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APOIO AO ESTUDO 
 

2018/2019 
 

Ao longo do ano 

 

 Autonomia na realização das tarefas. 

 Métodos de estudo assentes na pesquisa, tratamento e seleção de informação relevante. 

 Apresentação de dúvidas e dificuldades relativas aos temas em estudo. 

 Estratégias de resolução de dificuldades. 

 Sistematização e consolidação de conhecimentos. 

 

 

OFERTA COMPLEMENTAR 
 

Ao longo do ano letivo 

EB DE SANTO ANTÓNIO EB DOS CORUCHÉUS 

 

Arte na escola e património 

Dança 

• Exploração das capacidades expressivas do corpo; 

• Exploração de vários estilos de dança. 

 

Expressão Plástica 

• Exploração de técnicas diversas de expressão; 

• Valorização das artes visuais como valor cultural 

indispensável ao desenvolvimento sociocultural. 

• Exploração de diversas técnicas de pintura. 

• Pinturas em grupo em suporte de grandes 

dimensões. 

Nota: Utilizar a arte (expressão plástica, 

dramática, musical e físico-motora) para valorizar 

as diferenças culturais existentes na escola. 

 

“Intervir civicamente, criando” 

 

• Arte nas diversas vertentes criativas e culturais.  

• Exploração de diversas técnicas e materiais. 

• Educação para o sentido estético. 

• Perceção da diversidade de plantas - herbário. 

• Conceito de biodiversidade. 

• Conceito de cidadania global. 

• Promoção e aplicação dos valores de: 

- responsabilidade; 

- solidariedade; 

- partilha; 

- igualdade; 

- tolerância; 

- liberdade. 

 

EB DE S. MIGUEL EB DO HOSPITAL DONA ESTEFÂNIA 

 

“Sustentabilidade/Pegada Ecológica” 

• Educação ambiental (reciclagem). 

 

É possível viver integrando valores de: 

• Verdade. 
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• Educação alimentar (lanches saudáveis). 

• Educação financeira (poupança). 

• Importância da biodiversidade (animais em vias 

de extinção) 

• Tipos de lixo utilizados na reciclagem. 

• ECOARTE  - Oficinas de Arte (Galerias CML). 

 

• Liberdade. 

• Tolerância. 

• Partilha e solidariedade. 

• Respeito pela dignidade humana. 

• Direitos Humanos. 

• Promoção da justiça. 

• Concórdia. 

• Participação e intervenção cívica. 

• Respeito pelo ambiente. 

 

 


