AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO HOSPITALPLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/ 2021

ADENDA

Grupo 620

Dep Vi - Expressões

Data de
realização/
Data Prevista

dez/20

Grupo 620

Dep Vi - Expressões

3-02-2021
10-02.2021

Designação da Atividade

Eixos orientadores do PE

Prova de vaivém

I- Promover a implementação de
estratégias de ensino conducentes à
melhoria dos resultados escolares. IIImplementar estratégias de inovação
pedagógica e de criatividade. IIICombater o absentismo, a indisciplina
e a exclusão social. IV- Promover
práticas de trabalho colaborativo nos
departamentos curriculares e nos
grupos disciplinares. V- Fazer uma
distribuição equilibrada e racional dos
recursos humanos, promovendo uma
cultura de escola assente na
proximidade e no bom ambiente

Torneio de Badminton/Ténis de Mesa

I- Promover a implementação de
estratégias de ensino conducentes à
melhoria dos resultados escolares. IIImplementar estratégias de inovação
pedagógica e de criatividade. IIICombater o absentismo, a indisciplina
e a exclusão social. IV- Promover
práticas de trabalho colaborativo nos
departamentos curriculares e nos
grupos disciplinares. V- Fazer uma
distribuição equilibrada e racional dos
recursos humanos, promovendo uma
cultura de escola assente na
proximidade e no bom ambiente

Objetivos da atividade
— Incentivar os alunos para a
prática desportiva.
— Melhorar a condição física
dos alunos e contribuir para o
desenvolvimento das atitudes
de “fair-play” e espírito de
equipa.
— Melhorar a escola como
espaço de educação para a
cidadania

— Incentivar os alunos para a
prática desportiva.
— Melhorar a condição física
dos alunos e contribuir para o
desenvolvimento das atitudes
de “fair-play” e espírito de
equipa.
— Melhorar a escola como
espaço de educação para a
cidadania

Responsável

Manuela Soares
Jorge Faria

Manuela Soares
Jorge Faria

População
alvo

Respetivas
turmas

2º, 3º ciclos

Duração

3h
tarde

3h
*Depende
nº
inscrições

Grupo 620
21/04/2021

Grupo 620

Dep Vi - Expressões

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO HOSPITALPLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/ 2021

19/05/2021

Prova de skills de futsal

I- Promover a implementação de
estratégias de ensino conducentes à
melhoria dos resultados escolares. IIImplementar estratégias de inovação
pedagógica e de criatividade. IIICombater o absentismo, a indisciplina
e a exclusão social. IV- Promover
práticas de trabalho colaborativo nos
departamentos curriculares e nos
grupos disciplinares. V- Fazer uma
distribuição equilibrada e racional dos
recursos humanos, promovendo uma
cultura de escola assente na
proximidade e no bom ambiente

Prova de 500 m em contra relógio

I- Promover a implementação de
estratégias de ensino conducentes à
melhoria dos resultados escolares. IIImplementar estratégias de inovação
pedagógica e de criatividade. IIICombater o absentismo, a indisciplina
e a exclusão social. IV- Promover
práticas de trabalho colaborativo nos
departamentos curriculares e nos
grupos disciplinares. V- Fazer uma
distribuição equilibrada e racional dos
recursos humanos, promovendo uma
cultura de escola assente na
proximidade e no bom ambiente

— Incentivar os alunos para a
prática desportiva.
— Melhorar a condição física
dos alunos e contribuir para o
desenvolvimento das atitudes
de “fair-play” e espírito de
equipa.
— Melhorar a escola como
espaço de educação para a
cidadania

— Incentivar os alunos para a
prática desportiva.
— Melhorar a condição física
dos alunos e contribuir para o
desenvolvimento das atitudes
de “fair-play” e espírito de
equipa.
— Melhorar a escola como
espaço de educação para a
cidadania

Manuela Soares
Jorge Faria

2º, 3º ciclos

Manuela Soares
2º, 3º ciclos
Jorge Faria

3h
tarde

3h
tarde

