PLANO DE ACTIVIDADES
2018-19

O plano de actividades da Associação de Pais e Encarregados de Educação da
Escola Básica 2+3 Luis de Camões baseia-se em ideias e propostas que
gostaríamos de lançar à direcção da escola e ao seu grupo docente.
A nossa participação limitar-se-á a mediar os contactos necessários para que seja
possível implementar algumas das nossas sugestões. Será quase sempre
necessária a estreita colaboração com os professores que manifestem interesse
no que poderemos oferecer.

1. Organizar uma sessão de rádio ao vivo na escola
Com a colaboração da Rádio Miúdos, propomos promover a montagem de um
estúdio de rádio na escola para uma emissão em direto onde todos podem
participar (em grupos de 20/25 alunos) durante duas horas de emissão ao vivo.
Actividade a agendar durante o 3.º período.
objectivo: permitir a participação numa emissão de rádio ao vivo.

2. Na Biblioteca também se aprende
Proposta de utilização da Biblioteca da Escola para realização de sessões
destinadas aos alunos com regularidade (uma ou vezes por período) ao longo do
ano lectivo
>> O Museu à Escola
Museu do Teatro / Museu de Arte Antiga (Painéis de São Vicente de Fora, de Nuno
Gonçalves)
Museu da Presidência
>> Fonoteca Municipal de Lisboa
Sessões de divulgação do espólio da Fonoteca destinadas a escolas com temática
adaptada, por exemplo, “Canções de Abril”

>> Bibliotecas Municipais de Lisboa
Promovem iniciativas com interesse que podem ser apresentadas nas escolas.
>> Escritores vão à Escola
Alguns exemplos de escritores: Maria Teresa Maia Gonzalez, Isabel Ricardo, Alice
Vieira, etc.
>> Educar para o Direito - Paula Varandas
O projecto Educar para o Direito é destinado a jovens dos 12 aos 21 anos que
forma de sensibilização dos jovens, habilitando-os a conhecerem por dentro
matérias de natureza criminal mais evidentes nas suas idades e as respectivas
consequências.
3. Dinamizar visitas de estudo ao Museu e Biblioteca do Liceu Camões
Uma vez que o acervo do museu e da biblioteca estão vocacionados para áreas do
conhecimento históricas e científicas, estas visitas poderão ser integradas nos
planos de actividades das disciplinas de História e Geografia, Ciências Naturais e
Físico-Química.
Estas visitas deverão abranger todas as turmas e poderão ser agendadas ao longo
do ano lectivo.
objectivo: proporcionar uma perspectiva histórica da evolução do conhecimento
científico nas áreas em referência, com a possibilidade de contactar com
instrumentos e documentos científicos antigos.

4. Dinamizar visitas de estudo aos diferentes núcleos do Museu de Lisboa
Este museu dispõe de um programa com as escolas, adequado aos curricula da
disciplina de história. As visitas deverão abranger todas as turmas e poderão ser
programadas ao longo de todo o ano lectivo, de acordo com os projectos
educativos do Museu.
objectivo: revelar a cidade de Lisboa sob diferentes perspectivas.

5. Dinamizar visitas de estudo a:
Mesquita de Lisboa
Museu de São Roque (Companhia de Jesus)
Largo e igreja de São Domingos (memorial evocativo dos 500 anos do massacre
de cerca de quatro mil judeus portugueses)
ao longo de todo o ano lectivo
objectivo: abordar a diversidade e a convivência entre religiões em Lisboa no
passado, presente e futuro.

6. Colaborar na organização da Semana das Profissões para os alunos do 9.º ano

À semelhança do que já foi feito no ano anterior, no terceiro período. Esta semana
proporciona aos alunos o contacto com profissionais das mais diversas
áreas, permitindo que sejam esclarecidas algumas dúvidas relativas a escolhas,
bem como o conhecimento de alguns contextos, saídas e percursos profissionais.
Ainda neste âmbito, propomos elaborar um folheto informativo sobre disciplinas
opcionais dos cursos da via de ensino para disponibilizar a todos os alunos do 9.º
ano.
A agendar no final do 2.º período.
objectivo: clarificar e dar a conhecer diferentes opções formativas existentes.

7. Promover sessões de debate
Esta sessão será dirigida a toda aos professores, pais e encarregados de
educação sobre um tema a definir convidando a psicóloga da escola e o pedagogo
José Morgado.
Esta sessão será agendada no 2.º período.
objectivo: fornecer ferramentas e estratégias às famílias para que possam
acompanhar os seus filhos no seu processo de crescimento.

8. Promover sessões de esclarecimento e debate sobre o tema da violência
Sessões a realizar em associação com a APAV sobre violência em vertentes
diferenciadas: Bullying e violência no espaço escolar, violência no namoro, etc.

Estas sessões poderão abranger todas as turmas: uma para cada turma,
adequando os temas a abordar às especificidades de cada uma.
Serão agendadas ao longo do ano, de acordo com a disponibilidade de cada
turma.
objectivo: Sensibilizar a população escolar para a problemática da violência,
promovendo comportamentos e atitudes positivas.

9. Promover aulas abertas de Kung Fu
Aulas abertas de Kung Fu a realizar em colaboração com a Escola Folha de
Bambu. A realização destas aulas, deverá ser articulada com os professores de
Educação Física e poderá ser agendada durante o o 2.º período.
objectivo: dar a conhecer a todos os alunos a modalidade de Kung Fu.

