escolas; 

• Jornal de Parede. 

Objectivos: 

� Divulgar notícias e actividades de âmbito cultural, desportivo, recreativo, 

entre outros campos, que possam ter interesse para os alunos; 

� Envolver os alunos no trabalho de pesquisar e partilhar informação; 

� Envolver os alunos na actualização do jornal. 

Responsáveis: 

−−−−    Animador do Monte; 

−−−−    Professora Paula Gaspar. 

 

1.7.2. Worshop’s nos Bombeiros Voluntários de Arrai olos 

Objectivos: 

� Alertar os jovens para a prevenção na ocorrência de acidentes; 

� Contribuir uma melhor reacção dos alunos em situações de emergência. 

Responsáveis: 

−−−−    Animador do Monte; 

−−−−    Professores dos CEF’s. 

 

1.7.3. Fórum das Crianças e Jovens 

 Objectivos: 

� Debater problemas que afectem os jovens na vida escolar; 

� Promover hábitos de cidadania junto dos jovens; 

� Levar os jovens a ter um papel activo nos processos de decisão. 

Responsáveis: 

−−−−    Animador do Monte; 

−−−−    Professores de formação cívica. 

 

1.7.4. Voluntariado social 

 Objectivos: 
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� Promover o voluntariado junto dos jovens; 

� Desenvolvimento de valores de ética e de cidadania. 

Responsáveis: 

−−−−    Animador do Monte; 

−−−−    Professores responsáveis pelas disciplinas de cidadania. 

 

2. Formação para Pessoal Docente e Não Docente 

• Actividades de sensibilização ambiental; 

• Formação em TIC (Word, PowerPoint, Excel, Publisher, Internet…); 
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3. Calendarização  

Outubro 

Actividades Destinatários Calendarização Local 
Recursos 

Materiais e 
financeiros 

Recursos Humanos Objectivos 

Criação do Jornal de 
Parede  

Toda a comunidade escolar 
(docentes, não docentes e 
alunos). 

A decorrer durante todo 
o ano lectivo 

Escola Cunha 
Rivara, Biblioteca 

- 1 placar  
- 2 metros de papel 
de cenário 
- Pionés. 

- Equipa Técnica do 
Jornal 
(Animador do Monte 
e Docentes da 
Cunha Rivara) 

− Divulgar notícias e actividades de 
âmbito cultural, desportivo, 
recreativo, entre outros campos, que 
possam ter interesse para os 
alunos; 

− Envolver os alunos no trabalho de 
pesquisar e partilhar informação. 

 
 

Novembro 

Actividades Destinatários Calendarização Local 
Recursos 

Materiais e 
financeiros 

Recursos Humanos Objectivos 

Danças do Mundo: 
Workshop Capoeira 

Alunos da Escola Cunha 
Rivara em Geral 

7 de Novembro (quarta-
feira) 

Escola Cunha 
Rivara, Pavilhão 
desportivo 

A aguardar 
orçamento 

- Umoi Souza 
(professor de 
capoeira) 

− Exploração da criatividade, da 
comunicação e da imaginação 
através do som e do movimento;  

− Proporcionar o contacto com a 
dança e cultura de outros países. 

 

Visita de Estudo: 
Visita à colecção 
Berardo 
Museu Nacional de 
Arte Contemporânea 

Alunos do Ensino 
Secundário e dos Cursos 
de Educação e Formação 

15 de Novembro 
(quinta-feira) 

Centro Cultural 
de Belém. 
Museu do Chiado 

Autocarro da 
Câmara Municipal 
de Arraiolos; 
Entradas no Museu 
do Chiado 

- Professores; 
- Animador do 
Monte. 

− Contactar com as diferentes formas 
de expressão artística; 

− Reconhecimento da importância das 
artes plásticas; 

−−−−    Contribuição para a criação de um 
sentido estético e de crítica artística. 

Danças do Mundo: 
Workshop de dança 
Africana 

Alunos da Escola Cunha 
Rivara em Geral 

21 de Novembro 
(quarta-feira) 

Escola Cunha 
Rivara, Pavilhão 
desportivo 

A aguardar 
orçamento 

- (professor de 
musica Africana) 

− Exploração da criatividade, da 
comunicação e da imaginação 
através do som e do movimento;  

− Proporcionar o contacto com a 
dança e cultura de outros países. 
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Dezembro 

Actividades Destinatários Calendarização Local 
Recursos 

Materiais e 
financeiros 

Recursos Humanos Objectivos 

Acção de 
Sensibilização sobre 
Voluntariado 
Comunitário 

Alunos do Ensino 
Secundário e dos Cursos 
de Educação e Formação 

5 de Dezembro 
(quarta-feira) 

Biblioteca Cunha 
Rivara, Biblioteca 

- PC; 
- Data show; 
- Cadeiras; 
- Tela de projecção. 

- Associações que 
promovam o 
voluntariado 
comunitário; 
- IPJ. 

− Promover o voluntariado junto dos 
jovens; 

− Desenvolvimento de valores de 
ética e de cidadania. 

 
 

Janeiro 

Actividades Destinatários Calendarização Local 
Recursos 

Materiais e 
financeiros 

Recursos Humanos Objectivos 

Workshop de 
Marionetas, 
“Fantochadas” 

Alunos do Ensino Básico 8 de Janeiro 
(terça-feira) 

Escola Cunha 
Rivara, Biblioteca 

- Embalagens 
diversas; 
- A aguardar 
orçamento do 
dinamizador. 

- Maurício Rebocho. − Desenvolvimento da expressão e da 
criatividade. 

Visita ao Museu de 
Ciência Viva 
 

Alunos do 2º ciclo 17 de Janeiro  
(quinta-feira) 

Estremoz - Autocarro 
- Entradas 

- Animador Monte; 
- Professores. 

− Estimulação da curiosidade e do 
interesse para novos assuntos; 

− Criar hábitos de visitas a museus. 
Visita ao Planetário 
e ao Pavilhão do 
conhecimento 

Alunos do 2º ciclo 31 de Janeiro 
(quinta-feira) 

Lisboa 
- Autocarro 
- Entradas 130€ (30 
alunos). 

- Animador Monte; 
- Professores. 

− Estimulação da curiosidade e do 
interesse para novos assuntos; 

− Criar hábitos de visitas a museus. 
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Fevereiro 

Actividades Destinatários Calendarização Local 
Recursos 

Materiais e 
financeiros 

Recursos Humanos Objectivos 

Workshop de TIC Alunos 2º e 3º ciclo 6 de Fevereiro 
(quarta-feira) 

Escola Cunha 
Rivara, Sala de 
informática  

- 15 computadores; 
- Projector de 
imagem; 
- Cd’s com 
manuais. 

- Professor Rui 
Rebocho e 
professora Teresa  

− Contribuir para a formação de 
alunos com vista a uma utilização 
autónoma dos equipamentos; 

− Desenvolver as potencialidades das 
TIC como forma de apoio curricular. 

 

Workshop sobre 
segurança na Internet Alunos 2º e 3º ciclo 12 de Fevereiro 

(terça-feira) 

Escola Cunha 
Rivara, Sala de 
informática 

- Computadores;  
- Projector de 
imagem; 
- 240€. 
 

- Grupo Minerva 

− Dotar os alunos de conhecimentos 
para a utilização das TIC visando o 
domínio da informação e ao gosto 
pela sua utilização correcta; 

− Alertar para os perigos existentes na 
web. 

 

Workshop de TIC Alunos 2º e 3º ciclo 20 de Fevereiro 
(quarta-feira) 

Escola Cunha 
Rivara, Sala de 
informática 

- 15 computadores; 
- Projector de 
imagem; 
- Cd’s com 
manuais. 

- Professor Rui 
Rebocho e 
professora Teresa 

− Contribuir para a formação de 
alunos com vista a uma utilização 
autónoma dos equipamentos; 

− Desenvolver as potencialidades das 
TIC como forma de apoio curricular. 

 
  

Março 

Actividades Destinatários Calendarização Local 
Recursos 

Materiais e 
financeiros 

Recursos Humanos Objectivos 

Workshop de 
Socorrismo Alunos 2º e 3º ciclo 6 de Março  

(quinta-feira) 
Bombeiros 
Voluntários de 
Arraiolos (B.V.A.) 

-------------------- − Formador do 
B.V.A. 

−−−−    Alertar os jovens para a prevenção 
na ocorrência de acidentes; 

− Contribuir uma melhor reacção dos 
alunos em situações de emergência. 

Desportos de 
Exploração da 
Natureza 

Alunos seleccionados pela 
Escola e vencedores dos 
concursos 

Pausa Lectiva, 19 de 20 
de Março A definir - Autocarro; 

- 11033.75€. 

− Animador do 
Monte; 

− Docentes da 
Cunha Rivara; 

− Monitores. 

− Dinamizar actividades e espaços 
educativos que estimulem novas 
aprendizagens; 

− Proporcionar o contacto com 
diferentes realidades. 

                                            
1 Previsão de custos segundo as actividades do ano passado. 
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Abril 

Actividades Destinatários Calendarização Local 
Recursos 

Materiais e 
financeiros 

Recursos Humanos Objectivos 

Workshop de 
prevenção e reacção 
em caso de acidente 

Alunos 2º e 3º ciclo 3 de Abril 
(quinta-feira) 

Bombeiros 
Voluntários de 
Arraiolos (B.V.A) 

 - Formador dos 
B.V.A. 

−−−−    Alertar os jovens para a prevenção 
na ocorrência de acidentes; 

−−−−    Contribuir uma melhor reacção dos 
alunos em situações de emergência. 

Fórum Alunos 3º ciclo, secundário e 
CEF’s  

15 de Abril  
(terça-feira) 

Cine-Teatro 
Municipal 
 

- Audiovisuais 
- Águas 

Animador e 
Professores para 
orientação e 
acompanhamento 

−−−−    Debater problemas que afectem os 
jovens na vida escolar; 

−−−−    Promover hábitos de cidadania junto 
dos jovens; 

−−−−    Levar os jovens a ter um papel 
activo nos processos de decisão. 

Passeio Pedestre 3º ciclo, secundário e 
CEF’s 

29 de Abril 
(terça-feira) 

Graça do Divor – 
Sempre Noiva 

- Carrinhas; 
- Águas; 

- Animador; 
- Professores. 

−−−−    Promover um estilo de vida 
saudável através da prática 
desportiva; 

−−−−    Proporcionar o contacto com 
desportos menos acessíveis aos 
jovens desta região. 

 
 
 

Maio 

Actividades Destinatários Calendarização Local 
Recursos 

Materiais e 
financeiros 

Recursos Humanos Objectivos 

Actividades de 
Desporto Aventura no 
Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina 

Alunos seleccionados pela 
Escola e Vencedores dos 
concursos 

14, 15 16 de Maio  
(de quarta a sexta-feira) 

Costa Alentejana - Autocarro; 
- 1500€. 

- Animador do 
Monte; 
- Docentes da Cunha 
Rivara; 
- Monitores. 

− Práticas de desporto alternativas; 
− Contacto com a Natureza; 
− Conhecimento do património 

cultural, natural e social do litoral 
Alentejano. 

Workshop de 
prevenção de 
incêndios “117”. 

Alunos do Ensino Básico 28 de Maio  
(quarta-feira) 

Bombeiros 
Voluntários de 
Arraiolos (B.V.A) 

-------------------- - Formador dos 
B.V.A. 

− Alertar os jovens para a prevenção 
de incêndios florestais; 

− Contribuir uma melhor reacção dos 
alunos em situações de emergência. 
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4. Horário dos Animador na Escola  

− Quarta-feira: 10:00 às 12:30 horas – Biblioteca (Jornal) 

− Sempre que existam actividades previstas 

 

NOTA: Sempre que necessário o horário poderá ser adaptado as necessidades. 

 

5. Avaliação  

 

No final de cada actividade implementada distribuiremos a todos intervenientes 

(alunos e professores) uma ficha avaliação para tentar compreender o impacto 

causado pela acção. Será feito um relatório de cada uma das acções com base na 

nos indicadores resultantes desses inquéritos. 

   

Pensamos que é igualmente importante fazer-se um balanço periódico no decorrer 

das actividades. Sugerimos que hajam reuniões no final de cada interrupção lectiva 

entre Agrupamento de Escolas, o Agrupamento Monte. Assim teremos uma 

apreciação geral das actividades já realizadas e faremos uma análise conjunta dos 

seus resultados. Se necessário, por motivos imprevistos, podem haver alterações ou 

ajustes ao plano de actividades. 

 

Á semelhança do ano lectivo passado, no final do presente será realizado o balanço 

final das actividades, onde será apresentada a adesão e opinião dos envolvidos nas 

actividades, para tentar compreender o resultado do nosso trabalho.  

 

 

 

 

 


