AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONDIM DE BASTO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
ANO LECTIVO 2016/2017
CICLO/DISCIPLINA: EMRC

Designação
da atividade

Meta/Objetivos*

Manutenção
do site e
facebook de
EMRC

Meta 1
Dar a conhecer a toda a
comunidade escolar as
atividades
desenvolvidas pelos
alunos de EMRC;
Utilização das TIC como
veículo de
conhecimentos e
partilha de experiências.

Halloween –
Jesus és a
minha luz

S. Martinho

Grupo disciplinar: EMRC

Estratégias

Motivação
Atualização da
página
Envolvimento dos
alunos através dos
seus trabalhos,
concursos, …

Meta 1 e 3
Dar a conhecer a raiz
cristã (Véspera do Dia
de todos os Santos)
desta comemoração

Motivação
Diálogo com os
alunos
Seleção de textos e
materiais

Meta 1 e 2
Reconhecer o valor da
fraternidade;
Diversificar as formas de
aprendizagem.

Motivação
Diálogo com os
alunos
Seleção de textos e
materiais

Departamento: Ciências Sociais e Humanas

Dinamizadores

Público-alvo

Data de
execução

Recursos

Previsão
Orçamental

Formas de
avaliação

EMRC

Toda a
comunidade

Ao longo do
ano

Computador

150€
(pago pela
disciplina)

n.º de visitas

EMRC

1.º Ciclo

Outubro

Fotocópias,
Cartolinas,
lápis de cor

5€

Relatório

11 de nov

Cascas de
pinheiro,
castanhas,
ouriços,
nozes, verniz,
cola,
fotocópias

5€

Inquérito
Participação
e empenho
dos alunos

EMRC

1.º Ciclo

Designação
da atividade

Festa de Natal

Conhecer a
arte cristã Visita de
estudo a
Braga

Visita de
estudo à
Sinagoga do
Porto

Meta/Objetivos*

Meta 2
Celebrar o nascimento
de Jesus;
Diversificar as formas de
aprendizagem;
Elevar o nível cultural
dos alunos.
Meta 1
Interpretar e apreciar
produções artísticas,
estéticas religiosas e
culturais
representativas dos
períodos históricos;
Identificar o mistério
cristão, reconhecendo a
necessidade do recurso
ao simbólico para a sua
representação.
Meta 1
Identificar o núcleo
central constitutivo das
principais confissões
religiosas.
Distinguir os elementos
convergentes dos
elementos divergentes
das principais confissões
religiosas, cristãs e não
cristãs.

Estratégias

Dinamizadores

Público-alvo

EMRC

Toda a
comunidade

Motivação
Contactos com a
instituição
Carta aos pais e
autorizações

EMRC e outras
disciplinas

Alunos de
EMRC
10.º Ano

Motivação
Contactos com a
instituição
Carta aos pais e
autorizações

EMRC e outras
disciplinas

Alunos de
EMRC
7.º Ano

Motivação
Diálogo com os
alunos
Seleção de textos e
músicas

Data de
execução

Recursos

Previsão
Orçamental

Formas de
avaliação

dez.

Material
Audiovisual e
informático;
Papel.

5€

Inquérito

120€

Inquérito
Participação
e empenho
dos alunos

325€

Inquérito
Participação
e empenho
dos alunos

Ensaios
Concurso de
presépios

janeiro

2.º Per.

Autocarro
camarário
Alimentação

Autocarro
camarário
Alimentação

Designação
da atividade

Meta/Objetivos*

Estratégias

Dinamizadores

Público-alvo

Data de
execução

Recursos

Previsão
Orçamental

Formas de
avaliação

Dia do Pai

Meta 1 e 3
Celebrar o amor
paternal;
Festejar e conhecer
mais profundamente S.
José.
Promover a relação dos
pais com a escola e com
as aprendizagens dos
seus filhos.

Motivação
Diálogo com os
alunos
Seleção de textos e
imagens

EMRC

Alunos de
EMRC

março

Diversos

10€

Inquérito

Eucaristia
Pascal

Meta 2
Celebrar o mistério da
Ressurreição de Jesus;
Envolver toda a
comunidade escolar na
celebração da maior
festa cristã.

Motivação
Diálogo com os
alunos
Envolvimento da
comunidade (Escola
de Música,
Instituições, …)
Carta aos pais e
autorizações
Ensaios e preparação
das atividades
Contactos diversos

EMRC

Comunidade
Escolar

4 de abril

Diversos

20€

Participação
Testemunhos
Inquéritos

Semana
Aberta da
Escola
Superior de
Biotecnologia
da UCP

Meta 1
Conhecer a escola
superior e o trabalho da
Igreja Católica na área
das biotecnologias;
Conversar com
cientistas sobre temas
atuais de biotecnologia
e de bioética católica.
Valorizar o trabalho da
Igreja na investigação
científica de ponta.

Motivação
Contactos com a
instituição
Carta aos pais e
autorizações

EMRC e outras
disciplinas

Alunos de
EMRC
11.º Ano

160€

Inquérito
Participação
e empenho
dos alunos

3.º Per.

Autocarro
camarário
Alimentação

Designação
da atividade

Mês de Maio,
Mês da Mãe e
da Família

VII Encontro
de EMRC

Dia da Criança

Meta/Objetivos*
Meta 1 e 3
Celebrar o amor
maternal;
Festejar e conhecer
mais profundamente o
amor de Maria pelo seu
Filho e pela
humanidade.
Promover a relação dos
pais com a escola e com
as aprendizagens dos
seus filhos.
Promover a relação
entre alunos da
disciplina de EMRC da
Diocese de Vila Real.
Promover a partilha e a
vivência de valores.
Meta 2
Festejar o dia da
Criança;
Valorizar a dignidade da
criança.

Estratégias

Dinamizadores

Público-alvo

Data de
execução

Recursos

Previsão
Orçamental

Formas de
avaliação

Motivação
Diálogo com os
alunos
Seleção de textos e
imagens

EMRC

Alunos de
EMRC

maio

Diversos

30€

Inquérito

Motivação
Contactos com a
instituição
Carta aos pais e
autorizações

EMRC

8º/9.º

19 maio

Autocarros

290€

Inquérito
Participação
e empenho
dos alunos

Motivação
Diálogo com os
alunos
Realização de
atividades

EMRC e outros

Alunos

junho

Diversos

15€

Inquérito

Designação
da atividade

Acampamento
EMRC

Visita de
estudo – 1.º
ciclo

Meta/Objetivos*
Meta 2
Promover a descoberta,
o convívio, a aventura, a
reflexão e o trabalho
em grupo em ordem à
formação integral da
personalidade de todos
os intervenientes;
Proporcionar aos alunos
a descoberta e o diálogo
sobre os valores e
contravalores de forma
lúdica a partir das
experiências vividas.
Interpretar produções
culturais (literárias,
pictóricas, musicais ou
outras) que utilizam ou
aludem a perspetivas
religiosas ou a valores
éticos.
Meta 1
Conhecer e valorizar o
património
histórico/religiosos e
cultura;
Promover os valores.

Estratégias

Dinamizadores

Público-alvo

Data de
execução

Recursos

Previsão
Orçamental

Formas de
avaliação

Motivação
Diálogo com os
alunos
Proposta da
atividade a outros
grupos disciplinares
Carta aos pais e
autorizações
Preparação das
atividades
Contactos diversos

EMRC e outros
professores

Alunos de
EMRC do 9.º
Ano e Ensino
Secundário

9-11 de junho

Diversos

580€

Participação
dos alunos
Testemunhos

€

Inquérito
Participação
e empenho
dos alunos

Motivação
Contactos com a
instituição
Carta aos pais e
autorizações

EMRC

1.º Ciclo

junho

Autocarro
camarário
Alimentação

