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Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e São João dos Montes 

1º ciclo do Ensino Básico 

Plano de ação 2014/2015 

 

I. Introdução 

No âmbito do Projeto Mexer com a Ciência, desenvolvido nas escolas do 1º ciclo do Agrupamento, 

pretende-se dar continuidade às atividades iniciadas em 2012/2013 no domínio da Saúde Oral e da 

Alimentação Saudável, promovendo, ainda, a integração/participação concertada de parcerias dentro e 

fora da comunidade educativa.  Considerando a importância da divulgação da Saúde Oral juntos dos 

alunos e das suas famílias, a escola assume-se como o canal privilegiado das mensagens promotoras da 

saúde oral e da alimentação saudável como parte do processo de crescimento e aprendizagem das 

crianças/jovens e da universalização dos cuidados efetivos de saúde oral e consequentemente de 

comportamentos sociais adequados e corretos. 

A biblioteca escolar constituir-se-á como uma estrutura privilegiada para o desenvolvimento de novas 

modalidades de ação, nomeadamente ao nível da promoção da leitura, especificamente da leitura 

científica, contribuindo, assim, para a divulgação da ciência e de conteúdos científicos por meio de um 

conjunto de atividades de leitura de livros com ciência.     

 

II. Objetivos específicos 

Com o desenvolvimento do Projeto Mexer com a Ciência pretende-se junto dos alunos do 1º ciclo do 

Ensino Básico: 

• Promover a melhoria da qualidade das aprendizagens 

• Promover a cultura em geral 

• Promover a cultura científica  

• Promover hábitos de saúde 

• Possibilitar momentos de experimentação 

• Promover o gosto pela leitura 

• Promover o gosto pela leitura de livros de ciência 

• Promover a articulação entre o 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico 

• Promover a colaboração entre entidades dentro e fora da comunidade escolar 

 

III. Público-alvo 

• Alunos do 1º ciclo do Ensino Básico (2º ano de escolaridade, com alargamento nos anos letivos 

subsequentes a outros anos de escolaridade) 
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IV. Parcerias 

Na consolidação do Projeto Mexer com a Ciência, o Agrupamento contará diretamente com a 

colaboração de: 

� Centro de Saúde de Alhandra (enfermeira de saúde escolar Eugénia Pedro) 

� Rede de Bibliotecas Escolares/Plano Nacional de Leitura (professora bibliotecária das 

bibliotecas escolares do AE integradas no Programa RBE, profª. Maria José Paiva) 

� Docente do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais (prof. Emanuel Barbeitos) 

� Coordenadora do Projeto de Educação para a Saúde no AE (profª. Carla Lavrador) 

� Coordenadora do Projeto Mexer com a Ciência no AE (profª. Madalena Abrantes) 

� Docentes titulares das turmas envolvidas 

O projeto poderá contar também com a colaboração logística da Câmara Municipal de Vila Franca de 

Xira (ainda em definição) 

Os referenciais utilizados são da autoria da rede de Bibliotecas Escolares/PNL, do projeto SOBE (Saúde 

Oral Bibliotecas Escolares) e do Programa Nacional de Educação para a Saúde. 

 

V. Atividades 

As atividades decorrerão em 3 momentos distintos, a saber: 

 

Designação da atividade 

 

 

Breve descrição da atividade 

 

Calendarização 

 

Local 

 

Bochecho de 

Fluor/Escovagem 

 

• Aplicação de fluor para 

proteção e prevenção de 

cáries; 

• Realização diária de 

escovagem dentária; 

• Ler para aprender ciência: 

dinamização de uma sessão 

de leitura de um livro/uma 

passagem de um livro de 

divulgação de ciência, 

envolvendo uma pequena 

atividade prática no espaço 

da BE. 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

Sala de aula; 

Biblioteca escolar 

 

Alimentação e Saúde 

Oral 

• Sessões de sensibilização 

com as turmas envolvidas no 

âmbito de hábitos de 

alimentação saudável e 

saúde oral; 

• Sessões de sensibilização 

com os Pais/E.E. dos alunos 

envolvidas no âmbito de 

hábitos de alimentação 

2º período 

 

 

 

 

Sala de aula; 

Biblioteca escolar 
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saudável e saúde oral; 

• Ler para aprender ciência: 

dinamização de uma sessão 

de leitura de um livro/uma 

passagem de um livro de 

divulgação de ciência, 

envolvendo uma pequena 

atividade prática no espaço 

da BE. 

 

Experiências laboratoriais 

 

 

• Sessões de experimentação: 

“A Química na Saúde Oral” 

3º período 

 

Biblioteca 

escolar/Laboratório 

escola sede 

 

  

VI. Avaliação 

A avaliação é realizada através da recolha de elementos, num questionário, e reflexão crítica entre a 

equipa da parceria, professores envolvidos e alunos participantes. No final, toda a informação constará 

do relatório da biblioteca escolar e do Projeto de Educação para a Saúde.  

 

VII. Divulgação 

Os resultados serão ap0resentados em sede de Conselho Pedagógico, na Plataforma Moodle (disciplinas 

Projeto de Educação para a Saúde e Biblioteca escolar) e na Página WEB do Agrupamento e das 

Bibliotecas do 1º ciclo.  

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Nota: 

Embora existam 3 bibliotecas escolares integradas no Programa RBE (EB1 nº1 Alhandra, EB1 nº 2 Alhandra e EB1 

Sobralinho), as atividades estender-se-ão igualmente às EB1 A-dos-Loucos e EB1 dos Cotovios. 

 
ii
  No caso das EB1 A-dos-Loucos e EB1 dos Cotovios, as atividades estendem-se a todas as turmas uma vez que as 

turmas são compostas por dois anos de escolaridade. 


