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SÃO JOÃO DAS LAMPAS
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

No seguimento do projeto anterior, em que nos focámos no
trabalho das emoções e do reconectar com os outros e consigo
próprio, prosseguimos agora com o redescobrir dos valores que por
força de acontecimentos recentes (pandemia), fomos pondo de
lado sem sequer nos apercebermos.

-Sensibilizar os alunos sobre a importância e significado dos
valores humanos e as consequências positivas da sua utilização
para nós, enquanto seres individuais, e para com os outros; 
-Compreender as diferenças entre os diferentes valores;
-Identificar o impacto que cada valor tem nas nossas ações; 
-Trabalhar valores como o respeito, consciência, empatia (…) com
recurso a atividades, sobretudo, desportivas;
-Desenvolver valores resultantes de um autoconhecimento pleno;
-Promover relações mais equilibradas através da promoção da
empatia.

Cada uma das valências trabalha este desafio através de cada um
dos seus temas, assim:
-Creche e Pré-Escolar: “Ser e Sentir”;
- 1º Ciclo: “Valores com Valor”;
-ATL:” Valores a Valer”;
-Lar e Centro de Dia: “Valorizar o Bem-Estar".
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Neste segundo ano do nosso Projeto Educativo abordaremos a
expressão pelos valores humanos, acreditamos que estes são os
princípios morais e éticos que conduzem a vida de todos os seres
humanos, fazendo parte da formação da consciência e da maneira
de agir e de se relacionar na sociedade. Os valores humanos são
normas de conduta que podem determinar decisões importantes e
garantir que a convivência entre as pessoas seja pacífica, honesta
e justa.
Pretendemos preservar e transmitir aos nossos alunos: Respeito,
Honestidade, Humildade, Empatia, Justiça, Educação, Solidariedade
e Ética. 
É necessário que todos estejamos atentos aos nossos
pensamentos e ações. Essa auto-observação é fundamental para
que os valores não sejam relativizados, ou seja, que os princípios
fundamentais de ética e moral não sejam esquecidos,
independentemente de situações ou contextos sociais.

- Estimular para a mudança de comportamentos através da
valorização dos valores universais;
- Sensibilizar para a importância de criar relações saudáveis com o
meio e com os outros;
- Realizar e implementar atividades para a valorização, dos valores
e dos afetos;
-Desenvolver a sensibilidade, a imaginação a criatividade e o
conhecimento;
- Educar para a cidadania baseada num espírito crítico e na
interiorização de valores;
-Promover o desenvolvimento das competências emocionais e
sociais das crianças, contribuindo para o seu desenvolvimento
integral e social;
- Fortalecer a resiliência consigo e com o outro.
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13 – Início do Ano Letivo (2º ciclo)
14 – Início do Ano Letivo (3º ciclo)
21 – Dia Internacional da Paz e Gratidão
27 – Dia Europeu do Desporto Escolar

10 – Dia da Honestidade 
14 – Dia da Alimentação (atividade comum)
31 – Comemoração do “Pão-por-Deus” (atividade comum)
# – Lançamento do Projeto Curricular 

11 – Dia de S. Martinho/Magusto (atividade comum)
13 – Dia Mundial da Bondade
14 a 16 – Interrupção Letiva 
16 – Dia Internacional da Tolerância
# – Reunião de Pais/ Enc. De Educação

5 – Dia Mundial do Voluntariado
16 – Bênção do “Menino Jesus”
20 – Dia Internacional da Solidariedade Humana
22 a 2 de Janeiro – Interrupção Letiva
23 e 30 – Escola Encerrada 

6 – Dia de Reis
11 – Dia Internacional do Obrigado
23-Dia Internacional da Liberdade
25 a 27 – Interrupção Letiva

4 – Dia Internacional da Fraternidade Humana 
7 – 67ª Aniversário da Instituição 
20 – Dia Mundial da Justiça
20 e 21 – Escola Encerrada
20 a 22 – Interrupção Letiva
22 – Dia do Pensamento

14 – Dia Internacional da Matemática 
21 – Dia da Poesia e da Árvore 
# – Lançamento da Caminhada da Páscoa

3 a 14 – Interrupção Letiva
6 – Escola Encerrada
24 – Dia Mundial dos Valores Humanos 

15 - Dia Internacional da família (atividade comum)
18  - Dia da Espiga
# Reunião de Enc. Educação /Pais

1 – Dia da Criança
5 – Dia do Ambiente – Dia Eco-Escolas 
7 – Final do Ano Letivo (9º ano)
13 – São João – Sardinhada no Pinhal (atividade comum)
14 – Final do Ano Letivo (5º, 6º. 7º e 8º anos)
24 – Festa de Encerramento do Ano Letivo
29 – Feriado Municipal – Dia de São Pedro 

3 a 31 – Atividades Extracurriculares
12 – Dia Mundial da Empatia 
26- Dia dos Avós
28- Almoço Pic-Nic no Pinhal (atividade comum)
31- Dia de Encerramento de Atividades

Atividades Extracurriculares

Esta Agenda-Plano poderá sofrer alterações | #- Datas por definir


