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Direção de Serviços da Região Centro

Projetos em Curso no Agrupamento
Pré-escolar

Intervenientes

Projetos

Ações / Atividades

Heróis da Fruta (JI Tocha)

Incentivar as crianças ao consumo da fruta através
da partilha de lanches saudáveis à base de fruta

Anos Incríveis
Vai e Vem de Livros
Eco-escolas
O meu corpo

1º
ciclo

SOBE
Eco-escolas (todas as escolas do 1º ciclo)
Estou a crescer
Empreendedorismo (4ºB - Tocha)

Agrupamento

Escola Básica e Secundária
João Garcia Bacelar - Tocha

Eco-escolas

Desporto Escolar
Solidariedade – EMRC
PES
+

Contigo
InDependências
Nova Árvore das Histórias
Parlamento de Jovens
SELF – Secção Europeia de Língua
Francesa
Ciência na Escola da Fundação Ilídio
Pinho:
“Olhos que fervem” (2º ciclo)
Ciência na Escola da Fundação Ilídio
Pinho:
“Bagas Douradas: versão slim” (secundário)
Proteção Civil e Segurança Rodoviária
Etwinning
“7 meses 7 fontes”
Empreendedorismo (9º Curso Vocacional e 12º A)
Ler + Mar
“Gândara- Mar de Letras”
Conta-me +
Histórias da Ajudaris
Plano Nacional do Cinema

Formar educadores para a promoção da saúde
mental das crianças em idade pré-escolar
Incentivo à leitura
Sensibilização ambiental
Incentivar hábitos de vida saudável
Promoção de hábitos de Saúde Oral – escovagem dos
dentes na escola – Higiene Oral / Leitura e
exploração de textos relacionados com o tema
Sensibilização ambiental
Incentivar hábitos de vida saudável
Desenvolver a capacidade empreendedora
1. Cultivo de uma horta biológica para o projeto
Alimentação Saudável e Sustentável;
2. Concurso com embalagens TetraPack;
3. “Geração depositrão”:
Recolha de eletrodomésticos em fim de vida,
lâmpadas, pilhas e acumuladores;
4. Recolha seletiva de papel;
5. Elaboração de um poster para concurso –
“Eco-código”;
6. Desfile de Moda com material reciclado.
Proporcionar o acesso à atividade física e desportiva
como contributo essencial para a formação integral
dos jovens.
Recolha de donativos / Campanhas (Ex: AMI, Liga
Portuguesa contra o Cancro…)
Todas as atividades previstas no Plano Anual de
Atividades do PES
Prevenção do suicídio em meio escolar
Comunidades escolares livres de tabaco e álcool
Sessões semanais de leitura, discussão e produção
de conteúdos direcionados para os alunos CEI
Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela
participação cívica
Reforço do estudo da língua francesa mediante o
recurso a atividades lúdicas
Valorizar os recursos hídricos

Incutir nos alunos a ligação com a Natureza

Promover uma cultura de autoproteção
Promover a discussão em torno de temas atuais com
uma escola parceira da Europa
Desenvolver a capacidade empreendedora
Promover a leitura e o trabalho interdisciplinar
relacionado com o MAR
Promoção do diálogo entre pais e filhos como forma
de motivação dos alunos para a vida escolar com o
envolvimento dos pais
Criação de histórias colaborativas com objetivos
solidários
Literacia para o cinema e de divulgação de obras
cinematográficas nacionais junto do público escolar
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Leituras que unem
“Leituras unidas pelo mar”
Plano Nacional de Leitura
Literacia na Escola – Formar os
parceiros da Biblioteca Escolar
Rede Bibliotecas Cantanhede

Promover atividades regulares em torno da leitura,
em parceria com a American International School of
Mozambique
Faça lá um poema; Semana da Leitura ; Livros falados
Promoção do livro e da leitura
Projeto concelhio de promoção das literacias da
informação e digital, com uma vertente de formação
de professores, produção de recursos de apoio e
implementação de tablets em sala de aula
Teatro; Leituras a três vozes; Encontro com os
escritores

