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PREÂMBULO  

 
Em conformidade com o Regulamento Interno, o Plano Anual de Atividades (PAA) constitui-se 

como documento de planeamento elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e 

gestão do Agrupamento. O PAA estabelece, em consonância com o Projeto Educativo, os 

objetivos, as formas de organização e de programação das atividades, registando os recursos 

envolvidos. 

 

O PAA para 2022-23 procura espelhar a concretização do lema e dos princípios e valores a 

consignar no Projeto Educativo, evidenciando ações no âmbito de áreas de intervenção, como 

a promoção do sucesso e da disciplina, entre outras.  

 

Neste documento enumeram-se as propostas de atividades a desenvolver pelos diversos 

órgãos intermédios. Foram tidos em consideração princípios a observar na elaboração de 

propostas de atividades, como sejam o primado da qualidade, a maximização de recursos e a 

preocupação de privilegiar, sempre que possível, dinâmicas de inter e transdisciplinaridade.  

 

Para além das atividades que extravasam o âmbito espacial da sala de aula ou que envolvem a 

participação de intervenientes fora docentes e discentes, o PAA contempla também ações de 

estruturas de apoio, projetos e atividades de natureza diversa, por exemplo, Cidadania e 

Desenvolvimento; Biblioteca Escolar; Direção e Coordenação de Estabelecimento da escola 

Prof. Delfim Santos; Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual e Educação para a 

Cidadania (PESESEC); Desporto Escolar; Projeto Ubuntu, Programa Eco-Escolas, Projeto 

Sustentabilidade e Horta Escolar, etc.  

 

Mensalmente é divulgada a lista de atividades, acessível no site do Agrupamento - blogue 

“Folhas das Laranjeiras” (Bibliotecas do AEL), página “PAA”: uma lista relativa às atividades a 

realizar nas escolas D. Pedro V, Prof. Delfim Santos, EB1/JI António Nobre, EB1/JI Laranjeiras 

e EB1/JI Frei Luís de Sousa.   

 

O acompanhamento e a monitorização das ações propostas e desenvolvidas no âmbito do PAA 

têm lugar ao longo do ano, no seio das estruturas proponentes, concretizando uma avaliação 

sistemática e formativa das mesmas. No final do ano letivo, os órgãos de gestão intermédia 

e/ou os proponentes, apresentam uma avaliação das ações desenvolvidas e dos resultados 

obtidos, elementos que constarão de um documento de avaliação global do PAA do 

Agrupamento. 
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1.º PERÍODO  

EB1/JI António Nobre 
 

MÊS DATA 
PREVISTA 

DESIGNAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES 
(GRUPO) 

PÚBLICO-ALVO 
(TURMAS/ANO) 

RECURSOS ORÇAMENTO 

SET. 16 Receção aos 
alunos 

Promover o bem-estar dos 
alunos e a sua participação 
na vida escolar. 

Acolher os alunos no 1.º dia 
de aulas e ajudar à sua 
integração escolar. 

Docentes 
titulares de 
grupo/turma e 
professores de 
educação 
especial 

Toda a escola Materiais 
diversos 

_________ 

A definir Apadrinhamento Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Facilitar a integração de 
novos elementos e o 
conhecimento mútuo.;  
Reforçar as relações sociais 
entre colegas e os 
elementos da comunidade 
educativa. Proporcionar um 
momento de acolhimento; 
Fomentar situações de 
diálogo. 

Professoras 
titulares  

Turmas do 1º 
e 3º anos  

Materiais 
diversos 

_________ 

A definir Receção aos 
alunos - 
Biblioteca Escolar 

Promover o gosto pela 
leitura e pelo contacto com 
os livros e espaço da 
biblioteca. 

Apresentação da BE, 
utilização da BE, 
leitura/audição de texto, 
guia do utilizador, 
organização dos livros.  

Prof. Bibliotecária JI e 1º ano Biblioteca _________ 

OUT. 
 

3 Dia Mundial da 
Música 

Criação de condições para 
uma aprendizagem 
significativa por parte dos 
alunos. 

Pesquisar diferentes 
interpretações escutadas e 
observadas, de diferentes 
tradições e épocas, 
utilizando vocabulário 
apropriado. 

Docentes 4º ano 4º A e 4º B Computador 
e colunas de 
som 

_________ 
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4 Dia Mundial do 
Animal 
(CeD) 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Desenvolver atitudes de 
promoção do bem-estar 
animal. 

Docentes do Pré-
Escolar 
 
Docentes 4º ano 

JI  
4º A e 4º B 
1º A, 1º B e  
1º C 

Computador, 
Projetor e 
Quadro 
Materiais 
diversos 

_________ 

6 Implantação da 
República 
(CeD) 

Criação de condições para 
uma aprendizagem 
significativa por parte dos 
alunos. 

Conhecer factos da 
História Nacional. 

Docentes 4º ano 
 
Docentes 3º ano 

4º A e 4º B 
 
3º A e 3º B 

Computador, 
projetor, 
quadro 
interativo 

_________ 

Todo o 
ano 

Educação 
Artística 

Início da implementação do 
projeto de Educação 
Artística. 

Conhecer diversos 
movimentos artísticos; 
Promover o sintético 
estético e crítico; 
Estimular a criatividade. 

JI- Docentes do 
Pré-Escolar 

JI Recursos 
diversos 

_________ 

17 a 21 Dia Mundial da 
Alimentação 
(CeD) 

Criação de condições para 
uma aprendizagem 
significativa por parte dos 
alunos. 

Sensibilizar para uma 
alimentação saudável; 
Histórias, canções, 
poemas, visualização de 
imagens referente ao 
tema, recorte e colagem.  

Todos os 
docentes 

Toda a escola Livros de 
histórias 
  
Material para 
expressões 
artísticas 

_________ 

17 a 21 Semana da 
Alimentação 
(CeD) 

Desenvolver o sucesso das 
crianças; 
Otimização da comunicação 
entre os membros da 
comunidade educativa.  

Sensibilizar para uma 
alimentação saudável. 

Docentes do Pré-
Escolar 
 
Docentes 3º ano 

JI 
3º A e 3º B 

Diversos 
materiais 

_________ 

20 (Início  

do desafio 
a terminar 
em março 
no Dia 
Mundial da 
Obesidade)  

Dia Mundial do 
Combate ao 
Bullying 

Criação de condições para 
uma aprendizagem 
significativa por parte dos 
alunos. 
(Desafio: “Na nossa escola 
ninguém se esconde”) 

Sensibilizar e prevenir o 
bullying em contexto 
escolar, com especial 
incidência para o bullying 
relacionado com obesidade 
infantil. 

Professoras 
Titulares de 
Turma 

1º A e 1º B 
 
 
 
 
4º A e 4º B 
 

Livro “O 
esconderijo” 
Material para 
expressões 
artísticas 
Computador, 
projetor, 
quadro 
interativo 

_________ 
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24 e 31 Halloween 
Storytelling - 
leitura de um 
livro e atividades 
de desenho. 

Promover o sucesso 
educativo. 

Conhecer costumes e 
tradições inseridos na 
Língua Inglesa. 

Professoras de 
Inglês 

Alunos das 
turmas de 3º 
e 4º anos 

Livros de 
leitura e 
material 
artístico 

_________ 

31 Dia do Bolinho 
(1 de novembro) 

Promover o bem-estar dos 
alunos e a sua participação 
na vida escolar. 

Conhecer diferentes 
costumes e tradições; 
Pintura em sacos de pano e 
papel alusivos à temática 
da tradição. 

Todos os 
docentes e 
Associação de 
Pais 

Toda a 
escola 

Material para 
expressões 
artísticas 

_________ 

A começar 
neste mês 
(A atividade 
é para todo 
o ano letivo) 

Voluntários da 
leitura 

Promover e fomentar o 
gosto pela leitura. 

Treinar a leitura; 
Ler histórias. 

Docentes do 1º 
ciclo. 

Alunos do 2º 
ano 

Livros _________ 

 International 
Association of 
School Librarian 
- Troca de 
marcadores 
(CeD)  

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de 
bem-estar e a formação 
ética de cada aluno.  

Reforçar as relações sociais 
entre colegas e os 
elementos da comunidade 
educativa de outros países; 
Promover a divulgação de 
tradições, história e 
cultura. 

Professores 
Titulares  
 
Prof. Bibliotecária 
 
 

3º A e 3º B 
 
4º A e 4º B 

Materiais 
diversos 

_________ 

 
NOV. 

3 Dia de Aulas ao 
ar livre 

Melhorar as capacidades 
sociais; 
Promover o trabalho 
colaborativo. 

Fomentar uma maior 
relação com a natureza; 
Desenvolver as 
competências motoras; 
Desenvolver a criatividade; 

Docentes do Pré-
Escolar 

JI Materiais 
diversos 

_________ 

7 Simulacro - 
Sismo 
(CeD) 

Promover o bem-estar dos 
alunos e a sua participação 
na vida escolar; 
Zelar pela segurança de 
pessoas e bens em caso de 
emergência. 

Simulação de um sismo 
para que a escola esteja 
preparada numa situação 
que surja no futuro; 
Alertar e sensibilizar para 
agir antes, durante e 
depois de um sismo - 
baixar, proteger e 
aguardar. 

Escola Toda a escola Espaço 
Escolar 

_________ 
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9 A Terra Treme 
(CeD) 

Zelar pela segurança de 
pessoas e bens em caso de 
emergência. 

Alertar e sensibilizar para 
agir antes, durante e 
depois de um sismo - 
baixar, proteger e 
aguardar. 

Docentes do Pré-
Escolar; 
Professoras 
Titulares 4º ano 
Docentes 3º ano 

JI  
4º A e B 
1º A, B e C 
3º A e B 
 

Materiais 
diversos 

_________ 

De 7 a13 Festival 
Cinanima 

Criação de condições para 
uma aprendizagem 
significativa por parte dos 
alunos. 

Apresentação às turmas de 
curtas-metragens do 
Festival Internacional 
Cinanima. 

Professores Toda a 
escola 

Material 
Diverso 

_________ 

11 S. Martinho e 
Magusto 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de 
bem-estar e a formação 
ética de cada aluno. 

Conhecer tradições; 
Divulgar a tradição; 
Promover a cultura 
tradicional; 
Conhecer a lenda de S. 
Martinho. 

Docentes 
titulares e 
docentes de 
educação 
especial 

Toda a 
escola 

Material para 
expressões 
artísticas 

12 
castanhas 
por aluno 

16 Dia Internacional 
para a 
Tolerância 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de 
bem-estar e a formação 
ética de cada aluno. 

Reconhecer e valorizar a 
diversidade de etnias e 
culturas existentes na sua 
comunidade; 
Reconhecer a existência de 
semelhanças e diferenças 
entre os diversos povos 
europeus, valorizando a 
sua diversidade. 

Professoras 
Titulares 4º ano 

4º A e 4º B Computador, 
Projetor e 
Quadro 
Materiais 
diversos 

_________ 

21 Segurança na 
internet - “Na 
Internet com 
Direitos e 
Deveres” 

Promover o bem-estar dos 
alunos e a sua participação 
na vida escolar. 

Compreender a necessidade de 

práticas seguras na utilização 

de dispositivos digitais, 

nomeadamente no que se refere 

aos conceitos de 

privado/público. 

CS7R 
Docentes do 3º 
ano 

3º A e 3º B Computador, 
Projetor e 
Quadro 
interativo 

_________ 

21 a 25 Thanksgiving- 
Dia de Ação de 
Graças 

Desenvolver o tema da 
gratidão entre as pessoas 
mais próximas dos alunos.  

Dar a conhecer uma 
celebração da cultura 
anglo-saxónica sobre a 
gratidão. 

Professoras de 
Inglês 

Alunos das 
turmas 3º e 
4º anos 

Fichas de 
trabalho e 
manual 
escolar. 

_________ 
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23 Heróis do Sono Promover o bem-estar dos 
alunos e a sua participação 
na vida escolar. 

Relacionar hábitos 
quotidianos com estilos de 
vida saudável. 

CS7R 
Titulares de 
Turma 

4º A e 4º B Computador, 
Projetor e 
Quadro 

_________ 

A definir A Cápsula do 
Tempo 

Criação de condições para 
uma aprendizagem 
significativa por parte dos 
alunos. 

Promover a participação 
família /escola. 
 

Docentes 1º ano 
 

1º A, B e C Materiais 
diversos 

_________ 

28 “Rita e a 
aventura feliz” 

Desenvolver uma política de 
cooperação e parcerias em 
áreas estratégicas para a 
comunidade escolar. 

Transmitir aos mais novos 
que todas as emoções são 
válidas e que é normal que 
nem sempre saibamos o que 
significam. 

Betweien, 
Rita Redshoes 

3º A e 3º B Computador, 
quadro 
interativo, 
internet 

_________ 

DEZ. (1) 2 Dia da 
Restauração da 
Independência 

Criação de condições para 
uma aprendizagem 
significativa por parte dos 
alunos. 

Conhecer factos da 
História Nacional. 

Docentes 3º ano 
 
Docentes 4º ano 

3º A e 3º B 
 
4º A e 4º B 

Computador, 
Projetor e 
Quadro 

_________ 

4 a 9  Dia Internacional 
da Pessoa com 
Deficiência 

Conhecer diferentes 
realidades;  
Articulação entre todos os 
elementos da escola; 
Promover a participação de 
toda a comunidade escolar. 

Apresentação às turmas de 
curtas-metragens 
relacionadas com a 
inclusão; 
Leitura de histórias às 
turmas sobre a diferença e 
a inclusão; 
Diálogo com os alunos; 
Exposição final com os 
trabalhos realizados pelos 
alunos ao longo da 
semana. 

Docentes de 
Educação 
Especial 

Toda a 
Comunidade 
Escolar:  
J.I., 
1º ano, 2º 
ano, 3º ano, 
4º ano. 

Computador, 
Projetor, 
Livros. 

_________ 

5 a 10 Dia da Declaração 
Universal dos 
Direitos do 
Humanos 
(CeD) 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno; 

Conhecer os direitos 
humanos; 
Alertar os alunos para o 
facto de existirem crianças 
que não têm os seus 

Professoras 
Titulares 4º ano 

JI  
 
4º A e 4º B 
 
 

Projetor e 
Quadro 
Materiais 
diversos 

_________ 
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Articulação escola-
comunidade.  

direitos assegurados. 

Entre 7 a 
14 

Dia Internacional 
dos Direitos 
Humanos - 
“Jornadas dos 
Direitos 
Humanos” 
(CeD) 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno; 
Articulação escola-
comunidade.  

 Conhecer os direitos 
humanos; 
Alertar os alunos para o 
facto de existirem crianças 
que não têm os seus 
direitos assegurados. 

Docentes 3º Ano 3º A e 3ºB Materiais 
diversos 

_________ 

5 a 9 Christmas Decorações natalinas e dar a 
conhecer este vocabulário 
em Inglês. 

Utilizar a Língua Inglesa 
para expressar bons desejos 
na época Natalícia 

Professoras de 
Inglês 

Alunos das 
turmas 3º e 
4º anos 

Material para 
colagens e 
pintura 

_________ 

Durante o 
mês 

Natal Diferente 
Um Postal, Um 
Sorriso 
(CeD) 

Fortalecer uma cultura de 
agrupamento fundada na 
valorização das relações 
humanas; 
Articulação escola-
comunidade. 

Desenvolver a 
solidariedade; 
Criar ambientes favoráveis e 
de situações estimulantes 
da prática da leitura e da 
escrita. 

Professoras 
Titulares 4º ano 

JI  
 
4º A e 4º B 
 
3º A e 3º B 

Material para 
expressões 
artísticas 

_________ 

Durante o 
mês 

Comemoração do 
Natal - Teatro 
(Vinda de um 
grupo de teatro à 
escola) 

Promover a participação 
família /escola. 

Conhecer tradições; 
Divulgar a tradição; 
Promover a cultura 
tradicional. 

Todos os docentes Toda a escola Material para 
expressões 
artísticas 

_________ 

A designar “Amigo Secreto” Fortalecer uma cultura de 
agrupamento fundada na 
valorização das relações 
humanas. 

Promover a troca de 
presentes realizados pelos 
alunos com materiais 
reciclados. 

Professoras do 3º 
ano 

Turmas do 3º 
ano 

Materiais 
reciclados 

_________ 

Última 
semana 
do 1.º 
Período 

Jornal - “O 
Antoninho” 
Educação para a 
saúde 

Consolidar a cultura de 
agrupamento, reforçando as 
potencialidades de cada 
escola, promovendo a 
constante melhoria do 
serviço educativo prestado à 
comunidade; 
Basear o ambiente escolar 

Fazer da leitura um gosto e 
um hábito para a vida. 
Compor textos com uma 
organização discursiva 
adequada e diversidade 
vocabular.  
Cumprir as normas, como a 
ortográfica, e adequar os 

Todos os docentes Toda a escola Computador _________ 
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na participação e 
valorização do papel e nas 
opiniões de todos os 
membros da comunidade 
educativa; 
Criar o sentimento de 
pertença à organização 
escolar, como base 
insubstituível da construção 
do agrupamento. 

sinais específicos de 
representação escrita da 
língua. 

A definir Educação para a 
saúde 

Aumentar as competências 
para conseguir um clima de 
bem-estar de cada aluno. 

Alertar para a importância 
do sono no crescimento 
saudável de uma criança. 

CS7R 
Docentes 1º Ano 

JI  
 
1º A, B e C 

Sala 
Multimédia ou 
computador na 
sala de aula 

_________ 

A definir Educação para a 
saúde 

Promover a importância do  
sono no desenvolvimento e 
na saúde e hábitos de 
repouso. 

-Alertar para a importância 
do sono no crescimento 
saudável de uma criança. 

CS7R 
Docentes 2º ano 

2º A e 2º B Sala 
Multimédia ou 
computador na 
sala de aula 

_________ 

1.º P A definir Visita de Estudo 
 
Teatro Romano 

Promover o sucesso 
educativo; 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos.  

Reconhecer vestígios do 
passado local: 
- construções; 
- instrumentos antigos e 
atividades a que estavam 
ligados; 
- costumes e tradições. 

Professoras 
Titulares 4º ano 

4º A e B Materiais 
diversos 

_________ 

A definir Visita de Estudo 
 
Museu Nacional 
da Música 

Promover o sucesso 
educativo; 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos; 
Promover parcerias 
educativas com instituições 
locais.  

Promover o gosto pela 
música e pelos instrumentos 
musicais; 
Conhecer monumentos da 
nossa localidade; 
DAC (Domínios de 
Autonomia Curricular). 

Professoras 
Titulares 3º ano 

3º A e 3º B Materiais 
diversos 

_________ 
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EB1/JI Laranjeiras  

 

MÊS DATA 
PREVISTA 

DESIGNAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES 
(GRUPO) 

PÚBLICO-ALVO 
(TURMAS/ANO) 

RECURSOS ORÇAMENTO 

 
SET. 

 Receção do JI e do 
1.º ano na 
Biblioteca Escolar 

Fortalecer uma cultura de 
agrupamento fundada na 
valorização das relações 
humanas;  
Promover iniciativas de 
reforço da imagem e cultura 
de agrupamento. 

Dar a conhecer o espaço da 
biblioteca escolar, as regras 
de funcionamento, 
motivando os alunos para a 
utilização da BE, quer com o 
professor titular quer como 
resposta às suas 
necessidades e interesses. 

Professoras 
Bibliotecárias 

JI e 1º ano  Biblioteca, 
livro 

_________ 

23 (4º A, 
B  e C) 
setembro 
ou abril  

Visita de estudo: 
Jornadas 
europeias do 
património - 
galerias romanas 

[DAC – O património na era 
digital]  

Conhecer o património 
histórico e cultural da 
cidade. 

Professoras 
Titulares do 4º 
ano  

Turmas do 4º 
ano 
 

Metropolitano Bilhete de 
metro com 
2 viagens 

27 Programa Escassez 
de água. “Poupar 
é ganhar” 
Programa 
Bettwert   

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno.  

Sensibilizar para a escassez 
de água devido às 
alterações climáticas.  

Professoras do 
3º ano 

Turmas do 3º 
ano 

 _________ 

OUT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Dia Mundial do 
animal 

Fortalecer uma cultura de 
agrupamento fundada na 
valorização das relações 
humanas;  
Promover iniciativas de 
reforço da imagem e cultura 
de agrupamento. 

Desenvolver atitudes de 
promoção do bem-estar 
animal. 

Professoras dos 1.º 
e 4º anos 

Turmas dos 
1.º e 4º anos 

Desenhos 
alusivos, 
Ficha de 
trabalho 

_________ 

4 Comemoração da 
Implantação da 
República 

 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Conhecer factos da nossa 
história. 

Professoras 
titulares 

Turmas de 2º 
ano 

 Conhecer 
factos da 
nossa história 

_________ 

4 Museu Bordalo Promover o sucesso  Conhecer factos da nossa Professoras JI6 Transporte _________ 
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OUT. 

Pinheiro educativo; 
Proporcionar igualdade de 
oportunidades. 

história. titulares Alfacinhas 

6  
Implementação da 
República 
(CeD) 

Promover o sucesso 
educativo; 
Proporcionar igualdade de 
oportunidades. 

Conhecer factos da nossa 
história 

Professoras do 3º 
ano e 4º ano 

Turmas do 3º 
e 4º ano 

Vídeos e 
textos 
informativos;  
Ficha de 
aplicação de 
conhecimentos 

_________ 

10 a 14 Outono Promover iniciativas de 
reforço da imagem e cultura 
de agrupamento – 
dinamização de iniciativas 
inter-escolas (teatro, dias 
temáticos, exposições...) 

Sensibilizar os alunos para a 
beleza desta estação; 
Desenvolver a capacidade 
criativa e artística. 
  

Professoras do 1.º 
ano 

Turmas do 1.º 
ano 
2º B 
3º B 

Folhas de 
árvores, 
placar 
alusivo ao 
tema. 

Gratuito 

25 Dia Mundial da 
Alimentação 

Desenvolver uma política de 
cooperação e parcerias em 
áreas estratégicas para a 
comunidade escolar. 

Sensibilizar para uma 
alimentação saudável. 

Turma do ensino 
profissional - 
Técnicas de Saúde 

Turmas do 1.º 
ano 

Jogo da 
Glória 
  

A cargo dos 
EE e da 
escola 

17 a 21 Semana da 
alimentação 
(CeD) 

Otimizar a comunicação 
entre os membros da 
comunidade educativa. 

Sensibilizar para uma 
alimentação saudável 

Educadoras, 
assistentes 
operacionais e 
alunos 

Todos os 
grupos de JI 

Lanches das 
crianças: 
Exploração de 
história, 
construção de 
ementas, 
composição 
dos alimentos, 
projetos sobre 
a alimentação. 

_________ 

17 Dia Mundial da 
Alimentação 

Promover iniciativas de 
reforço da imagem e cultura 
de agrupamento – 
dinamização de iniciativas 
inter-escolas (teatro, dias 
temáticos, exposições...). 
Otimizar a comunicação 
entre os membros da 

Sensibilizar para uma 
alimentação saudável. 

Professora, 
Encarregados de 
Educação, alunos 

Turmas do 1.º 
ano 

Exposição 
“Uma 
Refeição 
saudável” 
  

1,50€ 
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comunidade educativa. 

10 a 14 Semana da 
alimentação 

Desenvolver o sucesso das 
crianças; 
Otimização da comunicação 
entre os membros da 
comunidade educativa. 

Sensibilizar para uma 
alimentação saudável. 

Professoras Turmas de 2º 
ano 

_________ _________ 

14 Quinta Pedagógica 
dos Olivais “Com 
frutas e legumes” 

Promover o sucesso 
educativo; 
Proporcionar igualdade de 
oportunidades. 

Sensibilizar para uma 
alimentação saudável.  

_________ JI2 Transporte 
Alfacinhas 

Gratuita 

16 Dia da 
Alimentação 
 

(CeD) Sensibilizar para uma 
alimentação saudável. 

Professoras do 4º 
ano 

Turmas do 4º 
ano 

Roda e 
Pirâmide 
alimentar 

_________ 

Data a 
definir 

Casa do Coreto Promover o sucesso 
educativo. 
Proporcionar igualdade de 
oportunidades. 

Sensibilizar o contato com 
diferentes formas e estilos 
musicais. 
Valorizar a música como 
fator de identidade social e 
cultural. 

Atores do Teatro 
Lua cheia 

JI1 Transporte 
Alfacinhas 

4€ 
Passaporte 
escolar 

A designar Visita de estudo: 
Ida ao mercado de 
S. João 

Desenvolver o sucesso das 
crianças. 
Otimização da comunicação 
entre os membros da 
comunidade educativa. 

Conhecer diferentes frutos e 
alimentos saudáveis. 

Educadoras, 
assistentes 
operacionais e 
alunos 

Todos os 
grupo do JI 

A pé Pedir aos 
EE 
contributo 
de 1 € 

A designar Percurso pedonal 
pela área 
envolvente da 
escola   

(DAC) Reconhecer o património 
cultural do meio 
envolvente. 

Professoras Turmas de 2º 
ano 

_________ _________ 

A designar International 
Association of 
School Librarian - 
Troca de 
marcadores 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Reforçar as relações sociais 
entre colegas e os 
elementos da comunidade 
educativa de outros países.  

Professoras Turmas de 2º 
ano 

A designar _________ 
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A designar Intercâmbio 
Internacional de 
marcadores de 
livros (CeD) 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Reforçar as relações sociais 
entre colegas e os 
elementos da comunidade 
educativa de outros países; 
Promover a divulgação de 
tradições, história e cultura. 

Professoras 
titulares / 
Educadoras 

JI6 
JI5 
JI3 
JI2 
JI1 
JI4  

Diversos 
materiais 

A designar 

A designar Contadores de 
histórias António 
Fontinhas 

Promover o sucesso 
educativo. 

Enriquecer o imaginário e o 
mundo da criança; 
Incentivar o gosto pela 
leitura e pelos livros.  

Contador de 
histórias 

Escola   A designar 

16  Semana da 
Alimentação 

Promover o sucesso 
educativo. 

Sensibilizar para uma 
alimentação saudável. 

Professoras das 
turmas do 3º ano 

Turmas do 3º 
ano 

  _________ 

18  Museu Bordalo 
Pinheiro - 
atividade na 
escola “Bordalo no 
prato” 

Promover o sucesso 
educativo; 
Proporcionar igualdade de 
oportunidades. 

Sensibilizar para uma 
alimentação saudável. 

Equipa do Museu 
Bordalo Pinheiro 

JI3  2 euros por 
criança 
(Passaporte 
Escolar) 

Datas a 
definir 

Apadrinhamento 
dos alunos de 1º 
ano 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem 
estar. 

Fomentar valores de 
respeito, solidariedade e 
hábitos de partilha. 

Professoras 
titulares 

Turmas do 3º 
e 1º anos 

_________ Gratuita 

18  Mês das 
bibliotecas - 
International 
Association of 
School Librarian - 
Troca de 
marcadores 
  

Reforçar as relações sociais 
entre colegas e os 
elementos da comunidade 
educativa de outros países. 

Reforçar as relações sociais 
entre colegas e os 
elementos da comunidade 
educativa de outros países. 
Promover a divulgação 
tradições história e cultura 

Professoras das 
turmas do 3º ano 

Turmas do 3º 
ano 

_________ _________ 

24 e 31  Halloween  [Storytelling - leitura de um 
livro e atividades de 
desenho.] 

Conhecer costumes e 
tradições inseridos na 
Língua Inglesa. 

Professor de Inglês Alunos das 
turmas do 3º e 
4º anos 

Livros de 
leitura e 
material 
artístico 

_________ 

NOV. 3 Dia de aulas ao Ar Aumentar as competências Celebrar e inspirar a Docentes de Todos os Diversos _________ 
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NOV. 

Livre (CeD) relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem 
estar. 

brincadeira e a 
aprendizagem ao ar livre;  
Valorizar a saúde, o bem 
estar e a ligação com o 
mundo natural. 

Educação Pré-
Escolar 

grupos de JI 

5 Dia Mundial do 
cinema 

  Dar maior visibilidade ao 
cinema, e lembrar da sua 
importância dentro das 
artes performativas. 

Professoras Turmas de 2º 
Ano 

  _________ 

8 Simulacro - sismo Promover o bem-estar dos 
alunos e a sua participação 
na vida escolar. 
Zelar pela segurança de 
pessoas e bens em caso de 
emergência. 

Alertar e sensibilizar para 
agir antes, durante e depois 
de um sismo - baixar, 
proteger e aguardar 

Professores 
Bombeiros 
PSP 
  

Toda a escola _________ _________ 

9 A Terra Treme 
 

(CeD) Alertar e sensibilizar para 
agir antes, durante e depois 
de um sismo - baixar, 
proteger e aguardar 

Professoras do 1.º 
e 4º anos 

Turmas do 1.º 
e 4º anos 
  
  

Proteção 
civil 

_________ 

Data a 
definir 

Teatro “A Maior 
Flor do Mundo” 
(na Escola ou no 
espaço do teatro) 

[Projeto da Biblioteca 
Escolar] 

Conhecer o património 
cultural e literário 

Dinamizadoras da 
Biblioteca Escolar 
Professoras do 4º 
ano 

Turmas do 4º 
ano 

_________ _________ 

Data a 
definir 

Museu do Teatro e 
da Dança 
“Dá-me um 
abraço” 

Promover o sucesso 
educativo. 
Proporcionar igualdade de 
oportunidades. 

Promover o contacto com o 
teatro/dança. 
Desenvolver a expressão 
corporal 

Atores JI1 Transporte 
Alfacinhas 

Gratuito 

7 a 11 
  
  
  
 
11  

Semana de S. 
Martinho 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno; 
Desenvolver atividades e 
propostas que facilitem o 
envolvimento e articulação 

Desenvolver atividades e 
propostas que facilitem o 
envolvimento e articulação 
entre as diversas salas do JI. 
  

Docentes de 
Educação Pré-
Escolar 
  
  
  
 1º Ciclo 

Todos os 
grupos do JI 
  
  
  
    
Turmas do 
1º ciclo 

História e 
adereços 

_________ 
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de toda a comunidade 
escolar. 

11  Magusto Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Conhecer e divulgar 
tradições; 
Promover a cultura 
tradicional; 
Conhecer a lenda de S. 
Martinho; 
Painel coletivo alusivo ao 
tema. 

Sala de aula- 
Escola das 
Laranjeiras 

JI e 1º ciclo Assador de 
castanhas 
  
Professores 
titulares 

6       
1,5/2,5€ 
          

16  Dia Internacional 
para a Tolerância 
 

(CeD) Reconhecer e valorizar a 
diversidade de etnias e 
culturas existentes na sua 
comunidade; 
Reconhecer a existência de 
semelhanças e diferenças 
entre os diversos povos 
europeus, valorizando a sua 
diversidade. 

Professoras do 4º 
ano 

Turmas do 4º 
ano 

Casas e 
Trajes 
tradicionais 
portugueses 

_________ 

21 Biblioteca Penha 
de França 
“Sopa de quê?” 
(Projeto DESCOLA) 

Promover o sucesso 
educativo. 
Proporcionar igualdade de 
oportunidades. 

Sensibilizar para uma 
alimentação saudável. 
Incentivar o gosto pela 
leitura e pelos livros. 

Docente titular de 
grupo 

JI3 Transporte 
Alfacinhas 

Gratuita 

A designar Visita à casa do 
Bruno- Proteção 
Civil 

Promover parcerias 
educativas com instituições 
locais. 

Conhecer normas de 
segurança em casa e na rua. 

Monitores da casa 
do Bruno e 
Professores 
titulares 

Turmas de 2º 
Ano 

autocarro 
Passaporte 
Escolar 

Grátis 

21 a 25  Thanksgiving - 
Dia de Ação de 
Graças 

Desenvolver o tema da 
gratidão entre as pessoas 
mais próximas dos alunos. 

Dar a conhecer uma 
celebração da cultura anglo-
saxónica sobre a gratidão; 
Desenvolver o tema da 
gratidão entre as pessoas 
mais próximas dos alunos. 

Professor de Inglês Alunos das 
turmas do 3º e 
4º anos 

Fichas de 
trabalho e 
manual 
escolar 

_________ 

28  Rita e a aventura 
feliz 

Desenvolver uma política de 
cooperação e parcerias em 

Transmitir aos mais novos 
que todas as emoções são 

Betweien 
Rita Redshoes 

Turmas do 1.º 
ano 

Computador 
Internet 

Gratuito 
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áreas estratégicas para a 
comunidade escolar. 

válidas e que é normal que 
nem sempre saibamos o que 
significam. 

30 
(manhã) 

Visita ao Padrão 
dos 
Descobrimentos 
Atividade “Os 
Segredos do Mar” 
- Oficina de 
experiências de 
flutuação e de 
modelagem 

Promover o sucesso 
educativo; 
Proporcionar novas 
experiências de 
aprendizagem; 
Promover dinâmicas lúdico-
pedagógicas na comunidade 

Consciencializar o grupo 
para a importância da água; 
Estimular para a realização 
de experiências. 

Dinamizadores do 
espaço 
  
Docente Titular de 
Grupo 

JI/S4 Autocarro 
passaporte 
Escolar 

2€ 

Data a 
definir 

Museu Nacional de 
História Natural 

Promover o sucesso 
educativo. 
Proporcionar igualdade de 
oportunidades. 

 Promover o 
desenvolvimento curricular 
ativo. 

_________ JI5 Transporte 
Alfacinhas 

_________ 

 
DEZ. 

1  Restauração da 
independência 

Conhecer factos da nossa 
história 

Promover a divulgação de 
tradições, factos históricos 
e culturais. 

Professoras do 3º 
e 4º ano 

3º anos 
4º anos 

_________ _________ 

1  Restauração da 
independência 

Conhecer factos da nossa 
história 

Promover a divulgação 
tradições história e cultura 

Professoras Turmas de 2º 
Ano 

Visionamento  
de filmes 

_________ 

Ao longo 
do mês 

Natal - atividades 
alusivas ao tema. 
  

Desenvolver atividades e 
propostas que facilitem o 
envolvimento e articulação 
de toda a comunidade 
escolar. 

Conhecer costumes e 
tradições 

Professoras Turmas de 2º 
Ano 

_________ _________ 

A definir Carta ao Pai Natal Criar ambientes favoráveis e 
de situações estimulantes 
da prática da leitura e da 
escrita 

Promover a escrita e 
valorizar as tradições 

Professoras Turmas de 2º 
Ano 

_________ A definir 
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Ao longo 
do mês 

Natal - atividades 
alusivas ao tema. 
Atividade para 
decoração do 
exterior da escola 
  

Desenvolver atividades e 
propostas que facilitem o 
envolvimento e articulação 
de toda a comunidade 
escolar. 

Conhecer costumes e 
tradições. 

Docentes da 
Educação Pré-
Escolar e do 1.º 
ano 

Todos os 
grupos de JI e 
turmas do 1.º 
ano 

material 
reutilizado e 
resistente a 
intempéries 
  

_________ 

Data a 
definir 

Recolha de 
brinquedos para 
uma instituição 

Promover a interação entre 
a escola e comunidade. 

Fomentar valores de 
respeito, solidariedade e 
hábitos de partilha. 

Famílias e 
comunidade 
escolar 

Instituição Ofertas 
diversas 

_________ 

Data a 
definir 

Projeto Natal 
Diferente (CeD) 

Aumentar as competências 
relacionais para conseguir 
um clima de bem estar. 

Oferecer um sorriso a quem 
está afastado das suas 
famílias na quadra natalícia. 

Associação de 
estudantes da 
Faculdade de 
Medicina de 
Lisboa 
Comunidade 
escolar 

Todos os 
grupos de JI 

Postais e 
outros 
materiais 
diversos 

_________ 

Ao longo 
do mês 

Natal Diferente 
Um Postal, Um 
Sorriso 
CCeD) 

_________ Promover ações de 
solidariedade. 
Criar ambientes favoráveis e 
de situações estimulantes 
da prática da leitura e da 
escrita 

Associação de 
estudantes da 
Faculdade de 
Medicina de 
Lisboa e 
Associação de 
estudantes da 
Faculdade de 
Ciências Médicas 
da Universidade 
Nova de Lisboa 

Professoras e 
alunos do 4º 
ano 

Postais e 
outros 
materiais 
diversos 

_________ 

A designar “Amigo Secreto” Promover a troca de 
presentes realizados pelos 
alunos com materiais 
reciclados. 

_________ Professoras do 3º 
ano 

3º anos Materiais 
reciclados 

_________ 

5 a 9  Christmas Decorações natalinas e dar a 
conhecer este vocabulário 
em Inglês 

Utilizar a Língua Inglesa 
para expressar bons desejos 
na época Natalícia 

Professor de Inglês Alunos das 
turmas 3º e 4º 
anos 

Material para 
colagens e 
pintura 

_________ 

10  Dia da Declaração (CeD) Conhecer os direitos Professoras do 4º Turmas do 4º _________ _________ 
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Universal dos 
Direitos do 
Humanos 

humanos. 
Alertar os alunos para o 
facto de existirem crianças 
que não têm os seus direitos 
assegurados. 
Conhecer e promover os 
valores que são alicerces da 
paz 

ano ano 

13 Teatro 
Companhia de 
Teatro Plano 6 

Promover iniciativas de 
reforço da imagem e cultura 
de agrupamento – 
dinamização de iniciativas 
inter-escolas (teatro, dias 
temáticos, exposições...). 

Transmitir os valores da 
amizade e da solidariedade, 
alertando para o problema 
dos animais abandonados e 
para a inserção de quem 
pode ser diferente. 

Professoras do 1.º 
ano e assistentes 
operacionais 

Turmas do 1.º 
ano 
Peça “O meu 
melhor 
amigo” 

Os alfacinhas 
(passaporte 
escolar) 

8€ 
(teatro) 
6.50€ 
(autocarro) 

A designar Teatro: 
A designar 

Promover a interação entre 
a escola e  comunidade. 

Promover o gosto pela arte 
dramática. 

Professoras Turmas 2º Ano   A designar 

A designar Espetáculo de 
Natal na Escola 
Companhia de 
Teatro a definir 

Promover a interação entre 
a escola e  comunidade. 
  

Promover o contacto com o 
teatro e vivenciar a arte e a 
cultura. 

Atores da 
companhia 
  
  

Todos os 
grupos de JI 

A definir A designar 

A definir Visita de estudo 
ao Teatro “A 
Cinderela” 

Promover a interação entre 
a escola e  comunidade 

Sensibilizar os alunos para 
aspetos culturais. 
  

Professoras do 4º 
ano 

Turmas do 4º 
ano 

A definir A definir 

1.º P A designar 
  
  
  
A definir 

Natal – Teatro São 
Carlos  ou  
Politeama 
  
Visitas à área 
circundante da 
escola 
mensal/trimestral 

Fortalecer uma cultura 
fundada na valorização das 
relações humanas. 
  
  
  

Possibilitar o contacto com 
o meio envolvente. 

Professoras do 3º 
ano 
  
  
  
  
Docentes de 
Educação Pré-
Escolar 

3º anos 
  
  
  
  
  
Todos os 
grupos de JI 

_________ _________ 

Final do 
período- a 
definir 

Angariação de 
fundos (venda de 
bolos) para a 

Cooperação Sensibilizar os alunos para a 
importância do trabalho em 
equipa para um objetivo 

Professoras do 4º 
ano em 
colaboração com 

Turmas do 4º 
ano e toda a 
comunidade 

Bens 
(alimentares) 
enviados 

_________ 
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visita de estudo de 
final de ano letivo 

comum os EE escolar pelos EE das 
turmas do 4º 
ano 

 
 

EB1/JI Frei Luís de Sousa 
 
 

MÊS DATA 
PREVISTA 

DESIGNAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES 
(GRUPO) 

PÚBLICO-ALVO 
(TURMAS/ANO) 

RECURSOS ORÇAMENTO 

 
SET. 

16  Receção aos 
alunos novos / 
Início do ano 
letivo 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Acolhimento aos novos 
alunos 
Socialização 

PTT 4.º A/4.º B 
1º A/1º B 
2º A/2º B 
3º A e 3º B 

Cartolinas 
material de 
EF 

Grátis 

22  Início do outono Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 
  

Reconhecer os aspetos 
físicos da natureza 

PTT 4º A/4º B 
1º A/1º B 
2º A/2º B 
3º A/3º B 

Cartolinas 
lápis, 
canetas 
  

Grátis 

30  Dia da Música _________ Identificar vários tipos de 
instrumentos musicais e 
vários géneros de músicas. 

PTT 1º A /1ºB Copos de 
iogurte 
canetas de 
feltro 

  
Grátis 

OUT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  Dia do animal _________ Sensibilizar para o bem 
estar animal - proteção de 
espécies em extinção 

PTT 4º A/4º B 
  
  
1º A 

  
Folhas 
brancas e 
lápis de cor 

Grátis 

Durante o 
mês de 
outubro 

Mês das 
bibliotecas - 
International 
Association of 
School Librarian - 
Troca de 
marcadores 

_________ Reforçar as relações sociais 
entre colegas e os 
elementos da comunidade 
educativa de outros países 

PTT 3º A/3º B Folhas brancas 
lápis de cor 
canetas de 
feltro 
plastificadora 

Portes de 
envio CTT 
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OUT. 
 
 

12  Leitura orientada 
- grupo Andante 

      3º B     

16  Dia Mundial da 
Alimentação 

Promover a articulação 
horizontal 
Promoção de hábitos 
alimentares saudáveis que 
fomentem a saúde. 

Sensibilizar para uma 
alimentação saudável. 

PTT 4º A /4º B 
1º A/1º B 
2º A/2º B 
  

Materiais 
reciclados 
cartolina 

Grátis 

17 a 21  Semana da 
alimentação 

_________ Sensibilizar para uma 
alimentação saudável. 

DTG 
Curso de auxiliar 
de saúde da ES D. 
Pedro V 

JI 1/JI 2/JI 3 
1º A/1º B 
3º A/3º B 

_________   
Grátis 

20  Dia Mundial do 
Combate ao 
Bullying. 
Leitura da 
história “O 
Esconderijo” 
Produção de 
desenhos sob o 
tema “O que faz 
mal?” 

_________ Sensibilizar para as forma 
de bullying existentes; 
Reconhecer 
comportamentos de risco. 
Saber denunciar e pedir 
ajuda. 

PTT 2º A 
4º A 

Papel, 
cartolina 

Grátis 

27  Atividade saúde 
escolar 
alimentação 
saudável 
visualização de 
um PowerPoint. 
realização de uma 
espetada de 
frutos. 

_________ Sensibilizar para uma 
alimentação saudável. 

DTG 
Curso de auxiliar 
de saúde da ES D. 
Pedro V 

JI 1/JI 2/JI 3 _________ 0,50 x 
criança 

24 e 31  Halloween _________ -Conhecer costumes e 
tradições relacionados com  
a Língua Inglesa. 

Professora de 
Inglês 

3º A, 3º B, 
4º A, 4º B 

Manual 
Livro de 
histórias 

Grátis 

24 e 31  Halloween _________ Utilizar diversas técnicas 
de pintura. 

PTT 1ºA Cartolinas 
Tesoura 

Grátis 
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recorte e colagem Cola 
  

31  Decoração do 
refeitório 

Valorizar a manutenção de 
um estilo de vida saudável. 

Manter um registo visual de 
alimentos dos diferentes 
grupos alimentares como 
apoio à criação de hábitos 
alimentares saudáveis. 

EE e AO Todas as 
turmas da FLS 

Computador, 
papel, 
impressora e 
outro 
material 
disponível na 
escola. 

_________ 

NOV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Dia de aulas ao ar 
livre 

  Celebrar e inspirar a 
brincadeira e a 
aprendizagem ao ar livre. 

DTG JI 1/JI 2/ JI 3   _________ 

4  Sessão de Saúde 
Escolar: Ticolicos 
– Higiene será 
importante? 

Proporcionar uma oferta 
educativa diversificada e 
abrangente. 

Sensibilizar para hábitos de 
higiene e autocuidados. 

Enfermeira do 
Centro de Saúde 
de Sete Rios 

2º A e 2º B Vídeo 
projetor 
Computador 
e colunas 

_________ 

9  A terra treme Proporcionar uma oferta 
educativa diversificada e 
abrangente. 

Alertar e sensibilizar para 
agir antes, durante e 
depois sismo - baixar, 
proteger e aguardar. 

PTT 4º A /4º B 
1º A/1º B 
2º A/2º B 
3º A/3º B 
JI 1/JI 2/JI 3 

Proteção 
Civil 

_________ 

11  Magusto - dia de 
São Martinho 

Reforçar as relações sociais 
entre colegas e os elementos 
da comunidade educativa. 

Conhecer costumes e 
tradições- São Martinho. 

PTT 4º A / 4º B 
1º A/1º B 
2º A/2º B 
3º A/3º B 
JI 1/JI 2/JI 3 

Reciclagem 
(pacotes de 
leite/jornais) 

_________ 

17/ 18  Percurso Pedonal 
pela área 
envolvente à 
escola. 

_________ Reconhecer a toponímia da 
área envolvente da escola. 

PTT + Auxiliar e 
Prof. Teresa 

2º A/2º B _________ Gratuito 

16  Dia Internacional 
para a Tolerância 

_________ Reconhecer e valorizar a 
diversidade de etnias e 
culturas existentes na sua 
comunidade; 

PTT 4º A/ 4º B _________ _________ 
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NOV. 

Reconhecer a existência de 
semelhanças entre os 
diferentes povos europeus, 
valorizando a sua 
diversidade.  

24  Visita de Estudo _________ Estudo do Meio/História 
DAC/ Reconhecer e 
valorizar o património 
natural e cultural - local, 
nacional, etc.- 
identificando na paisagem 
elementos naturais (sítios 
geológicos, espaços da 
Rede Natura, etc.) e 
vestígios materiais do 
passado (edifícios, pontes, 
moinhos e estátuas, etc.). 

PTT + AO 4º A Museu de 
Lisboa - 
Teatro 
Romano 

Alfacinhas 
+ gratuito 

24  
  

Sessão de Saúde 
Escolar 

Proporcionar uma oferta 
educativa diversificada e 
abrangente 

O que são Drogas? – Turma 
da Mónica explica 

Enfermeira do 
Centro de Saúde 
de Sete Rios 

3º A 
3º B 

Vídeo 
projetor 
Computador 
e colunas 

_________ 

25  Sessão de Saúde 
Escolar  

Proporcionar uma oferta 
educativa diversificada e 
abrangente 

O que é o Bullying? (filme) Enfermeira do 
Centro de Saúde 
de Sete Rios 

4º A 
4º B 

Vídeo 
projetor 
Computador 
e coluna 

_________ 

25  Visita de Estudo _________ Estudo do Meio/História 
DAC/ Reconhecer e 
valorizar o património 
natural e cultural - local, 
nacional, etc.- 
identificando na paisagem 
elementos naturais (sítios 
geológicos, espaços da 
Rede Natura, etc.) e 
vestígios materiais do 
passado (edifícios, pontes, 

PTT *AO ou Prof 
Teresa 

4º B Museu de 
Lisboa - 
Teatro 
Romano 

Alfacinhas 
+ gratuito 
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moinhos e estátuas, etc). 

21 a 25  Thanksgiving   Dar a conhecer uma 
celebração da cultura 
anglo-saxónica sobre a 
gratidão. 

Professora de 
Inglês 

3º A, 3º B, 
4º A, 4º B 

Poster _________ 

28 Rita RedShoes e a 
Aventura Feliz 

  Sensibilizar para a 
importância do exercício 
físico e da saúde mental. 

PTT 
Rita RedShoes 

1º A PC com 
internet 

Grátis 

DEZ. 6  Teatro vem à 
escola 

  Vivenciar o teatro como 
uma forma de arte 

DTG 
Companhia de 
teatro - Palco de 
chocolate 

JI 1/JI 2/JI 3 Ginásio 4€ por 
criança 

2 a 9  Ciclo de cinema: 
“Curtas 
inclusivas!” 

Reforçar o apoio aos alunos 
em função das suas 
necessidades educativas - 
incentivar a criação e o 
desenvolvimento de projetos 
e iniciativas que promovam a 
inclusão. 

Sensibilizar para o respeito 
e empatia de todos tal 
como são. 
Promover uma maior 
consciencialização e 
compreensão das 
dificuldades das pessoas 
com deficiência. 

EE Todas as 
turmas da FLS 

Computador, 
projetor, 
fotocópias e 
curtas-
metragens. 

Variáveis 

5  Dia Mundial do 
Solo 

_________ refletir sobre o tratamento 
humano que este recurso 
natural finito recebe. 

  alunos do JI 
alunos do 1º 
ciclo 

_________ _________ 

5 a 9  Christmas _________ Utilizar a Língua Inglesa 
para desejar boas festas na 
época Natalícia. 

Professora de 
Inglês 

3º A, 3º B, 
4º A, 4º B  

Manual 
Cartolinas 

  

A definir Recolha de 
brinquedos 

_________ Participar em projetos 
solidários e de intervenção 
social associados à 
minimização do risco de 
pobreza. 

DTG 
Famílias 

JI1/JI2/JI3 _________ _________ 

10  Jornadas dos 
Direitos Humanos 

_________ Conhecer os direitos 
humanos; 

PTT 4º A, 4º B 
3º A/3º B 

Cartolinas _________ 
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- Dia da 
Declaração 
Universal dos 
direitos humanos 

Alertar os alunos para o 
facto de existirem crianças 
que não têm os seus 
direitos assegurados. 
Direito à igualdade de 
género - conhecer 
mulheres que se 
destacaram na luta pelos 
direitos. 

2º A/2º B 
1º A 
JI1/JI2/JI3 

A definir Natal diferente - 
Postais 

_________ Desenvolver a 
solidariedade. 
Criar ambientes favoráveis 
e de situações estimulantes 
da prática da leitura e da 
escrita. 

PTT 2º A, 2º B 
4º A, 4º B 
3º A/3º B 
JI1/JI2/JI3 

Cartolinas _________ 

5 a 16  Festas de Natal Proporcionar uma oferta 
educativa diversificada e 
abrangente 

Promover a integração dos 
alunos na comunidade 
escolar. 

PTT 4º A e B 
2º A e 2º B 
3º A e B 
1º A/1ºB  
JI1/JI2/JI3 

_________ Grátis 

dez/jan Troca de 
marcadores de 
livros- Projeto 
International 
Association of 
School 
Librarianship 

_________ Desenvolver o tema DAC 
Promover a parceria e 
intercâmbio com outras 
escolas. 

PTT 2º A, 2º B 
1º A 

Cartolinas 
Materiais 
diversificados 

Portes de 
envio CTT 
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EB 2, 3 Prof Delfim Santos  
 

MÊS  DATA 
PREVISTA 

DESIGNAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES 
(GRUPO) 

PÚBLICO-ALVO 
(TURMAS/ANO) 

RECURSOS ORÇAMENTO 

 
 
SET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

Ação de 
sensibilização 

Promover a inclusão dos alunos 
com PEA na Escola; 
Promover o conhecimento e a 
formação na área das 
perturbações do espetro do 
Autismo (PEA). 

Sensibilizar os professores e 
assistentes operacionais para 
os alunos com PEA: 
comportamentos, 
aprendizagem, inclusão na sala 
de aula e vida escolar. 

910 e Centro 
de Recursos 
CRI) da 
APPDA- 
Lisboa 

Professores 
de todos os 
graus de 
ensino 

Auditório 
da Escola 
D. Pedro V 
meios 
audiovisuais 
 

_________ 

25 Visita às Galerias 
Romanas de Lisboa 

Promover excelência, 
exigência, curiosidade, 
reflexão, cidadania e 
participação; 
Valorizar parcerias com outras 
instituições; 
Valorizar a formação e a 
aprendizagem ao longo da 
vida; 
Promover equidade nas 
oportunidades. 

Consolidar conteúdos. 
Conhecer o meio; 
Sensibilizar para a preservação 
do património histórico-
cultural; 
Valorizar a autoavaliação. 

Maria da Luz 
Moreira 

6.º A Guião 
 
Metro 

Gratuito 
pagamento 
individual 
do metro 

26  Comemoração do Dia 
Europeu das Línguas  
 

Promover o desenvolvimento 
curricular ativo. 

Desenvolver o domínio 
intercultural; 
Desenvolver a Competência 
Comunicativa.  

330 Turmas de 
7.º ano e 
9.º ano 

Material de 
desgaste; 
Placard do 
bloco A 

20€ 

26 Día Europeo de las 
lenguas 

Promover o desenvolvimento 
curricular ativo, através de 
projetos interdisciplinares em 
articulação vertical e 
horizontal. 

Promover o gosto pela 
aprendizagem da língua e 
cultura espanholas; 
Difundir a cultura e língua 
espanholas junto da 
comunidade educativa. 

Grupo 350 - 
Professores 
de Espanhol 

7º A, D, F e 
H; 8º C, D, 
F, H e I; 9º 
B, C, E e F 
 

Expositores 
do Bloco A 
(2) 

_________ 

30 Dia Europeu do 
Desporto Escolar 

Promover a participação em 
atividades inclusivas 
desenvolvendo o espírito de 
equipa, igualdade, inclusão, 
responsabilização e ética. 

Promover o desporto e a 
atividade física em toda a 
Europa, através da realização 
de um conjunto alargado de 
atividades dirigidas a toda a 

260 
620 

(Ed. Física) 

5º A, 5º C, 
5º E, 5º I,  
6º E, 6º G, 
6º H, 7º A, 
7º C, 7º E, 

Material de 
Educação 
Física 
existente 

_________ 
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 Aspirar ao trabalho bem feito, 
ao rigor e à superação;  
Ser perseverante perante as 
dificuldades;  
Ter consciência de si e dos 
outros; 
Ter sensibilidade e ser solidário 
para com os outros. 

população, independentemente 
da idade ou do nível de 
preparação física;  
Sensibilizar os alunos para a sua 
participação na oferta de Clubes 
de Desporto Escolar existentes 
na nossa escola. 

7º G, 7º H, 
8º A, 8º C, 
9º A, 9º E, 
9º G 

OUT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 “Eu localizo-me … no 
espaço” 

Promover o sucesso educativo. 
Desenvolver a curiosidade e a 
reflexão. 

Pesquisar e sistematizar 
informação de forma criativa; 
compreender a localização no 
espaço. 

Rosário Leal 5.º B Variados, 
desde o 
papel ao 
digital 

_________ 

10 a 14 Celebração Día de la 
Hispanidad 

Querer aprender mais; 
desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo; 
procurar novas soluções e 
aplicações.  

Permitir à comunidade 
educativa ter contacto com  a 
cultura  dos países hispano 
falantes, à medida que permite 
aos alunos de Espanhol 
aprofundar conhecimento 
cultural e linguístico da língua 
em estudo. 

Grupo 350 - 
Professores 
de Espanhol 

7º A, D, F e 
H; 8º C, D, 
F, H e I; 9º 
B, C, E e F 

Expositores 
para o 
Bloco A (2) 

_________ 

18 a 22  Comemoração do Dia 
Mundial da 
Alimentação e do Dia 
Mundial do Pão (16 
de outubro) e do Dia 
Internacional da 
Maçã (21 de outubro) 

Sensibilizar para a 
importância da alimentação 
saudável, equilibrada, 
completa e variada. 
Importância da utilização 
correta do açúcar, sal e 
gorduras na alimentação. 

 

Sensibilizar a Comunidade 
Escolar para uma alimentação 
saudável.   

Professores 
do grupo 230 

2º ciclo Expositores 
do Átrio do 
Bloco A  

_________ 

24 a 31 Halloween Promover o desenvolvimento 
curricular ativo. 

Desenvolver o domínio 
intercultural. 

Grupo 330 
Paula 
Lourenço 

7.º B, C, D 
e E 
8.º A, D, E 
e I 

Mesas do 
bloco A 

_________ 

28 de 
out a 4 
de nov. 

Celebração Día de 
los Muertos 

Querer aprender mais; 
desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo; 

Promover o gosto pela 
aprendizagem da língua e 
cultura espanholas; 

Grupo 350 - 
Professores 
de Espanhol 

7º A, D, F e 
H; 8º C, D, 
F, H e I; 9º 

Expositores 
para o 
Bloco A (2) 

_________ 



             
 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2022/2023 

29 

 
 
 
OUT. 

procurar novas soluções e 
aplicações. 

Difundir a cultura e língua 
espanholas junto da 
comunidade educativa. 

B, C, E e F 

28 de 
out a 4 
de nov. 

Rituais fúnebres de 
Gregos e Romanos 
e suas influências 
na Cultura 
Portuguesa 
 
 

 

Incentivar iniciativas de 
abertura ao exterior; 
Fomentar iniciativas de 
integração e pertença; 
Apoiar experiências de natureza 
estética, artística, criativa e de 
desenvolvimento de relações 
humanas positivas. 

Conhecer os rituais fúnebres de 
Gregos e Romanos; 
Estabelecer a analogia com 
rituais fúnebres da Cultura 
Portuguesa; 
Promover o gosto pela Cultura e 
Línguas Clássicas; 
Publicar a exposição no 
Facebook do Agrupamento. 

Professora de 
ICLC 
Helena 
Pereira 

8º F, G e I Expositores 
Átrio do  
Bloco A 

_________ 

A definir A Península Ibérica- 
quadro natural e 
localização) 
Articulação com 
outras turmas 
 

Cumprir objetivos das 
planificações/do programa e 
melhorar o desempenho escolar 
dos alunos. 
Promover o sucesso educativo. 
Desenvolver a curiosidade, 
reflexão. 

Pesquisar e sistematizar 
conteúdos lecionados 
Compreender a importância da 
geografia. 
Desenvolver aprendizagens 
significativas 
Promover as relações 
interpessoais. 

Célia 
Lavareda 

5º I; 5º H Material 
informático, 
outros 
recursos 

Gratuito 

27 de 
out a 16 
de dez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A permanência da 
cultura e línguas 
clássicas nos 
produtos do 
quotidiano: 
Visita de Estudo ao 
Supermercado A 
Escola 
 
Anúncios 
publicitários 
 
 
 
 
 
 

Incentivar iniciativas de 
abertura ao exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover o gosto pela Cultura e 
Línguas Clássicas; 
Analisar marcas de produtos 
com origem na cultura e línguas 
clássicas; 
Preencher uma ficha com a 
etimologia das palavras de 
origem grega e latina e seu 
significado; 
Criar ou recriar marcas de 
produtos em 3D e fazer um 
anúncio publicitário, tendo em 
conta as influências da cultura 
e/ou línguas grega e latina; 
Expor os trabalhos; 
Publicar a exposição no 
Facebook do Agrupamento. 

Professora 
de ICLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7º B e F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expositores 
Bloco A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
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Produzir e redigir um postal de 
Natal em Latim para os cabazes 
de solidariedade; 
Estimular a criatividade e o 
sentido estético; 
Sensibilizar para a escrita como 
meio de expressão de 
sentimentos em relação ao 
outro; 
Incentivar a prática da 
solidariedade. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

divs. em 
out. 
 
7 de 
nov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia do Patrono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desenvolver cultura de escola; 
Identificar, avaliar e ajustar 
estratégias para cada aluno; 
Desenvolver medidas de 
divulgação do Agrupamento; 
Desenvolver atividades e 
propostas para envolvimento e 
articulação da comunidade 
escolar; 
Promover participação em 
projetos de cidadania e 
trabalho colaborativo; 
Promover excelência e 
exigência, curiosidade e 
reflexão, cidadania e 
participação;  
Promover responsabilidade e 
integridade. 

Praticar e consolidar 
conteúdos; 
Conhecer o patrono e a sua 
importância como pessoa e 
cientista; 
Entender e valorizar a 
importância de comemorar; 
Valorizar a autoavaliação. 

Maria da Luz 
Moreira 

6.º A 
5º C, 5º D 

Projetor, 
pessoas  
convidadas 
para 
entrevistas, 

documenta
ção vária 
elaborada 
pela 
docente e 
pelos 
alunos 
 
classroom 
virtual 

fotocópias 
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NOV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 a 11 Semana Ubuntu Valorizar a diversidade e a 
inclusão; 
Desenvolver atividades que 
facilitem o envolvimento da 
comunidade educativa. 

Formar em competências não 
formais (autoconhecimento, 
autoconfiança, empatia, 
resiliência e serviço); 
Promover uma formação 
participada e ativa na filosofia 
Ubuntu; 
Desenvolver pessoas e cidadãos 
intervenientes e colaborantes 
com vista a um mundo mais 
integrador e solidário. 
 

410 
Geografia 
Biologia 
Física e 
Química 
Ass. Social 
Psicologia 
História 

30 alunos 
de 9º ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Logísticos: 
sala e 
mobiliário 
adstrito à 
formação 
por uma 
semana 
inteira. 
computador, 
projetor, 
colunas, 
palanque, 
canetas, 
lápis, fita de 
pintor, 
canetas de 
quadro, 
fotocópias a 
preto e 
branco e a 
cores, papel 
A4, post it, 
fita cola, 
réguas, 
tesouras, 
fitas…. 
almoços 3x5 
para 
formadores 
do IPAV 

 
 
 
 
 
 
 

8 nov. 
 
13 dez. 
 
6 jan. 
 
10 jan. 
 
 
 
a definir 

Visita de Estudo ao 
Teatro Romano de 
Lisboa 

 
 
 
 
 

Incentivar iniciativas de 
abertura ao exterior; 
Fomentar iniciativas de 
integração e pertença. 
 

Conhecer o Teatro Romano, 
ex-libris da cidade de Olisipo; 
Valorizar o património 
histórico e arquitetónico; 
Descobrir o espólio do Teatro 
Romano; 
Vivenciar épocas da história da 
cidade de Lisboa através dos 
vestígios arqueológicos do 
Teatro Romano; 
Envergar indumentária à 

Professora 
de ICLC 

 

8º F, G e 
I 
9º C 
 
 
 
A definir 
no 7º B e 
F 
 
 

Fotocópias 
 

Metro por 
conta dos 
alunos, 
assim como 
a atividade 
(5,00 
euros); 
Bilhete de 
metro da 
professora 
acompanha
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NOV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 maneira romana e representar 
pequenos papéis em Latim; 
Valorizar a língua e cultura 
romana. 

 
 

 
 

nte: 3,50 
euros. 

11 Oficina de 
cerâmica  
 
Piza à maneira 
romana 
(Mouraria) 
 
 

Incentivar iniciativas de 
abertura ao exterior; 
Fomentar iniciativas de 
integração e pertença. 
 

Produzir peças de cerâmica: 
tabuinhas e lucernas, entre 
outras; 
Reproduzir a iconografia da 
cerâmica grega; 
Promover a cultura clássica e 
as línguas clássicas; 
Promover a criatividade e o 
sentido estético; 
Incentivar o trabalho de 
equipa; 
Confecionar e degustar pizas à 
maneira romana; 
Reconhecer a piza como 
Património Universal da 
Humanidade. 

Professora 
de ICLC 
 

8º G 
 

_________ Metro por 
conta dos 
alunos, 
assim como 
a atividade 
(5€); 
Bilhete de 
metro da 
professora 
acompanha
nte: 3,50€ 

nov. Paisagens geológicas 
em Áreas Protegidas 
de Portugal 

Desenvolver novas formas 
de aprendizagem e 
estratégias que permitam 
aos alunos uma 
aprendizagem mais 
autónoma; 
Promover o sucesso 
Educativo. 

Caracterizar as paisagens de 
Áreas Protegidas de Portugal 
(rochas dominantes, relevo, 
fauna, flora), a partir de dados 
recolhidos, através da pesquisa, 
em diferentes suportes. 

520 Turmas de 
7º Ano 

Sala de 
aula 

_________ 

10 Oficina: 
"Neolítico ou Idade 
da Pedra Polida" 

Promover o sucesso educativo; 
Desenvolver curiosidade, 
reflexão e inovação – o querer 
aprender mais; o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo. 

Desenvolver aprendizagens 
significativas; 
Consolidar os conhecimentos 
lecionados;  
Dar a conhecer a vivência de 
uma comunidade pré-histórica 
através do manuseamento de 
réplicas de objetos de 
escavações. 

Paula Brinca 

5.º A _________ _________ 
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11  Comemoração do Dia 
Mundial do Origami 

A importância de dobrar o 
papel, criando representações 
de determinados seres ou 
objetos com dobras geométricas 
de uma peça de papel, sem 
cortá-la ou colá-la. 

Sensibilizar a Comunidade 
Escolar para a Arte Tradicional.   

Professores 
do grupo 230 

2º ciclo Expositores 
do Átrio do 
Bloco A  

_________ 

14 a 18 Minerália A importância dos minerais e 
das rochas. 

Sensibilizar para a importância 
dos minerais e rochas na vida 
diária. 

Professores 
do grupo 230 

2º Ciclo Sala de 
Informática 
pavilhão A 

_________ 

22  
 
 
 
 
 

Sessão “Saúde  
Mental” 
 

 

 

 

 

Valorizar a importância de 
uma educação para a saúde; 
Valorizar a manutenção de um 
estilo de vida saudável; 
Promover um ambiente de 
cultura cívica; 
Promover o sucesso 
Educativo. 

Sensibilizar para a importância 
de estilos de vida saudáveis. 
 
 
 

520 
 
 
 

 
 

9º B 
 

 

 

 

 

Sala de 
aula 
 
 
 
 
 

_________ 
 
 
 
 

22 “Casa da Cerca” 
visita de estudo 

Oficinas no âmbito do tema 
DAC “O património na era 
Digital”. 

Oficina - desenho de retrato a 
partir da exposição 
“Aprendemos juntos com a 
câmara de desenhar” e Oficina 
para desenhar plantas do jardim 
a partir da exposição “Histórias 
Enraizadas” do artista Uriel 
Orlow. 

Ana Gomes 
e  
Dilar 
Pereira 

6º B 
 

Almada- 
Casa da 
Cerca. 

11.50 € 

22 a 26 
de nov. 
 

Thanksgiving (Dia de 
Ação de Graças) 
“A árvore da 
gratidão” 

Promover o desenvolvimento 
curricular ativo. 

Desenvolver a Competência 
Comunicativa  
 

330 7.º ano Espaço do 
Bloco A 

material 
de 
desgaste 

40€ 

Entre 22 
de nov.  
e 6 de 
dez. 
 

Visita de estudo ao 
Museu Arqueológico 
de São Miguel de 
Odrinhas 
Atividade - Vem 

Promover o sucesso educativo; 
Valorizar parcerias com outras 
instituições e com a 
comunidade; 
Desenvolver curiosidade, 

Desenvolver a capacidade de 
observação e análise dos 
alunos; 
Consolidar os conhecimentos 
lecionados;  

Rosário Leal 
Mª Carmo 
Célia 
Lavareda 
Paula Brinca 

Turmas de  
5.º ano 

Autocarro 
5 € 
(Autocarro) 
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conhecer os deuses 
do Santuário Romano 
do Alto da Vigia 

reflexão e inovação – o querer 
aprender mais; o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo. 

Sensibilizar para a preservação 
do património histórico-
cultural.  

Ana Araújo 
Daniela 
Sousa 
(Grupo 200) 

De 28 a 
9 de 
dez. 

Exposição:  
Descobrir a História 
e a Cidade: 
parcerias que nos 
enriquecem 

Promover excelência, 
exigência, curiosidade, 
reflexão, cidadania e 
participação;  
Promover sucesso educativo;  
Valorizar parcerias e articular 
com instituições e a 
comunidade; 
Identificar, avaliar e ajustar 
estratégias para a 
aprendizagem de todos; 
Desenvolver medidas de 
divulgação do Agrupamento; 
Promover o curricular ativo, 
com projetos em articulação 
vertical e horizontal; 
Refletir sobre metodologias e 
práticas pedagógicas que 
propiciem o trabalho 
colaborativo entre pares. 

Promoção de práticas de ensino 
diferenciado e de aprendizagem 
e trabalho cooperativo. 
Consolidar conteúdos. 
Conhecer o meio. 
Sensibilizar para a preservação 
do património histórico-
cultural. 
Valorizar a autoavaliação. 
 

Organização: 

Todas as 
docentes do 
Grupo 200. 
 
Cooperação: 

Museu do 
Teatro 
Romano. 
Associação 
de Pais. 
 

5.º e 6.º 
ano 

Fotocópias 
materiais 
de 
exposição 
transporte 
de 
materiais 
cedidos (da 
escola e à 
escola) 
materiais 
utilizados 
pelas 
famílias 
para os 
trabalhos 

Não se 
aplica 

30  
 

 Corta-mato Promover a participação em 
atividades inclusivas 
desenvolvendo o espírito de 
equipa, igualdade, inclusão, 
responsabilização e ética. 
Aspirar ao trabalho bem 
feito, ao rigor e à superação; 
ser perseverante perante as 
dificuldades; ter consciência 
de si e dos outros; ter 
sensibilidade e ser solidário 
para com os outros. 

Seleção dos alunos a 
representar a escola na fase 
Local do Corta-Mato de Lisboa 

Grupos 260 
e 620 
Ed. Física 

Todos os 
alunos 
(por 
inscrição) 

Material de 
Educação 
Física 
Existente 

_________ 

29 e 30 Sessão “Sexualidade” Valorizar a importância de Sensibilizar para a importância 520 9º C, H e D Sala de Nada a 
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uma educação para a saúde; 
Valorizar a manutenção de um 
estilo de vida saudável; 
Promover um ambiente de 
cultura cívica; 
Promover o sucesso 
Educativo. 

da igualdade de género; 
Sensibilizar para a importância 
de estilos de vida saudáveis. 

aula referir 

DEZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 dez a 
6 de jan 
 
 

Arvore de Natal 
solidária 

Promover um ambiente de 
cultura cívica. 
 

Celebrar a época de Natal e 
viver o espírito natalício com 
valores de solidariedade, ajuda 
e cooperação; 
Fomentar a inclusão e promover 
a socialização dos alunos 
apoiados nas salas de apoio do 
CAA; 
Recolher donativos em géneros 
para uma Associação de apoio a 
animais. 

Grupo 910 Professores 
e alunos da 
Escola 
Delfim 
Santos 

_________ _________ 

3 a 9  Comemoração do Dia 
Internacional das 
Pessoas com 
deficiência- 3 de 
dezembro através da 
visualização de 
curtas metragens 
para a inclusão. 
 

Promover um ambiente de 
cultura cívica. 
 

Motivar para uma maior 
compreensão dos assuntos 
relativos à deficiência. 
Mobilizar para a defesa da 
dignidade, dos direitos e do 
bem-estar, para que se crie 
um mundo mais inclusivo e 
equitativo para as pessoas com 
deficiência. 

Grupo 910 Professores 
e alunos 
das cinco 
escolas do 
AEL  
 

_________ _________ 

5, 6, 9  
 
 

 

Sessão “Sexualidade” Valorizar a importância de 
uma educação para a saúde; 
Valorizar a manutenção de um 
estilo de vida saudável; 
Promover um ambiente de 
cultura cívica; 
Promover o sucesso 
Educativo. 

Sensibilizar para a importância 
da igualdade de género; 
Sensibilizar para a importância 
de estilos de vida saudáveis. 

520 9º A, E, F e 
G 

Sala de 
aula 

_________ 

 Realização de Valorizar as tradições Estimular a imaginação e a Professora Todos os Materiais _________ 
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DEZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 de dez 
a 6 de 
jan. 

Presépios e 
exposição na 
Biblioteca 

culturais e religiosas. 
 

criatividade; 
Promover a reutilização de 
materiais usados e sensibilizar 
para a ecologia. 

de EMRC  
 

alunos que 
quiserem 
participar 

diversos  

De 9 
dez. a 6 
de jan. 

Árbol de Navidad y 
villancicos 

Querer aprender mais; 
desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo; 
procurar novas soluções e 
aplicações 

Promover o gosto pela 
aprendizagem da língua e 
cultura espanholas; 
Difundir a cultura e língua 
espanholas junto da 
comunidade educativa. 

Grupo 350 - 
Professores 
de Espanhol 

7º A, D, F e 
H; 8º C, D, 
F, H e I; 9º 
B, C, E e F 

Nada a 
registar. 

_________ 

9 a 16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposição de 
trabalhos: 
anúncios 
publicitários de 
marcas de 
produtos com 
origem greco-
latina; 
postais de Natal 
em Latim; 
trabalhos e 
maquetes de 
termas da 
Antiguidade 
Clássica 

Incentivar iniciativas de 
abertura ao exterior; 
Fomentar iniciativas de 
integração e pertença. 

Motivar os alunos para a 
realização de atividades; 
-Reforçar a autoestima e 
fomentar o espírito de equipa; 
-Valorizar a criatividade e o 
sentido estético; 
promover o interesse pela 
pesquisa e partilha de 
conhecimentos; 
desenvolver o gosto pela cultura 
e línguas clássicas. 

ICLC 7º, 8º e 9º 
anos de 
ICLC 

Expositores  
Bloco A 

_________ 

12 a 15 Visita aos 
Presépios de 
Lisboa: Sé, Basílica 
da Estrela e Igreja 
dos Mártires  

Valorizar a Cultura. Estimular as tradições.  
 

Professora de 
EMRC 

Alunos do 
5º ano e 6º 
ano 
inscritos 
em EMRC 

_________ Passe ou 
Cartão Viva 
3€ 

14  Torneios inter-
turmas 
Manhã- 5° ano (bola 
capitão) 
Tarde – 6°ano 
(basquetebol) 

Promover a participação em 
atividades inclusivas 
desenvolvendo o espírito de 
equipa, igualdade, inclusão, 
responsabilização e ética. 
Aspirar ao trabalho bem feito, 

Promover a interação e o 
respeito entre os alunos; 
Fomentar hábitos de vida 
saudável, através da prática 
desportiva; 
Proporcionar aos discentes um 

260 
620  

(Ed. Física) 

Todas as 
turmas de 
5º e 6º ano 

Material de 
Educação 
Física 
Existente 

_________ 
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DEZ. 

ao rigor e à superação; ser 
perseverante perante as 
dificuldades; ter consciência de 
si e dos outros; ter 
sensibilidade e ser solidário 
para com os outros. 

ambiente competitivo e mais 
motivante de forma a aplicarem 
os conhecimentos adquiridos nas 
aulas de Educação Física.  

15  Torneios inter-
turmas 
Manhã - 7° ano 
(basquetebol) 
Tarde – 8° ano  
(basquetebol) 

  260 
620  

(Ed. Física) 

Todas as 
turmas de 
7.º e 8º ano 

Material de 
Educação 
Física 
Existente 

_________ 

16  Torneios inter-
turmas 
Manhã- 9° ano  
(basquetebol) 

  260º 
620º  

(Ed. Física) 

Todos as 
turmas de  
9º ano 

Material de 
Educação 
Física 
Existente 

_________ 

 Direitos Humanos _________ Alertar os alunos para os valores 
da Humanidade  

Professora 
de EMRC 

5.º ano _________ _________ 

12 a 16  Exposição de 
trabalhos: 
anúncios 
publicitários 
 
Postais de Natal em 
Latim 

Incentivar iniciativas de 
abertura ao exterior; 
Promover a educação cívica e 
solidária. 
 

 Professoras 
de ICLC 

7º e 8º 
ano 

Expositores 
Bloco A 
 

_________ 

15 e 16  Dia Aberto da 
Matemática 

Promover o desenvolvimento 
curricular ativo. 

_________ 500 (Mat) Alunos de 
8º e 9º anos 

Jogos 
matemáticos 
e outras 
atividades 

_________ 

Última 
semana 
de aulas 

Visita de Estudo ao 
Museu de Fronteira 

Promover excelência, 
exigência, curiosidade, 
reflexão, cidadania e 
participação; 
Valorizar parcerias com outras 
instituições;  

Consolidar conteúdos; 
Conhecer o meio; 
Sensibilizar para a preservação 
do património histórico-
cultural; 
Valorizar a autoavaliação. 

Maria da Luz 
Moreira 

6.º A Guião 
 
a pé 

A resolver 
pela 
instituição 
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Valorizar a formação e a 
aprendizagem ao longo da 
vida; 
Promover equidade nas 
oportunidades. 

 Produção de textos 
de opinião 

O desenvolvimento do gosto e 
das competências da leitura, 
escrita e comunicação, tendo 
em vista a ligação ao currículo e 
ao prazer de ler. 

Promover a utilização de 
diferentes tipologias textuais 
(publicidade). 

300 (Port) 8.º F, G e I Material 
escolar; 
pesquisa on 
line 

_________ 

 Dúvida linguística da 
semana 

 Promover o conhecimento da 
língua português; 
Prevenir erros comuns da língua 
portuguesa; 
Desenvolver o gosto por saber 
mais sobre a língua materna. 

300 (Port) 8.º F, G e I Classroom _________ 

1.º P 1.º P Diferentes paisagens 
do mundo 

Promover o sucesso educativo; 
Consolidar as práticas 
pedagógicas. 

Conhecer os elementos naturais 
e humanos duma paisagem. 

Grupo 420 
Alunos 7ºano 

Alunos 7º 
ano 

Mesas Gratuito 

1.º P Coordenadas 
geográficas 
Visita de estudo ao 
Planetário 
 

Promover o sucesso educativo 
Consolidar as práticas 
pedagógicas. 

Conhecer os elementos de 
referência para a localização 
absoluta. 

420 alunos do 
7.º ano 

Transporte A definir 

1.º P Pirâmides de idades 
Construir e analisar 
pirâmides etárias de 
países desenvolvidos 
e em 
desenvolvimento. 

Promover o sucesso educativo 
Consolidar as práticas 
pedagógicas 

Conhecer a importância da 
estrutura etária para uma 
correta gestão do território. 

420 8.º ano Placards 
Bloco 
A/sala de 
aula 

Gratuito 

1.º P Contrastes de 
desenvolvimento 
Elaboração de 
trabalhos e 
exposição 

Promover o sucesso educativo 
Consolidar as práticas 
pedagógicas 
 

Conhecer contrastes de 
desenvolvimento entre países 
desenvolvidos e em 
desenvolvimento 

420 9.º ano Placards  
Bloco 
A/Sala de 
aula 

gratuito 
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1.º P Ecossistema na 
escola- 
Saída de Campo no 
espaço escolar. 

Desenvolver novas formas 
de aprendizagem e 
estratégias que permitam 
aos alunos uma 
aprendizagem mais 
autónoma; 
Promover o sucesso 
Educativo. 
 

Explorar algumas das 
características da 
biodiversidade e da dinâmica 
existente no ecossistema “do 
espaço escolar”; 
Caracterizar um ecossistema na 
zona envolvente da escola 
(níveis de organização 
biológica, biodiversidade) a 
partir de dados recolhidos no 
campo. 

520 Turmas de 
8º ano 

Espaço 
escolar 

_________ 

Ao longo 
do ano 

Comemorar: 
Dia Mundial dos 
Oceanos e/ou outros 

PESESEC 
Educação para a Cidadania 
Promover o sucesso educativo 

Desenvolvimento de valores 
sociais e humanos 
Promover a Leitura, a Oralidade 
e a Escrita  

Cristina 
Cardoso 

5.º E, 5.º F 
e 5.º I 

Biblioteca _________ 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Exposições 
permanentes de 
trabalhos nas salas 
de aulas de 
Educação Visual 

Motivar os alunos para a 
realização das atividades; 
Reforçar a autoestima e 
fomentar o espírito de 
entreajuda; 
Valorizar a criatividade. 

 

Apreciar e refletir sobre as 
diferentes manifestações 
artísticas e culturais; 
Consolidar as aprendizagens 
essenciais. 
 

Grupo 600 - 
Professores 
de Artes 
Visuais 

Todas as 
turmas do 
3º ciclo de 
Educação 
Visual: 7º, 
8º e 9º 
anos. 

Expositores 
das salas 
de aulas de 
Educação 
Visual 

_________ 

Ao longo 
do 1.º 
Período 

Concurso de Leitura 
– 1.ª fase 

Promover o sucesso 
educativo 

Desenvolver a fluência de 
leitura em voz alta 

Professoras 
de Português 

Alunos das 
turmas de 
5.º e 6.º 
ano 

Sala de 
aula 

_________ 

Ao longo 
do ano 

Projeto «10 minutos 
a ler» 

Promover o sucesso 
educativo 

Desenvolver o gosto e o hábito 
de ler; 
Desenvolver a capacidade de 
compreensão escrita; 
Fomentar o gosto e interesse 
pelo conhecimento e pela 
cultura. 

Professores 
de Português 

Alunos do 
3.º ciclo 

Livros da 
Biblioteca 
e dos 
próprios 
alunos 

_________ 

Ao longo 
do ano 

Projeto «10 minutos 
a ler» 

Promover o sucesso 
educativo 

Desenvolver o gosto e o hábito 
de ler; 

Professores 
de Português 

Alunos do 
2.º ciclo 

Livros da 
Biblioteca 

_________ 
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Desenvolver a capacidade de 
compreensão escrita. 

e dos 
alunos 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Utilização de 
diferentes 
tipologias de 
Recursos Digitais 
para trabalhar os 
diferentes domínios   

Promover o sucesso educativo; 
fomentar iniciativas de 
integração e pertença; 

promover a liberdade e 
curiosidade intelectuais. 

Motivar os alunos para a 
realização de trabalhos de 
grupo; 
reforçar a autoestima e 
fomentar o espírito de equipa; 
promover o interesse pela 
pesquisa e partilha de 
conhecimentos. 

300 
(Português) e 
ICLC 

7º, 8º e 9º 
anos de 
Português e 
ICLC 

Computado
res dos 
alunos- 
trabalhos 
de grupo 

_________ 

 
 

Escola Secundária D. Pedro V 

 
 

MÊS DATA 
PREVISTA 

DESIGNAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES 
(GRUPO) 

PÚBLICO-ALVO 
(TURMAS/ANO) 

RECURSOS ORÇAMENTO 

SET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Dia Europeu Sem 
Mortes na Estrada 
 

 

Contribuir para a formação 
de pessoas e cidadãos cultos, 
autónomos, responsáveis, 
conscientes e solidários. 

Contribuir para que a 
Segurança Rodoviária e 
Mobilidade em Segurança 
seja um compromisso de 
toda a sociedade; 
Comprometer os alunos no 
conhecimento, 
capacidades, atitudes e 
motivações para que a 
segurança rodoviária seja 
uma realidade em 
Portugal; 
Formar cidadãos 
corresponsáveis pela 
segurança e bem-estar na 
via pública. 

Mª João Lobato 
CeD  
na aula de 
Geografia 
(420) 

11º 4 
11º 6 
11º 15 

Computador 
e projetor 

_________ 
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SET. 26 Dia europeu das 
línguas;  
BI dos países 

Enriquecimento cultural dos 
alunos. 

Promover o plurilinguismo 
e a compreensão 
intercultural como 
elemento – chave da 
riqueza do património 
cultural da Europa. 

Grupo 320 Ensino regular 
e profissional 

Diversos  _________ 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Projeto de 
intercâmbio / 
correspondência 
escolar 
Lisboa - Paris 
Escola Secundária 
D. Pedro V e 
Lycée Alexandre 
Dumas 
Tema: Escrita 
criativa 

Relação Escola / Meio; 
Partilha de saberes e 
práticas letivas; 
Atividades interculturais e 
interdisciplinares; 
Estimular e facilitar a 
aprendizagem. 

Interagir / comunicar em 
português com alunos de 
escolas e países diferentes; 
Sensibilizar os alunos à 
descoberta de outros 
amigos; 
Desenvolver a produção 
escrita; 
Escrever / construir textos, 
histórias, narrativas, a 
partir de desafios lançados 
ou de uma base de dados 
com determinadas 
palavras; 
Criar o gosto pela leitura e 
pela escrita criativa como 
formas de realização 
pessoal; 
Expressar oralmente 
opiniões sobre os textos 
escritos pelos colegas da 
turma. 

Joaquina Pós de 
Mina Chakvetadze 
 
(Grupo 300) 

12º 12  Computadores 

Vídeos 
Tablet 
Cartas 
Portefólios 
 
 
 

_________ 

 
 
OUT. 
 
 
 
 
 
 
 

10 Visita à Igreja de 
S. Roque e área o 
Chiado 
interdisciplinar 
envolvendo as 
disciplinas de 
Português, Inglês 
de História e 
Geografia 
(DAC) 

Reforçar parcerias e alargar 
as atividades letivas a 
espaços extra-aula; 
Contribuir para a formação 
de pessoas e cidadãos cultos 
autónomos, responsáveis, 
conscientes e solidários. 

Reconhecer o sentido e o 
valor das aprendizagens; 
Contactar com vestígios 
históricos e arqueológicos e 
património histórico e 
cultural; 
Estimular os alunos para o 
conhecimento da cidade de 
Lisboa a nível histórico, 
geográfico, da literatura e 

Português (300)  
 
Inglês (330)  
 
História (400)   
 
Geografia 
(420) 
 
CeD 

11º 6 _________ _________ 
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OUT. 
 

 

 cultura portuguesa; 
Contribuir para a 
apropriação do espaço 
urbano; 
Desenvolver a cultura 
cívica dos alunos. 

17 Visita de Estudo 
Igreja-Museu de 
S. Roque 

Ter consciência de si e dos 
outros; 
Querer aprender mais; 
Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo; 
Demonstrar respeito pela 
diversidade humana e 
cultural e agir de acordo 
com os princípios dos 
direitos humanos. 
Valorizar o Património 
Nacional 

Contactar com o 
património local 
Entender o Barroco como 
um meio para evidenciar a 
imagem e o poder do 
absolutismo joanino. 

Ângela 
Conceição, 
Mª Antónia 
Garcia 
(Grupo 400) 

11º 8 
11º 7 

_________ 7 euros 

17 Visita de Estudo 
Igreja-Museu de 
S. Roque, no 
âmbito do 
Sermão de Santo 
António aos 
Peixes de Padre 
António Vieira 

Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo; 
Favorecer a consciência e a 
sensibilização para as 
questões de ordem cultural 
e social. 

Contextualizar textos 
literários portugueses do 
século XVII ao XIX de 
vários géneros, em função 
de marcos históricos e 
culturais; 
Reconhecer valores 
culturais, éticos e 
estéticos; 
Mobilizar para 
interpretação textual os 
conhecimentos adquiridos 
sobre os elementos 
constitutivos do texto 
dramático e do texto 
narrativo. 

(Grupos 400 e 
300) 

11º 3 _________ 7 euros 

20 Visita virtual à 
Produção de 
tomate para a 

Contribuir para a formação 
de pessoas e cidadãos cultos 

Conhecer a cultura do 
tomate para indústria, 
importante no cenário 

Geografia  
(420) 

11º 4 
11º 6 
 

Computador 
Vídeo  

_________ 
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indústria agrícola nacional; 
Valorizar o património 
natural e cultural de 
Portugal.  

20 Visita virtual às 
vindimas e à 
produção do 
vinho em Portugal 

Contribuir para a formação 
de pessoas e cidadãos cultos; 
Reconhecer o sentido e o 
valor das aprendizagens. 

Conhecer a importância da 
vinha, uma das culturas 
permanentes mais 
importante em Portugal; 
Valorizar o património 
natural e cultural de 
Portugal. 

Geografia 
(420) 

11º 4 
11º 6 
 

Computador 
Vídeo  

_________ 

 
NOV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 a 12 Visita de estudo 
ao Mercado de 
Benfica. 

Alargar as atividades letivas 
a espaços extra-aula; 
Contribuir para a formação 
de pessoas e cidadãos cultos 
autónomos, responsáveis, 
conscientes e solidários. 
 

Reconhecer o sentido e o 
valor das aprendizagens;  
Estimular os alunos para o 
conhecimento da cidade de 
Lisboa; 
Contribuir para a 
apropriação do espaço 
urbano; 
Desenvolver a cultura 
cívica. 

Deolinda 
Rodrigues 
 
Mª João Lobato 
 
Geografia (420) 

11º 5 
11º 4 
11º 6 
 

Os alunos 
deslocam-se 
pelos 
próprios 
meios. 

2 euros 

de 2 a 30 Maratona de 
Cartas 

Demonstrar respeito pela 
diversidade humana e 
cultural e agir de acordo com 
os princípios dos direitos 
humanos. 

Divulgar o caso do 
estudante chileno Gustavo 
Gatica; 
Escrever cartas a Gustavo 
Gatica, gravá-las em 
suporte áudio e enviá-las 
para a Amnistia 
Internacional. 

Nádia Raposo 
Grupo 350 - 
Espanhol  

10º 8, 10º 9 e 
11º 8 

Computador 
e projetor 

Nada a 
registar 

7 a 25 Maratona de 
Cartas 

Demonstrar respeito pela 
diversidade humana e 
cultural e agir de acordo 
com os princípios dos 
direitos humanos. 
 

Divulgar casos, recolher 
assinaturas,  
escrever cartas  
em defesa dos DH. 

410 Cristina Cruz 
 

Biblioteca 

Alunos da DPV Computadores 

Vídeos  
cartazes 
fornecidos 
pela Amnistia 
Internacional 

Sem custos 



             
 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2022/2023 

44 

 
 

NOV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8  Visita de estudo 
ao Palácio de 
Queluz 
e Jardins 
 

Ter consciência de si e dos 
outros; 
Querer aprender mais; 
Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo; 
Valorizar o Património 
Nacional 

Mobilizar conhecimentos de 
realidades históricas 
estudadas para 
fundamentar opiniões 
relativas a questões 
nacionais, sobretudo no 
que respeita à valorização 
e preservação do 
património nacional. 

Ângela Conceição 
Mª Antónia Garcia 

11º 8 
11º 7 
12º 16 

_________ Visita 
guiada:  
5 euros 
+ 
transporte 
público 

9 Visita de estudo 
ao Museu 
Nacional de 
Arte Antiga 

Reforçar a relação Escola / 
Meio e a formação pessoal, 
social e cultural dos alunos; 
Desenvolver novas formas 
de aprendizagem e 
estratégias que permitam 
aos alunos uma maior 
autonomia. 

A arte ao longo do tempo. 
Consolidar conhecimentos 
e saberes; 
Apreciação estética de 
obras portuguesas que 
constituíram um marco do 
pensamento e da literatura 
portugueses entre os 
séculos XII e XVI. 

Joaquina Pós de 
Mina, 
(Grupo 300) 
Carlos Machado, 
Lara Leal 

Turma 10º 12 _________ Sem 
custos. 
Transporte 
público. 

19 a 20 Lisbon Games 
Week  

Ter consciência de si e dos 
outros; 
Querer aprender mais;  
Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e 
criativo; 
Demonstrar respeito pela 
diversidade humana e 
cultural e agir de acordo 
com os princípios dos 
direitos humanos; 
Promover a socialização e 
responsabilidade dos 
intervenientes no âmbito 
do curso em que estão 
inseridos. 

Visualizar tecnologias de 
diversas naturezas, 
nomeadamente multimédia 
e as novidades mais 
recentes. 

Grupo de 
Informática 

Alunos de 
Informática da 
D. Pedro V 

_________ Entrada: 7€ 
Transporte 
público 

A marcar Visita de estudo 
interdisciplinar  
(DAC) de 

Reforçar parcerias e alargar 
as atividades letivas a 
espaços extra-aula. 

Valorizar o património 
natural e cultural de 
Portugal.  

Geografia 
(420) 
 

11º 15 
 

_________ _________ 
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NOV. 

 
 
 

Geografia, E.F., 
Matemática aos 
jardins na área 
local da Escola D. 
Pedro V 

  E.F 
 
Matemática 

 

23 Espaço Europa Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e 
criativo; 
Desenvolver uma cultura 
de escola que privilegie a 
inclusão e valorize a 
diversidade. 

Problematizar desafios 
que, na atualidade, se 
colocam à UE, entre 
outros, o relançamento 
do projeto europeu, os 
problemas económicos, a 
globalização. 

Economia- 
Contabilidade  
(430) 

Alunos do 
Curso de 
Técnico de 
Secretariado 
12º 16 

 Transporte 
público 

24 Visita de estudo 
ao CIES- Centro 
de Investigação e 
Estudos de 
Sociologia do ISTE 

Desenvolver novas formas 
de aprendizagem e troca de 
experiências; 
Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo. 
Promover a socialização e 
responsabilização dos 
intervenientes. 

Produzir o conhecimento 
nas suas diversas fases; 
Conhecer os diferentes 
métodos utilizados em 
Sociologia e noutras 
ciências sociais; 
Criar momentos de 
aprendizagem e troca de 
experiências, através do 
contacto e colaboração 
entre os alunos e 
investigadores do CIES. 

Economia- 
Contabilidade 
(430) 
Miguel Alexandre 
e Mª dos Anjos 
Lopes 

12º 3,  
12º 4, 
12º 5, 
12º 6, 
12º 7 

Transportes 
públicos ou a 
pé 

Sem custo 

23 Visita de estudo 
Universidade 
Lusófona 
- Clonagem de 
genes 

Promover aprendizagens 
diferenciadas; 
Promover as relações 
interpessoais; 
Promover o contacto com 
instituições de ensino 
superior. 

Manipulação de materiais 
e técnicas em laboratório; 
Consolidar e aprofundar 
conhecimentos na área da 
genética. 

520- Professora 
Fernanda Rosário 

11º 1 Transportes 
públicos 

Sem custos 

29 Ida ao Teatro: 
Sherlock Holmes 
and The Mystery 
of the Loch Ness 
Monster 

Estimular e facilitar a 
aprendizagem; 
Desenvolver o pensamento 
crítico. 

Promover o gosto pela 
Língua Inglesa literatura/ 
cultura; 
Desenvolver o gosto pelas 
Artes. 

Grupo 330 Turmas do 10º 
e 11º 

Transportes 
públicos 

6,5 euros 
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DEZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Saint Nicolas Promover o enriquecimento 
cultural dos alunos 

Conhecer hábitos e 
costumes franceses. 

Grupo 320 Ensino regular 
e profissional 

Diversos _________ 

9 Visita de Estudo 
ao Museu do 
Aljube- 
Resistência e 
Liberdade 

Ter consciência de si e dos 
outros; 
Querer aprender mais; 
Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e 
criativo; 
Demonstrar respeito pela 
diversidade humana e 
cultural e agir de acordo 
com os princípios dos 
direitos humanos; 
Valorizar o Património 
Nacional; 
Criar condições e medidas 
para o trabalho 
colaborativo. 
Promover a socialização e 
responsabilidade dos 
intervenientes no âmbito 
do curso em que estão 
inseridos. 

 

Consolidar as 
Aprendizagens Essenciais  
dos domínios 7 e 8 relativos 
a Portugal durante o Estado 
Novo; 
Contactar com diversos 
documentos 
representativos do período 
histórico do Estado Novo; 
Compreender o papel dos 
mecanismos repressivos 
para a manutenção de um 
regime ditatorial; 
Promover a 
consciencialização sobre as 
questões dos Direitos 
Humanos; 
Promover o interesse e 
respeito pelo património 
histórico; 
Estabelecer um elo de 
ligação com as questões 
abordadas no projeto 
designado “Auschwitz 
nunca mais III” 
nomeadamente as 
seguintes problemáticas: 
Opressão; Censura; 
Resistência; a condição 
prisional nos regimes 
totalitários (com enfoque 
no caso Alemão e 
Português); 
Clandestinidade; os justos 
entre as Nações. 
 

Guilherme 
Portela 
(Grupo 400) 

12º 6 
12º 7 

 Só do 
transporte 
sendo uma 
viagem de 
autocarro 
ou metro: 
Sete Rios - 
Baixa. Ida 
e volta 
custará 
aproxima-
damente 4 
€, (para 
alunos sem 
passe). 
A Entrada e 
visita ao 
museu é 
gratuita. 
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DEZ. 

12-16 Roteiro Pessoano 
em Lisboa - À 
descoberta de 
Mensagem 

Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo; 
Favorecer a consciência e a 
sensibilização para as 
questões de ordem cultural e 
social. 

Contextualizar textos 
literários portugueses de 
vários géneros, em função 
de marcos históricos e 
culturais; 
Reconhecer valores 
culturais, éticos e 
estéticos; 
Mobilizar para 
interpretação textual os 
conhecimentos adquiridos 
sobre os elementos 
constitutivos do texto 
poético e do texto 
narrativo. 

Grupo 300 12.º anos Questionário 
para resposta 
nos locais 
visitados 

Não se 
aplica 
(atividade 
realizada a 
pé) 

13 Visita de estudo 
guiada à Casa 
Fernando Pessoa, 
Lisboa 

Reforçar a relação Escola / 
Meio e a formação pessoal, 
social e cultural dos alunos; 
Fomentar o desenvolvimento 
harmonioso das relações 
interpessoais professor-
alunos, fora do contexto sala 
de aula;  
Desenvolver novas formas de 
aprendizagem e estratégias 
que permitam aos alunos 
uma maior autonomia. 

Contextualizar textos 
literários do séc. XX em 
função de grandes marcos 
históricos e culturais. 
Conhecer um outro espaço 
de aprendizagem. 
Reconhecer valores 
culturais, éticos e 
estéticos manifestados na 
poesia de Fernando 
Pessoa. 
Debater, de forma 
fundamentada, oralmente 
ou por escrito, pontos de 
vista suscitados pela 
leitura de textos. 

Joaquina Pós de 
Mina (grupo 300) 
Cláudia Isidoro 
(grupo 330) 
 

12º12 
12º16 
 

Metro  2 euros: 
bilhete de 
entrada na 
Casa 
Fernando 
Pessoa 

17-18 Comemorar o 
Natal: fazer 
cartões alusivos à 
data; convívio 
com especialidades 

gastronómicas 
francesas. 

Enriquecimento cultural dos 
alunos; 
Estreitar laços afetivos. 
 

Conhecer hábitos e 
costumes franceses. 

Grupo 320 ensino regular 
e profissional 

Diversos _________ 
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2.º PERÍODO 
 
EB1 António Nobre 
 

MÊS DATA 
PREVISTA 

DESIGNAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES 
(GRUPO) 

PÚBLICO-ALVO 
(TURMAS/ANO) 

RECURSOS ORÇAMENTO 

JAN. 
 
 
 
 
 
 

6 Dia de Reis Aumentar as competências 
regionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Valorizar tradições 
familiares. 
 

Todos os docentes Toda a escola Material para 
expressões 
artísticas 

_________ 

11 Dia Internacional 
do Obrigado 

Fortalecer uma cultura de 
agrupamento fundada na 
valorização das relações 
humanas. 

Sensibilizar para os afetos 
e respeito pelo próximo; 
Fomentar a paz e a 
amizade. 

Docentes do Pré-
Escolar 
Docentes 4º ano 

JI 
4º A e 4º B 

Computador, 
Projetor e 
Quadro 
Materiais 
diversos 

_________ 

30 Dia da não 
violência e da Paz 

Aumentar as competências 
cívicas para conseguir um 
clima de bem-estar e a 
formação ética de cada 
aluno. 

Sensibilizar para os afetos 
e respeito pelo próximo; 
Fomentar a paz e a 
amizade. 

Docentes do Pré-
Escolar 
 
Docentes 1º ano 

JI  
  
1º A, 1º B e 1º 
C 

Materiais 
diversos 

_________ 

A definir Os miúdos a votos 
(Biblioteca) 

Criação de condições para 
uma aprendizagem 
significativa por parte dos 
alunos; 
Promover o sucesso 
educativo. 

Elaboração de cartões. 
Exploração de histórias. 
Atividades. 

Biblioteca Escola Materiais 
diversos 

_________ 

A definir Heróis da Fruta Desenvolver o sucesso das 
crianças. 
Otimizar a comunicação 
entre os membros da 
comunidade educativa.  

Aumentar a ingestão de 
«Super Alimentos» (frutas e 
vegetais) junto das 
crianças para alcançar as 
quantidades mínimas 
diárias recomendadas. 
Reduzir o consumo de 
«Super Industriosos» 

Dinamizadores do 
projeto “Heróis da 
fruta”; Docentes 
3º ano 

3º A e 3º B Computador, 
Materiais 

_________ 
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(produtos com açúcar, sal 
ou gordura em excesso) 
junto das crianças para não 
exceder os limites 
máximos. 

 
FEV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Dia da Internet 
Segura 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Compreender a 
necessidade de práticas 
seguras na utilização de 
dispositivos digitais, 
nomeadamente no que se 
refere aos conceitos de 
privado/público; 
Reconhecer procedimentos 
de segurança básicos em 
relação a si e aos outros 
(por exemplo, o registo de 
dados do utilizador). 

Docentes 4º ano 4º A e 4º B Computador, 
Projetor e 
Quadro 
 
Materiais 
diversos 

_________ 

6 a 14 de 
fevereiro 

Valentine’s Day  Fortalecer os laços de afeto 
entre alunos, professores e 
família através de cartões ou 
posters. 

Dar a conhecer a história 
de São Valentim e valorizar 
os afetos; 
Promover a participação 
família /escola. 

Professoras de 
Inglês 

Alunos das 
turmas 3º e 4º 
anos 

Fichas 
adaptadas 
com o tema, 
manual do 
aluno e 
material de 
pintura 

_________ 

14 Dia dos Afetos 
(Dia de S. 
Valentim) 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno.  

Sensibilizar os alunos para 
a importância dos afetos.  

Docente 3º A 
 
Docentes 1º ano 

3º A  
  
1º A, 1º B e 1º 
C 

Materiais 
diversos 

_________ 

Semana 
13 a 17 

Atividades do 
Carnaval 

Reforçar laços com a 
comunidade educativa. 

Elaboração de máscaras 
para exposição. 

Todos os docentes Toda a escola Material para 
expressões 
artísticas 

_________ 

Semana 
13 a 17 

Semana da 
amizade 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-

Sensibilizar os alunos para 
a importância dos afetos.  

Docentes do Pré-
Escolar 

JI Material 
diverso de 
expressão 

_________ 
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FEV. 

estar e a formação ética de 
cada aluno.  

Plástica 

A definir Dia dos afetos 
“Os livros que me 
apaixonaram” 
(Biblioteca) 

Criação de condições para 
uma aprendizagem 
significativa por parte dos 
alunos; 
Promover o sucesso 
educativo 

Respeitar as normas de 
utilização da Biblioteca; 
Criar hábitos de leitura; 
Proporcionar a requisição 
de livros; 
Escolher livros de acordo 
com os seus gostos, 
interesses e competências 
leitoras. 

Biblioteca Escola Materiais 
diversos 

_________ 

17 Desfile de 
Carnaval 

Comemorar datas festivas. 
Reforçar laços com a 
comunidade educativa. 

Enriquecer o imaginário e 
o mundo da criança; 
Proporcionar momentos 
lúdicos e divertidos. 

Escola 
Junta Freguesia  

Toda a escola 
 

Material para 
expressões 
artísticas. 
 

_________ 

 
MAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A definir Monstrinha - 
Festival de 
Cinema 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno.  

Assistir aos filminhos de A 
Monstrinha. 

Todos os docentes Toda a escola Filmes 
Computador, 
Projetor e 
Quadro 
 

_________ 

8 Dia das Nações 
Unidas para os 
Direitos da Mulher 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno; 
Articulação escola-
comunidade.  

Preparar os alunos para a 
vida, para serem cidadãos 
democráticos, 
participativos e 
humanistas; 
Promover a tolerância e a 
não discriminação. 

Docentes 4º ano 
 
Docentes 3º ano 
 
Docentes 1º ano 

4º A e 4º B 
 
3º A e 3º B 
 
1º A, 1º B e 1º 
C 
 

Computador, 
Projetor e 
Quadro 
Materiais 
diversos 

_________ 

15 Contador de 
histórias António 
Fontinha 

Criação de condições para 
uma aprendizagem 
significativa por parte dos 
alunos. 

Criar hábitos de leitura. 
Proporcionar o contacto 
com contadores de 
histórias. 

Docentes Titulares 
e Escritor 

Toda a escola Livros de 
histórias 

_________ 

A definir Semana da 
Leitura 

Criação de condições para 
uma aprendizagem 
significativa por parte dos 
alunos;  

Respeitar as normas de 
utilização da Biblioteca; 
Criar hábitos de leitura; 
Proporcionar a requisição 

Biblioteca Escolar Toda a escola Materiais 
diversos 

_________ 
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MAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover o sucesso 
educativo 

de livros; 
Escolher livros de acordo 
com os seus gostos, 
interesses e competências 
leitoras. 

19 Dia do Pai Promover a participação 
família /escola. 

Enriquecer o imaginário e o 
mundo da criança; 
Proporcionar momentos 
lúdicos e divertidos. 

Docentes do Pré-
escolar 
Docentes 3º ano 
Docentes 1º ano 

JI 
3º A e 3º B 
1º A,1º B e 1º 
C 

Material para 
expressões 
artísticas 

_________ 

21 Dia Mundial da 
Árvore 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno; 
Articulação escola-
comunidade.  

Ter novos comportamentos 
e atitudes perante os 
problemas ambientais 
Sensibilizar para a 
preservação da Natureza. 
Promover uma melhor 
perceção do meio 
possibilitando reflexão 
coletiva das questões 
urbano-ambientais. 

Docentes do Pré-
escolar 
 
Docentes 4º ano 
 
Docentes 3º ano 
 
Docentes 1º ano 
 

JI 
 
4º A e 4º B 
 
3º A e 3º B 
 
1º A, 1º B e 1º 
C 

Computador, 
Projetor e 
Quadro 
Materiais 
diversos 
 
Livros de 
histórias 

_________ 

22 Dia Mundial da 
Água 

Fortalecer uma cultura de 
agrupamento fundada na 
valorização das relações 
humanas; 
Promover iniciativas de 
reforço da imagem e cultura 
do agrupamento. 

Sensibilizar para a 
poupança da água; 
Promover conscientização 
sobre a relevância da água 
para a nossa sobrevivência 
e de outros seres vivos. 

Docentes do Pré-
Escolar 
 
Docentes 3º ano 
 
Docentes 4º ano 

JI 
 
3º A e 3º B 
 
4º A e 4º B 

Materiais 
diversos 

_________ 

20 a 24  Easter -  
trabalhos 
decorativos 

Promover o desenvolvimento 
curricular ativo. 
 

Dar a conhecer o 
vocabulário em Inglês desta 
celebração. 

Professoras de 
Inglês 

Alunos das 
turmas 3º e 4º 
anos 

Material de 
desenho e 
pintura 

_________ 

Última 
semana 
do 2º 
Período 

Páscoa Comemorar datas festivas. Enriquecer o imaginário e 
o mundo da criança; 
Desenvolver atividades de 
expressão plástica; 
Promover atividades com 
sentido para os alunos. 

Todos os docentes Toda a escola Material para 
expressões 
artísticas 

_________ 
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MAR. 
 
 

A definir Festa da 
Primavera 

Comemorar datas festivas. Enriquecer o imaginário e 
o mundo da criança; 
Promover atividades com 
sentido para os alunos. 

Todos os docentes Toda a escola Materiais 
diversos 

_________ 

Última 
semana 
do 2º 
Período 

Jornal - “O 
Antoninho” 

Consolidar a cultura de 
agrupamento, reforçando as 
potencialidades de cada 
escola, promovendo a 
constante melhoria do 
serviço educativo prestado à 
comunidade; 
-Basear o ambiente escolar 
na participação e valorização 
do papel e nas opiniões de 
todos os membros da 
comunidade educativa; 
Criar o sentimento de 
pertença à organização 
escolar, como base 
insubstituível da construção 
do agrupamento. 

Fazer da leitura um gosto e 
um hábito para a vida; 
Compor textos com uma 
organização discursiva 
adequada e diversidade 
vocabular;  
Cumprir as normas, como a 
ortográfica, e adequar os 
sinais específicos de 
representação escrita da 
língua. 

Todos os docentes Toda a escola Computador _________ 

2.º P Uma 
semana 
em 
janeiro e 
uma 
semana 
em 
fevereiro 

Escola Ciência 
Viva 

Promover o sucesso 
educativo; 
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos.  

 Fomentar aprendizagens 
ativas no ensino das 
ciências com enfoque na 
experimentação e na 
resolução de problemas; 
Saber colocar questões, 
levantar hipóteses, fazer 
inferências, comprovar 
resultados e saber 
comunicá-los, 
reconhecendo como se 
constrói o conhecimento. 

Docentes 4º ano 
 
Monitores da 
escola Ciência 
Viva 

4º A e 4º B Materiais 
diversos 

_________ 

A definir Visita de Estudo 
 
Castelo de São 
Jorge 

Promover o sucesso 
educativo.  
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos.  

Conhecer factos da História 
Nacional. 

Docentes 4º ano 4º A e 4º B Materiais 
diversos 

_________ 
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A definir Arte na Escola: 
descobrir a 
Matemática na 
Arte (Gulbenkian 
vem à escola). 

Promover o sucesso 
educativo. Melhorar o 
desempenho escolar dos 
alunos.  

Desenvolver a capacidade 
de visualização e na 
compreensão de 
propriedades de figuras 
geométricas, bem como na 
noção de grandeza e 
processos de medida. 

Docentes 4º ano 
 
Dinamizadores da 
atividade 

4º A e 4º B Materiais 
diversos 

_________ 

A definir O que são Drogas? Promover o bem-estar dos 
alunos e a sua participação 
na vida escolar. 

Relacionar hábitos 
quotidianos com estilos de 
vida saudável, 
reconhecendo que o 
consumo de álcool, de 
tabaco e de outras drogas é 
prejudicial para a saúde. 

CS7R 
Titulares de 
Turma 

4º A e 4º B Computador, 
Projetor e 
Quadro 

_________ 

Data a 
definir 

Promoção de 
saúde mental 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Estimular o 
autoconhecimento e 
incentivar o respeito e a 
aceitação. 

CS7R 
 

1º A, 1º B e 1º 
C 

Sala 
multimédia 
ou com 
computador 
na sala 

_________ 

A definir Promoção de 
saúde mental 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 
 

Incentivar o respeito e a 
aceitação. 
 

Departamento de 
enfermagem 
 

2º A e 2º B Sala 
multimédia 
ou com 
computador 
na sala 

_________ 

A definir Promoção de 
saúde mental 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Estimular o respeito e a 
aceitação, incentivar o 
cumprimento de regras de 
cidadania. 
 

CS7R 
Docentes do 3º 
ano 

3º A e 3º B Sala 
multimédia 
ou com 
computador 
na sala 

_________ 

A definir Visita de Estudo  
 
Pavilhão do 
Conhecimento 

Promover o sucesso 
educativo;  
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos.  
 

- Reforçar as aprendizagens 
trabalhadas nas várias 
componentes curriculares 
disciplinares. 

Docentes do 1º 
ano 

1º A, 1º B e 1º 
C 

Materiais 
diversos 

_________ 
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A definir Visita de estudo 
 
Quinta 
Pedagógica dos 
Olivais 

Promover o sucesso 
educativo;  
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos.  

- Reforçar as aprendizagens 
trabalhadas nas várias 
componentes curriculares 
disciplinares. 

Docentes do 1ºAno 1º A, 1º B e 1º 
C 

Materiais 
diversos 

_________ 

A definir Centro de Ciência 
Viva – 
Experiências 
Dòing 
 

Promover o sucesso 
educativo;  
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 

Saber colocar questões, 
levantar hipóteses, fazer 
inferências, comprovar 
resultados e saber 
comunicá-los, 
reconhecendo como se 
constrói o conhecimento. 

Centro de Ciência 
Viva 

Alunos do 3º 
ano 

Materiais 
diversos 

_________ 

A definir Kidzania Promover o conhecimento 
das diversas profissões e as 
suas funções 

-Reforçar as aprendizagens 
trabalhadas nas várias 
componentes curriculares 
disciplinares. 

Docentes do 2º 
Ano 

alunos de 2º 
ano 

Materiais 
diversos 

_________ 

A definir Museu Bordalo 
Pinheiro 

Promover o conhecimento 
artístico 

-Reforçar as aprendizagens 
trabalhadas nas várias 
componentes curriculares 
disciplinares. 

Docentes do Pré-
Escolar 

JI Materiais 
diversos 

_________ 

A definir Quinta 
Pedagógica dos 
olivais 

Promover o sucesso 
educativo;  
Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 

Reforçar as aprendizagens 
trabalhadas nas várias 
componentes curriculares 
disciplinares. 

Docentes do Pré-
Escolar 

JI Materiais 
diversos 

_________ 

A definir Educação para 
saúde 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno.  

Sensibilizar os alunos para 
a importância dos afetos.  

CS7R 
JI  
 
 

JI Sala 
Multimédia 
ou 
computador 
na sala de 
aula 

_________ 
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EB1 Laranjeiras 
 

MÊS DATA 
PREVISTA 

DESIGNAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES 
(GRUPO) 

PÚBLICO-ALVO 
(TURMAS/ANO) 

RECURSOS ORÇAMENTO 

JAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Os miúdos a votos 
(Biblioteca) 

[Elaboração de cartões 
Exploração de histórias 
Atividades partilhadas/troca 
de trabalhos] 

 _________ Biblioteca  _________  _________  _________ 

6 Cantar as janeiras 
à comunidade 
escolar/pais 

Fortalecer uma cultura 
fundada na valorização das 
relações humanas. 

Conhecer e celebrar 
tradições. 

Docentes de 
Educação Pré-
escolar 

Todos os 
grupos de JI 

Materiais 
diversos 

_________ 

6 Dia de Reis Fortalecer uma cultura de 
agrupamento fundada na 
valorização das relações 
humanas;  
Promover iniciativas de 
reforço da imagem e cultura 
de agrupamento. 

Comemorar dias festivos 
 Promover e conhecer 
tradições. 
  

Professoras dos 1.º 
e 2.º anos 

Turmas dos 
1.º e 2º anos 

Materiais 
diversos 

 _________ 

Data a 
definir 

Quinta 
Pedagógica dos 
Olivais 
“O ciclo do pão” 
ou “Aromas e 
sabores” 

Promover parcerias 
educativas com instituições 
locais. 

Sensibilizar para a 
importância do bem-estar 
animal; 
Conhecer as diferentes 
etapas do fabrico do pão ou 
dos chás/infusões. 

Equipa da Quinta 
Pedagógica dos 
Olivais 
  

Turmas do 1.º 
ano 

Transporte 
Alfacinhas 

Gratuito 
Passaporte 
Escolar 

Data a 
definir 

Quinta 
Pedagógica dos 
Olivais 
“A descoberta da 
ovelha” 

Promover parcerias 
educativas com instituições 
locais. 

Sensibilizar para a 
importância do bem-estar 
animal; 
Conhecer as diferentes 
etapas do dia a dia das 
ovelhas. 

Equipa da Quinta 
Pedagógica dos 
Olivais 

JI3 Transporte 
Alfacinhas 

Gratuito 
Passaporte 
Escolar 

Dias: 
JI1 - 17/1 
JI2 - 18/1 
JI4 - 20/1 
JI3 - 24/1 

Museu de S. 
Roque 
“Perlimpimpim, 
os livros são 
assim” - atividade 

Promover parcerias 
educativas com instituições 
locais. 

Promover a leitura e o 
gosto pelos livros. 

Equipa do Museu 
de São Roque 

Todos os 
grupos do JI 

Materiais 
diversos 

Gratuito 
Passaporte 
Escolar 
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JAN. JI5 - 25/1 
JI6 - 27/1 
(10h) 

na escola 
História “Caracóis 
de ouro” 

6 Dia dos Reis 
 

(CeD) Conhecer tradições; 
Divulgar a tradição; 
Promover a cultura 
tradicional. 

Professoras do 4º 
ano 

Turmas do 4º 
ano 

Materiais 
diversos 

 _________ 

a definir Visita ao Palácio 
Marquês da 
Fronteira 

(DAC) Reconhecimento do 
património cultural do meio 
envolvente. 

Professoras Turmas de 2º 
Ano 

   _________ 

11 Dia Internacional 
do Obrigado 
 

(CeD) Sensibilizar para os afetos 
e respeito pelo próximo; 
Fomentar a paz e a 
amizade. 

Professoras do 4º 
ano 

Turmas do 4º 
ano 

Dramatizações 
simulando a 
gratidão 

 _________ 

Data a 
definir 

Pavilhão do 
Conhecimento 
“Circo de 
Experiências” 

Promover o sucesso escolar; 
Proporcionar novas 
experiências e 
aprendizagens. 

Fomentar o espírito 
imaginativo e de 
investigação; 
Desenvolver e potenciar 
novas aprendizagens. 

Docente titular de 
Turma 
Assistente 
Operacional 

JI/S4 Autocarro 
Transporte 
Escolar 

1,50€ 

30 Dia Internacional 
da Não Violência 
e da Paz: 
construção de um 
placar alusivo à 
data 

Promover um clima de escola 
assente nas relações 
interpessoais saudáveis e não 
conflituosas. 

Fomentar a paz e a 
amizade. 

Professoras do 1º 
ano 

Turmas do 1.º 
ano 
 

Papel de 
cenário, 
guaches, 
folhas e 
algodão 

_________ 

FEV. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 de 
fevereiro  

Dia dos afetos 
“Os livros que me 
apaixonaram” 
(Biblioteca) 

_________ _________ _________ _________ _________ _________ 

7 de 
fevereiro 

Museu Nacional 
dos Coches 
“A Princesa 
Beringela” 

Promover parcerias 
educativas com instituições 
locais. 

Valorizar manifestações de 
património cultural; 
Promover o gosto pela 
arte/cultura. 

Docente Titular de 
Grupo, 
Equipa do Museu 
Nacional dos 
Coches 

JI3 Autocarro 
Alfacinhas 
(Passaporte 
Escolar) 

_________ 
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FEV. 

  
  
8 de 
fevereiro 

Dia da Internet 
Segura 
 
Museu Bordalo 
Pinheiro 
“Fazedores de 
Histórias” 

(CeD) 
 
 
Fortalecer parcerias 
educativas com instituições 
locais. 

Sensibilizar e alertar os 
alunos para os perigos da 
internet; 
 
Sensibilizar para a leitura, 
arte/cultura 
  

Professoras do 4º 
ano 
   
Docente Titular de 
Grupo e 
Equipa do Museu 
Bordalo Pinheiro 

Turmas do 4º 
ano 
  
  
JI 2 

Recursos 
digitais 
   
Autocarro 
Alfacinhas 
(Passaporte 
Escolar) 

_________ 

6 a 14 de 
fevereiro 

Valentine’s Day Fortalecer os laços de afeto 
entre alunos, professores e 
família através de cartões ou 
posters. 

Dar a conhecer a história 
de São Valentim e valorizar 
os afetos. 
Promover a participação 
família /escola. 

Professor de Inglês Alunos das 
turmas de 3º e 
4º anos 

Fichas 
adaptadas ao 
tema, 
manual do 
aluno e 
material de 
pintura 

_________ 

14 de 
fevereiro 

Dia dos afetos Fortalecer uma cultura de 
agrupamento fundada na 
valorização das relações 
humanas. 

Elaboração de cartões; 
Exploração de histórias; 
Atividades partilhadas / 
troca de trabalhos 

Professoras dos 
1.º, 2.º e 3º anos 

Turmas dos 
1º, 2º e 3º 
anos 

Materiais 
diversos 

_________ 

14 Dia dos Afetos  
(Dia de S. 
Valentim) 
 

(CeD) Sensibilizar os alunos para 
a importância dos afetos. 

Professoras do 4º 
ano 

Turmas do 4º 
ano 

Cartões / 
Postais 

_________ 

Semana 
13 a 17 

Atividades de 
comemoração do 
Carnaval 

Promover iniciativas de 
dinamização de dias 
temáticos. 

Enriquecer o imaginário e o 
mundo da criança; 
Proporcionar momentos 
lúdicos e divertidos. 

Professoras Turmas do 2º 
ano 

 _________ _________ 

17 de 
fevereiro 

Carnaval Fortalecer uma cultura 
fundada na valorização das 
relações humanas. 

Conhecer e celebrar 
tradições. 

Escola 
Junta Freguesia 

JI e 1º ciclo  _________ _________ 

A designar Fundação 
Calouste 
Gulbenkian - 
Viagens 
extraordinárias 

Promover o sucesso 
educativo. 
Proporcionar igualdade de 
oportunidades. 

Promover a apreciação de 
diferentes manifestações 
de arte 
Promover a opinião e 
leitura crítica do que 
observa 

Museu Gulbenkian JI1  _________ 1,5€ 
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MAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A 
designar 

Museu de Ciência 
Viva - 
Experiências 
Dòing 
  

Saber colocar questões, 
levantar hipóteses, fazer 
inferências, comprovar 
resultados e saber comunicá-
los, reconhecendo como se 
constrói o conhecimento. 

 _________ Museu da Ciência 
Viva 

Alunos do 3º 
ano 

  
A designar 

_________ 

8  Dia internacional 
da Mulher 

 _________ 
 

 _________  _________ Alunos do 
3º ano 

 _________ _________ 

8  Dia das Nações 
Unidas para os 
Direitos da Mulher 
 

(CeD) Reconhecer que todos os 
seres humanos devem ser 
considerados como iguais 
em dignidade inerente; 
Desenvolver o respeito 
pelas diferenças de género. 

Professoras do 4º 
ano 

Alunos do 4º 
ano 

Painéis sobre 
várias 
temáticas 
onde as 
mulheres 
foram bem 
sucedidas: 
Arte, Ciência 
e Literatura 

_________ 

20 a 24 Primavera 
Dia Mundial da 
Árvore 
 

Promover iniciativas de 
reforço da imagem e cultura 
do agrupamento 

Sensibilizar os alunos para 
a beleza desta estação; 
Desenvolver a capacidade 
criativa e artística. 
 

Professoras do 1º 
ano 

Alunos do 1º 
ano 
Placard 
alusivo à 
estação do 
ano 

Diversos _________ 

a designar Museu Nacional 
do Azulejo 
“Pintura de 
Azulejo” 

Promoção do sucesso 
escolar; 
Conhecer locais de expressão 
artística; 
Promover o contato com as 
expressões artísticas na 
comunidade. 

Fomentar o contato com 
diferentes formas de 
expressão artística, pintura 
de azulejo. 
 

Dinamizadores do 
espaço 

JI/S4 Autocarro 
Transporte 
Escolar 

_________ 

17  
 

Dia do pai Promover a participação 
família /escola. 

Enriquecer o imaginário e o 
mundo da criança; 
Proporcionar momentos 
lúdicos e divertidos. 
 

Professoras Turmas do 2º 
  

Materiais 
diversos 

_________ 
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MAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19  
 

  
Dia do pai 

  
Fortalecer os laços de afeto 
entre alunos e família 

Enriquecer o imaginário e o 
mundo da criança. 
Proporcionar momentos 
lúdicos e divertidos. 

  
Professoras do 3º 
ano 

  
Alunos do 
3º ano 

 _________  _________ 

19  
 

Dia do Pai 
 

(CeD) Promover a valorização dos 
afetos. 

Professoras do 4º 
ano 

Alunos do 4º 
ano 

Mensagem de 
afeto para a 
figura 
paternal 

_________ 

20 a 24  
 

Easter  
Trabalhos 
decorativos  

Promover o desenvolvimento 
curricular ativo. 
 

Dar a conhecer o 
vocabulário em Inglês desta 
celebração. 

Professor de Inglês Alunos das 
turmas 3º e 4º 
anos 

Material de 
desenho e 
pintura 

_________ 

 21  
 

 Dia Mundial da 
Árvore 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Ter novos comportamentos 
e atitudes perante os 
problemas ambientais; 
Sensibilizar para a 
preservação da Natureza. 

 professoras do 3º 
ano 

Alunos do 
3º ano 
   
Todos os 
grupos de JI 

 _________ _________ 

21  
 

Dia Mundial da 
Árvore 

Criação de condições para 
uma aprendizagem 
significativa por parte dos 
alunos. 

Ter novos comportamentos 
e atitudes perante os 
problemas ambientais; 
Sensibilizar para a 
preservação da Natureza; 
Promover uma melhor 
perceção do meio 
possibilitando reflexão 
coletiva das questões 
urbano-ambientais. 

Professoras Turmas do 2º 
ano 
  

Materiais 
variados 

_________ 

21  
 

Dia Mundial da 
Árvore e da 
poesia  
 
 

(Biblioteca Escolar) Ter novos comportamentos 
e atitudes perante os 
problemas ambientais; 
Sensibilizar para a 
preservação da Natureza; 
Promover uma melhor 
perceção do meio 
possibilitando reflexão 
coletiva das questões urbano-
ambientais. 

Professoras do 4º 
ano 

Turmas do 4º 
ano 

Intercâmbio 
entre turmas 
de recital de 
poesia sobre 
“A Árvore” 
  

_________ 
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MAR. 

22  
  
  
  
  
  
   
 
A definir 
  
  
   
A definir 
  
  

Dia Mundial da 
Água 
  
  
  
  
  
  
Visita ao Pavilhão 
do Conhecimento 
  
  
Visitas à área 
circundante da 
escola 
mensal/trimestral 

Fortalecer uma cultura de 
agrupamento fundada na 
valorização das relações 
humanas; 
Promover iniciativas de 
reforço da imagem e cultura 
de agrupamento. 
  
 Proporcionar novas 
experiências e novas 
aprendizagens 
  
  Valorizar as relações 
humanas  
  
  

Promover uma melhor 
perceção do meio 
possibilitando reflexão 
coletiva das questões 
urbano-ambientais. 
  
  
 
Possibilitar outros 
conhecimentos e realizar 
experiências 
   
Possibilitar o contacto com 
o meio envolvente 

Professoras do 3º 
ano 
  
  
  
  
  
  
Docente titular e 
Assistente 
Operacional 
  
Docentes de 
Educação Pré-
Escolar 

Alunos do 
3º ano 
  
Todos os 
grupos de JI 
(Ce D) 
  
  
 JI-Sala 2 
  
  
  
Todos os 
grupos de JI 

  
  
  
  
  
  
  
    
Transporte 
do 
passaporte 
escolar 
  
A pé 

_________  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  

 A definir Semana da 
Leitura 

Biblioteca Escolar   Dinamizadoras da 
Biblioteca Escolar 
Professoras do 4º 
ano 

Turmas do 4º 
ano 

   _________ 

A definir A monstrinha  _________ Enriquecer o imaginário e o 
mundo da criança. 

Professoras do 4º 
ano 
  

Turmas do 4º 
ano 
Todos os 
grupos de JI 

  _________ 

24  Visita de estudo: 
Oceanário 
Uma volta ao 
mundo em 80 
minutos 

(DAC- O património na era 
digital) 

Valorizar o oceano, o 
contributo individual e 
coletivo para o proteger. 
Descoberta do património 
histórico – Viagem de 
circunavegação de Fernão 
de Magalhães. 

Professoras do 4º 
ano 

Turmas do 4º 
ano 

A definir 7.5€/aluno 
e 
transporte 
a definir 

27 a 31 Páscoa 
Construção 
coletiva, por 
turma, de um ovo 

Incentivar o trabalho de 
equipa, a valorização 
profissional e o espírito de 
iniciativa. 

Promover o trabalho 
colaborativo; 
Conhecer costumes e 
tradições. 

Professoras do 1.º 
ano 

Alunos do 1.º 
ano 
 

Diversos _________ 
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31  Casa do Coreto - 
Lua cheia teatro 
para todos 
Beethoven 

Promover o sucesso 
educativo; 
Proporcionar igualdade de 
oportunidades. 

Sensibilizar o contato com 
diferentes formas e estilos 
musicais; 
Valorizar a música como 
fator de identidade social e 
cultural. 

Atores do Teatro 
Lua cheia 

JI3 Transporte 
Alfacinhas 

4€ 
Passaporte 
escolar 

 A definir Pavilhão do 
Conhecimento 
“Tcharan! Circo 
de experiências” 

Promover iniciativas de 
reforço da imagem e cultura 
de agrupamento – 
dinamização de iniciativas 
inter-escolas 

Realizar experiências em 
condições de segurança, 
seguindo os procedimentos 
experimentais. 

Professoras do 1º 
ano 
Assistentes 
operacionais 

Turmas do 1º 
ano 

Alfacinhas 
(passaporte 
escolar) 

4.50€ 

A definir Visita de Estudo: 
“Uma história, 
dez portas - 
Fundação 
Calouste 
Gulbenkian” 

(DAC- O património na era 
digital) 

Contactar, conhecer e 
descobrir instrumentos 
musicais, património 
cultural e artístico 

Professoras do 4º 
ano 

Turmas do 4º 
ano 

A pé e de 
metro 

_________ 

Final do 
período- a 
definir 

Angariação de 
fundos (venda de 
bolos) para a 
visita de estudo 
de final de ano 
letivo 

Fomentar a cooperação para 
objetivos comuns. 

Sensibilizar os alunos para 
a importância do trabalho 
em equipa para um 
objetivo comum. 

Professoras do 4º 
ano em 
colaboração com 
os EE 

Turmas do 4º 
ano e toda a 
comunidade 
escolar 

Bens 
(alimentares) 
enviados 
pelos EE das 
turmas do 4º 
ano 

 _________ 

 

EB1/JI Frei Luís de Sousa 
 

MÊS DATA 
PREVISTA 

DESIGNAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES 
(GRUPO) 

PÚBLICO-ALVO 
(TURMAS/ANO) 

RECURSOS ORÇAMENTO 

JAN. 6  Dia de Reis Proporcionar uma oferta 
educativa diversificada e 
abrangente. 

Valorizar o património 
cultural: 
-Conhecer tradições. 
-Divulgar a tradição. 
- Promover a cultura 
tradicional. 

DTG 
PTT 

JI 1/JI 2/JI 3 
1º A 
4º A / 4º B 

Cartolinas, 
fitas de Natal 
recicladas 

 _________ 
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11 Dia Internacional 
do Obrigado 

 _________ Sensibilizar para os afetos 
e respeito pelo próximo; 
Fomentar a paz e a 
amizade. 

PTT 4º A / 4º B 
2º A/2º B 
3º A/3ºB  
1º A 

Cartolinas  _________ 

17 
19 
24 
 

Pavilhão do 
conhecimento 

 _________ Saber estar; 
Criar o gosto pelo 
conhecimento. 
  

DTG 
AO 
Monitores do 
pavilhão do 
conhecimento 

JI 1 
JI 2 
JI 3 

Alfacinhas 1,50 por 
criança 

A definir Visita de estudo 
ao Palácio 
Marquês de 
Fronteira 

 _________ Conhecer e explorar o 
património cultural e 
natural da freguesia. 

Professora titular 
+ auxiliar + prof  
de Educação 
Especial 

2º A e 2º B  _________ 13€ / 
criança 
(sob 
consulta) 

30 janeiro Cultiva a PAZ! Promover um clima de escola 
assente nas relações 
interpessoais saudáveis e não 
conflituosas – promover 
iniciativas e eventos para a 
valoração das relações 
interpessoais. 

“Inspirar crianças e adultos 
através de sentimentos 
universais de empatia e de 
esperança, …, e sobre a 
importância da amizade, 
compreensão e aceitação.” 

EE/AO Todas as 
turmas da FLS 

Computador, 
papel, 
impressora e 
outro 
material 
disponível na 
escola. 

Variáveis 

A definir visita convento de 
São Domingos de 
Benfica, à capela 
dos Castros 
(túmulos Frei Luís 
de Sousa e João 
das Regras) 

 _________  _________ PTT 
AO 

3º A e 3º B 
  
2º A/2º B (em 
alternativa ao 
Palácio 
Marquês de 
Fronteira) 

 _________  _________ 

FEV. 
 
 
 
 
 
 
 

8 de  Dia Mundial das 
Leguminosas 

 _________ Conhecer a importância 
destas plantas; 
Reconhecer a sua 
importância na 
alimentação. 

 _________ alunos do JI 
alunos do 1º 
ciclo 

 _________  _________ 

6 a 14  Valentine’s Day  _________ Dar a conhecer a história 
de São Valentim e valorizar 
os afetos; 

Professora de 
Inglês 

3º A, 3º B, 
4º A, 4º B 
  

Manual 
Cartolinas 

 _________ 
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FEV. 

Promover a participação 
família /escola. 

8  Dia da Internet 
Segura 

Promover um clima de escola 
assente nas relações 
interpessoais saudáveis e não 
conflituosas – promover 
iniciativas e eventos para a 
valoração das relações 
interpessoais. 

Utilizar as tecnologias de 
informação e comunicação 
com segurança, respeito e 
responsabilidade, tomando 
consciência de que o seu 
uso abusivo gera 
dependência (jogos, redes 
sociais, etc.). 

PTT 4º A, 4º B 
2º A,2º B 
3º A/3º B 

Vídeos  _________ 

14  Dia dos Afetos 
“O livro que me 
apaixonou!” 

Promover um clima de escola 
assente nas relações 
interpessoais saudáveis e não 
conflituosas – promover 
iniciativas e eventos para a 
valoração das relações 
interpessoais. 

Sensibilizar os alunos para 
a importância dos afetos. 

PTT 1.º A / 1º B 
2º A/2º B 
3º A/3º B 
4º A, 4º B 
  

Cartolinas/ 
Vídeos/Jogos 

 _________ 

17 Carnaval Proporcionar uma oferta 
educativa diversificada e 
abrangente 

Promover a integração dos 
alunos na comunidade 
escolar. 

PTT Toda a escola   Grátis 

23  Sessão saúde 
escolar - “Não 
quero tomar 
banho” 

 _________ Sensibilizar para hábitos de 
higiene. 

DTG 
Equipa saúde 
escolar Centro de 
Saúde Sete Rios 

JI1/JI2/JI3  _________  _________ 

MAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 de 
março 

Dia da Mulher  _________ Reconhecer que todos os 
seres humanos devem ser 
considerados como iguais 
em dignidade inerente; 
Desenvolver o respeito pela 
igualdade de género. 

PTT 4º A, 4º B 
1º A 
2º A/2º B 
3º A/3º B 
  

Cartolinas/ 
Vídeos/Jogos 

_________ 

20 março Felicidade para 
todos! 

Desenvolver uma cultura de 
escola fundada nos valores 
humanos; 
Promover iniciativas de 
reforço da imagem e cultura 

Partilhar momentos de 
felicidade e criar uma 
cultura de felicidade em 
todos os contextos. 
Surpresa! 

EE/AO/PTT 3º B Todas as 
turmas da FLS 

Computador, 
papel, 
impressora, 
tecido, 
linhas, 

Variáveis 
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MAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de agrupamento. pinturas e 
outro 
material 
disponível na 
escola 

20 a 24   Easter  
Trabalhos 
decorativos sobre 
o tema 

 _________ Dar a conhecer o 
vocabulário em Inglês desta 
celebração. 

Professora de 
Inglês 

3º A, 3º B, 
4º A, 4º B 

Manual 
Cartolinas 

 _________ 

21  Dia da árvore Proporcionar uma oferta 
educativa diversificada e 
abrangente. 

Ter novos comportamentos 
e atitudes perante os 
problemas ambientais; 
Sensibilizar para a 
preservação da Natureza. 
Para promover uma melhor 
perceção do meio 
possibilitando reflexão 
coletiva das questões 
urbano-ambientais; 
Sensibilizar para a 
importância da preservação 
das árvores, quer ao nível do 
equilíbrio ambiental e 
ecológico, como da própria 
qualidade de vida dos 
cidadãos. 

PTT 4º A, 4º B 
JI1/JI2/JI3 
2º A/2º B 
3º A/3º B 
  
  
1.º A / 1º B 

Cartolinas 
Material 
reciclado 

 _________ 

22  Dia Mundial da 
Água 

Proporcionar uma oferta 
educativa diversificada e 
abrangente. 

Compreender a importância 
da água no planeta 
enquanto recurso e suporte 
da vida. 

DTG 
AO 
PTT 

JI1/JI2/JI3 
1º A 

_________ _________ 

29  Peddy Paper Reforçar a importância do 
trabalho em equipa; 
Potenciar os relacionamentos 
entre os alunos da escola; 
Promover o respeito e 
confiança. 
  

Promover a importância da 
socialização. 
Reconhecer os aspetos 
físicos da natureza 
e do meio envolvente 
Sensibilizar para o bem 
estar ao ar livre. 

PTT 
AO 

Todos os 
grupos e 
turmas 

Parque 
Florestal de 
Monsanto 

Grátis 
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MAR. 

30 Visita de Estudo 
  

 _________ Estudo do Meio/História 
DAC/ Reconhecer e 
valorizar o património 
cultural - local, nacional, 
etc.- e vestígios de 
materiais do passado 
(edifícios, pontes, moinhos 
e estátuas, etc.). 

PTT+AO ou prof 
Teresa 

4.º B Museu  
Nacional dos 
Coches 

Alfacinhas 
+ 1 euro 
por aluno 

31 março Visita de Estudo 
  

 _________ Estudo do Meio/História 
DAC/ Reconhecer e 
valorizar o património 
cultural - local, nacional, 
etc.- e vestígios de 
materiais do passado 
(edifícios, pontes, moinhos 
e estátuas, etc.). 

PTT+AO 4.º A Museu  
Nacional dos 
Coches 

alfacinhas 
+ 1 euro 
por aluno 

Data a 
agendar 
março 

Visita à quinta 
pedagógica dos 
Olivais 

  Saber estar 
Identificar os animais da 
quinta e as suas 
caraterísticas 

DTG 
Ao 
Monitores da 
Quinta Pedagógica 

JI 1/JI 2/Ji 3 _________ Alfacinhas 

A definir 
março 

Visita ao Pavilhão 
do Conhecimento 
- Dóing 

Proporcionar uma oferta 
educativa diversificada e 
abrangente 

Saber colocar questões, 
levantar hipóteses, fazer 
inferências, comprovar 
resultados e saber 
comunicá-los, 
reconhecendo como se 
constrói o conhecimento 

PTT 
AO 
Monitores Pavilhão 
do Conhecimento 

1º A 
3º A/3º B 

_________ _________ 

 A definir 
março 
(semana da 
leitura - 
Biblioteca 
escolar) 

Ponto de leitura Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos 
Promoção do sucesso 
educativo 
Proporcionar uma oferta 
educativa diversificada e 
abrangente 
 

Melhorar a competência da 
leitura; 
Promover o hábito da 
leitura; 
Promover o gosto pela 
leitura. 

  3º A/3º B Livros 
diversos 
(Biblioteca) 

Grátis 



             
 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2022/2023 

66 

 A definir visita de estudo 
“Casa do Tinoni” 

  Promover comportamentos 
e atitudes de autoproteção 
em situações de risco 

  2º A/2º B 
1º A 

_________ _________ 

 
 
  

EB 2, 3 Prof. Delfim Santos  
 

MÊS DATA 
PREVISTA 

DESIGNAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES 
(GRUPO) 

PÚBLICO-ALVO 
(TURMAS/ANO) 

RECURSOS ORÇAMENTO 

JAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 a 13  Exposição de 
trabalhos no 
bloco A 

Promover as atividades 
artísticas desenvolvidas com 
diversas técnicas e 
materiais;                   
Valorizar o sentido estético.   

Divulgar obras artísticas à 
comunidade escolar;  
Reconhecer a importância 
das imagens como meio de 
comunicação; 
Apreciar o valor estético e 
criativo.  

Grupo 600 
Professores de 
Artes Visuais 

Todas as 
turmas do 3º 
ciclo de 
Educação 
Visual: 7º, 8º 
e 9º anos. 
 

Expositores 
do bloco A 

Nada a 
registar 

3 a 6 Celebração do Dia 
de Reis com as 
Janeiras 

_________ Promover o gosto pelas 
tradições; 
Valorizar as tradições 
populares. 

Professora de 
EMRC 

Todos os 
alunos de 
EMRC 

_________ _________ 

5, 6, 10 e 
11  

Visita de estudo 
ao MARL 

[Programa 5 ao dia] Sensibilização para uma 
alimentação saudável. 

Alexandra 
Marto 
Natália Almeida  

 

6º I, 6ºA, 5º 
F, 5º A, 5º B, 
6º F, 6º G, 
6ºC 

Nada a 
referir 

6€/aluno 

5 Visita de Estudo 
ao Museu das 
Comunicações   

Promover o desenvolvimento 
curricular ativo 

Desenvolver o projeto no 
âmbito do DAC. 

Paula B. Silva, 
Marta Pereira 

9.º E _________ 7€ e 
bilhete de 
metro 

10  Sessão 
“Sexualidade” 

Valorizar a importância de 
uma educação para a 
saúde; 
Valorizar a manutenção de 
um estilo de vida saudável; 
Promover um ambiente de 

Sensibilizar para a 
importância da igualdade de 
género; 
Sensibilizar para a 
importância de estilos de 
vida saudáveis. 

520 9º B Sala de aula Nada a 
referir 
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JAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cultura cívica; 
Promover o sucesso 
Educativo. 

12  Ida ao teatro Promover o sucesso 
educativo. 

Promover o gosto pelo 
teatro; 
Desenvolver o sentido 
crítico; 
Aprender a saber estar num 
espetáculo teatral. 

Grupo 300 Todas as 
turmas do 9.º 
ano 

_________ 12 euros 
por aluno 

16  Dia Internacional 
da Comida 
Picante 

Sensibilizar para a 
importância da 
alimentação saudável, 
equilibrada, completa e 
variada. 

Sensibilizar a Comunidade 
Escolar para uma 
alimentação saudável. 

Professores  
do grupo 230 

Turmas do 2º 
ciclo 

Espaço 
expositivo do 
átrio do 
Bloco A 

Nada a 
referir 

 Exposição no 
Teatro Romano 
de Lisboa:  
Romanos e 
Terramoto de 
1755 

 

Promover o sucesso 
educativo.  
Valorizar parcerias com 
outras instituições e com a 
comunidade. 
 

Promoção de práticas de 
ensino diferenciado e de 
aprendizagem e trabalho 
cooperativo; 
Vivenciar a História de 
Portugal, em particular a 
história local; 
Consolidar os conhecimentos 
lecionados;  
Sensibilizar para a 
preservação do património 
histórico-cultural;  
Desenvolver curiosidade, 
reflexão e inovação – o 
querer aprender mais. 

Grupo 200 
 

Todas as 
turmas de 5.º 
e 6.º anos 

_________ _________ 

29  
 
 
 

Dia Mundial do 
Puzzle 

[Elaboração de puzzles com 
temas relacionados com a 
Matemática ou com as 
Ciências Naturais.] 

Sensibilizar para a 
criatividade. 

Professores  
do grupo 230 

Turmas do 2º 
ciclo 

Espaço 
expositivo do 
átrio do 
Bloco A 

Nada a 
referir. 

30 Dia Escolar da 
Não Violência e 

Ajudar a promover a boa 
relação com os outros 

Melhorar a atitude cívica 
individual e as relações 

Professora de 
EMRC 

Turmas do 1º 
e 2º ciclo 

Trabalhos 
expostos  

_________ 
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JAN. 
 
 
 
 
 

da Paz pessoais e de inclusão. 

data a 
definir 

Exames de Latim 
da Universidade 
de Cambridge das 
Unidades IV, VIII e 
XII 

Promover o sucesso 
educativo. 

Promover a língua latina; 
valorizar o diploma da 
Universidade de Cambridge; 
contribuir para o aumento 
do “Curriculum Vitae”. 

ICLC 8º F, G e I e 
9º C 

Nada a 
referir. 

Nada a 
referir. 

ao longo 
do mês 

Produção de 
folhetos sobre 
“Judiarias 
Portuguesas”, no 
âmbito do estudo 
da cena do 
“Judeu” do Auto 
da Barca do 
Inferno, de Gil 
Vicente. 

Promover o sucesso 
educativo. 

Conhecer as judiarias em 
Portugal; 
Relembrar o movimento 
anti-semita; 
Reconhecer o papel de 
Aristides de Sousa Mendes na 
proteção dos judeus; 
Apresentar os trabalhos 
oralmente em aula. 

Professora do 
grupo 300 
(Português) 

9º E e H Expositor 
 
Biblioteca 

Nada a 
referir. 

data a 
definir 

Exposição:  
Descobrir a 
História e a 
Cidade: 
parcerias que nos 
enriquecem 

Promover excelência, 
exigência, curiosidade, 
reflexão, cidadania e 
participação.  
Promover sucesso 
educativo.  
Valorizar parcerias e 
articular com instituições e 
a comunidade. 
Identificar, avaliar e ajustar 
estratégias para a 
aprendizagem de todos. 
Desenvolver medidas de 
divulgação do 
Agrupamento. 
Promover o curricular ativo, 
com projetos em 
articulação vertical e 
horizontal. 
Refletir sobre metodologias e 
práticas pedagógicas que 

Promoção de práticas de 
ensino diferenciado e de 
aprendizagem e trabalho 
cooperativo. 
Consolidar conteúdos. 
Conhecer o meio. 
Sensibilizar para a 
preservação do património 
histórico-cultural. 
Valorizar a autoavaliação. 
 

Organização: 
Todas as 
docentes do 
Grupo 200. 
 
Cooperação: 
Museu do Teatro 
Romano. 
Associação de 
Pais. 
 

5.º e 6.º ano Fotocópias 
materiais de 
exposição 
transporte de 
materiais 
cedidos (da 
escola e à 
escola) 
materiais das 
famílias  

Não se 
aplica 
visita de 
estudo ao 
Museu do 
Traje 
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propiciem o trabalho 
colaborativo entre pares. 

 
FEV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Projeto Ajudaris Promover o sucesso 
educativo; 
Promover a participação dos 
alunos em projetos de 
cidadania e trabalho 
colaborativo 

Desenvolver o gosto pela 
escrita e a criatividade; 
Desenvolver o espírito de 
solidariedade 

Célia Lavareda   
 
Maria João 
Barreto 

5.º H 
6.º E, 6.º F e 
6.º G 

Sala de aula _________ 

14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Megasprint Promover a participação em 
atividades inclusivas 
desenvolvendo o espírito de 
equipa, igualdade, inclusão, 
responsabilização e ética. 
Aspirar ao trabalho bem 
feito, ao rigor e à superação; 
ser perseverante perante as 
dificuldades; ter consciência 
de si e dos outros; ter 
sensibilidade e ser solidário 
para com os outros 

Seleção dos alunos a 
representar a escola na fase 
Local do Megasprint de 
Lisboa 

260 
620º 
(Ed. Física) 

Todos os 
alunos (por 
seleção) 

Material de 
Educação 
Física 
Existente 

_________ 

Semana 
de 14 de 
Fev 

Os Recursos do 
Amor expressivo” 
(Exposição dos 
trabalhos em sala 
de aula). 

Promover a liberdade 
intelectual, o pensamento 
crítico, a produtividade e a 
criatividade. 

Compreender e produzir 
recursos expressivos. 
Promover as emoções e os 
sentimentos relativos ao 
amor, a propósito da data 
do “Dia dos Namorados”. 
Percecionar os vários tipos 
de amor. 

300 (Port) 8.º F, G e I Cartolinas, 
papel, 
canetas de 
cor, cola. 

_________ 

Semana 
de 14 de 
Fev 
 
 

Comemoração do 
dia de São 
Valentim 
“pares 
românticos” 

Promover o desenvolvimento 
curricular ativo 

Desenvolver a Competência 
Comunicativa  

330 turmas de 8.º 
ano 

material de 
desgaste  

60€ 

Semana 
de 14 de 

“Dia dos 
Namorados” 

Promover o sucesso 
educativo. 

Valorizar emoções e 
sentimentos; 

ICLC 9º C Cartolinas _________ 
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FEV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fev. distinguir os vários tipos de 
amor; 
desenvolver o domínio da 
escrita. 

De 10 a 
17  

Los abanicos del 
amor 

Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo. 

Promover o gosto pela 
aprendizagem da língua e 
cultura espanholas. 

Grupo 350 - 
Professores de 
Espanhol 

7º A, D, F e 
H; 8º C, D, F, 
H e I; 9º B, C, 
E e F 

Expositor do 
átrio do 
bloco A e 
adjacente 

_________ 

Final de 
fevereiro 
/ início de  
março 

Visita de estudo 
ao Centro do 
terramoto de 
Lisboa - QUAKE 

Desenvolver novas formas 
de aprendizagem e 
estratégias que permitam 
aos alunos uma 
aprendizagem mais 
autónoma; 
Promover o sucesso 
Educativo. 

Reforçar e consolidar as AP 
inerentes ao estudo dos 
Sismos 

520 Turmas de 7º 
ano 

QUAKE 20 € por 
aluno 

Ao longo 
do mês 

Redação de cenas 
com personagens 
da atualidade, no 
âmbito do estudo 
do Auto da Barca 
do Inferno a 
serem 
representadas em 
aula 

Promover o sucesso 
educativo. 

Desenvolver o domínio da 
escrita e a criatividade; 
criar o gosto pela 
dramatização. 

Professora do 
grupo 300 (Port.) 

9º E e H Computadores 

(Trabalho de 
grupo) 

_________ 

27 fev. a 
10 mar. 

Exposição:  
Vestir nos sécs. 
XVIII-XX 

Promover excelência, 
exigência, curiosidade, 
reflexão, cidadania e 
participação.  
Promover sucesso 
educativo.  
Valorizar parcerias e 
articular com instituições e 
a comunidade. 
Identificar, avaliar e ajustar 
estratégias para a 

Promoção de práticas de 
ensino diferenciado e de 
aprendizagem e trabalho 
cooperativo. 
Consolidar conteúdos. 
Conhecer o meio. 
Sensibilizar para a 
preservação do património 
histórico-cultural. 
Promover e valorizar a 
inclusão. 

Organização: 
Docentes do 6.º 
ano - HGP 
Docentes do 6.º 
ano - EV / ET 
Docentes e 
auxiliares 
Unidade Autista 
 
Cooperação: 
Museu do Traje 

5.º e 6.º ano Fotocópias 
materiais de 
exposição 
transporte de 
materiais 
cedidos (da 
escola e à 
escola) 
materiais 
utilizados 
pelas 

_________ 
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FEV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

aprendizagem de todos. 
Desenvolver medidas de 
divulgação do 
Agrupamento. 
Promover o curricular ativo, 
com projetos em 
articulação horizontal e 
intergrupos disciplinares. 
Refletir sobre metodologias e 
práticas pedagógicas que 
propiciem o trabalho 
colaborativo entre pares. 

Valorizar a autoavaliação. 
 

Associação de 
Pais 
Outros parceiros 
 

famílias para 
os trabalhos 

MAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo 
do mês 

Concurso de 
Leitura – 2.ª fase 

Promover o sucesso 
Educativo 

Desenvolver a fluência de 
leitura em voz alta 

Professoras de 
Português 

Alunos das 
turmas de 5.º 
e 6.º ano 

Sala de aula _________ 

A_______ Visita de Estudo 
ao Parque 
Florestal de 
Monsanto - “Visita 
ao espaço 
Biodiversidade” 

Desenvolver novas formas 
de aprendizagem e 
estratégias que permitam 
aos alunos uma 
aprendizagem mais 
autónoma; 
Promover o sucesso 
Educativo. 

Identificar espécies, fatores 
abióticos e bióticos, com 
abordagem de temáticas 
ambientais tais como a 
biodiversidade, a água e as 
alterações climáticas. 

520 Turma de 8º 
ano 

Espaço 
Monsanto e 
Parque 
Florestal 

_________ 

13 a 17  Celebração do 
Saint Patrick’s 
Day 

Valorizar a diversidade e a 
inclusão; 
Desenvolver atividades que 
facilitem o envolvimento da 
comunidade educativa; 
Promover a qualidade, 
cultura e imagem do 
agrupamento. 

Promover o conhecimento 
da cultura anglo-saxónica; 
Desenvolver atividades de 
pesquisa; 
Enriquecer o vocabulário. 

Professores de 
inglês (grupo 220) 

Inglês do 
 2º Ciclo 
  

 

Expositores 
do Átrio do 
Bloco A; 
4 mesas; 
placares; 
pioneses, 
fita-cola, 
tesoura; 
computador 
portátil (para 
vídeos e 
música celta) 
 

_________ 
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MAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contador de 
histórias 

Promover o sucesso 
educativo 

Promover o gosto e 
interesse pela leitura; 
Desenvolver a capacidade 
de saber ouvir; 
Fomentar o gosto e interesse 
pelo conhecimento e pela 
cultura. 

Grupo 300 Turmas do 7.º 
ano 

Biblioteca A definir 

13 a 17  Exposição e 
concurso de 
escrita criativa 
com ligação a St 
Patrick’s Day 

Promover o desenvolvimento 
curricular ativo. 

Desenvolver a Competência 
Comunicativa; 
Desenvolver o domínio 
intercultural. 

330 Turmas de 9.º 
ano 

Cartolinas 
Fotocópias a 
cores 
micas 
prémio (2 
livros) 

40€ + 
  
40€ (2 
livros para 
prémios) 

20, 21, 22 
23 e 24  

 Sessão 
“Consumos” 

Valorizar a importância de 
uma educação para a 
saúde; 
Valorizar a manutenção de 
um estilo de vida saudável; 
Promover um ambiente de 
cultura cívica; 
Promover o sucesso 
Educativo. 
 

Sensibilizar para a 
importância de estilos de 
vida saudáveis. 

520 9º A, C, D, E, 
F, G e H 

Sala de aula _________ 

24 Visita de Estudo  
à Futurália 

Incentivar iniciativas de 
abertura ao exterior. 
 

Explorar ofertas educativas 
diversificadas.  

Paula B. Silva 9.º E _________ 4/6€ e 
bilhete de 
metro 

20 a 24  
 
 

Celebração do Día 
Mundial de la 
Poesía 

Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo. 
 
 
 

Permitir à comunidade 
escolar tomar contacto com 
a língua e cultura 
espanholas. 
 

Grupo 350 - 
Professores de 
Espanhol 

7º A, D, F e 
H; 8º C, D, F, 
H e I; 9º B, C, 
E e F 

Degraus das 
escadas dos 
pavilhões; 
Cartolinas e 
PATAFIX 
branco (x4) 

_________ 

27 a 31  
 
 

Exposição de 
Ciências Naturais- 
3º ciclo 

Desenvolver estratégias 
que promovam o sentido 
de pertença e reforcem a 

Divulgação dos trabalhos 
dos alunos à comunidade 
escolar; 

520 Alunos do 3º 
ciclo 

Bloco A _________ 
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MAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

identidade da 
escola/grupo-turma, 
assim como o 
desenvolvimento 
harmonioso das relações 
interpessoais; 
Promover o sucesso 
Educativo. 

Fomentar atitudes e valores 
que contribuam para a 
promoção da 
sustentabilidade da Terra. 

27 a 31  Exposição de 
trabalhos sobre: 
as escolas greco-
latinas e os 
materiais de 
escrita; 
teatro. 

Promover o sucesso 
educativo; 
incentivar iniciativas de 
abertura ao exterior. 
 
 
 

 

Motivar os alunos para a 
realização de atividades; 
Reforçar a autoestima e 
fomentar o espírito de 
equipa; 
Valorizar a criatividade e o 
sentido estético; 
promover o interesse pela 
pesquisa e partilha de 
conhecimentos; 
desenvolver o gosto pela 
cultura e línguas clássicas. 

ICLC 8º F, G e I e 
9º C 

Expositor 
e mesa 
Átrio da 
Biblioteca 

_________ 

30 e 31  Dia Aberto da 
Matemática 

Desenvolver o gosto da 
Matemática. 

_________ 500 (MAT) 5º, 8º e 9º 
anos 

Jogos 
matemáticos 
e outras 
atividades 

_________ 

28  Teatro - A 
aventura de 
Ulisses 
e conversa com 
atores 

Promover o sucesso 
educativo. 

Cultivar o gosto pelo teatro; 
Desenvolver o sentido 
crítico; 
Desenvolver a capacidade de 
saber estar e ouvir. 

Professoras de 
Português  

Turmas de 6º 
ano 

Auditório 
Pedro Arrupe 

Bilhete 
autocarro e 
bilhete 
teatro 

28 Participação no 
XXIII encontro de 
Alunos de EMRC 
da Diocese de 
Lisboa 
 

Promover o sucesso 
educativo. 

Promover o convívio entre os 
alunos de EMRC;  
Melhorar as relações como 
os outros. 

Professora de 
EMRC 

Turmas de 5º 
e 6.º ano 

Parque _________ 
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MAR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29  Torneios inter-
turmas 
Manhã- 5° ano 
(basquetebol) 
Tarde – 6°ano 
(andebol) 

Promover a participação em 
atividades inclusivas 
desenvolvendo o espírito de 
equipa, igualdade, inclusão, 
responsabilização e ética. 
Aspirar ao trabalho bem 
feito, ao rigor e à superação; 
ser perseverante perante as 
dificuldades; ter consciência 
de si e dos outros; ter 
sensibilidade e ser solidário 
para com os outros 

Promover a interação e o 
respeito entre os alunos; 
Fomentar hábitos de vida 
saudável, através da prática 
desportiva; 
Proporcionar aos discentes 
um ambiente competitivo e 
mais motivante de forma a 
aplicarem os conhecimentos 
adquiridos nas aulas de 
Educação Física.  

260 
620 

(Ed. Física) 

Todas as 
turmas de 5º 
e 6º ano 

Material de 
Educação 
Física 
Existente 

_________ 

30  Torneios inter-
turmas 
Manhã  - 7° ano 
(andebol) 
Tarde – 8° ano  
(andebol) 

  260 
620º 
(Ed. Física) 

Todas as 
turmas de 7º 
e 8º ano 

Material de 
Educação 
Física 
Existente 

_________ 

31  Torneios inter-
turmas 
Manhã- 9° ano  
(andebol) 

  260 
620º 
(Ed. Física) 

Todas as 
turmas de 9º 
ano 

Material de 
Educação 
Física 
Existente 

_________ 

 Sessão de cinema 
«O rapaz de 
pijama às riscas» 
Visionamento de 
um documentário 
sobre o Holocausto 

Promover o sucesso 
educativo. 

Incentivar a  reflexão sobre 
momentos históricos;  
Desenvolver o espírito crítico 
sobre  política e factos 
históricos. 

Grupo 300 Todos os 
alunos do 8º 
ano 

_________ _________ 

 Cria capas Atividades que favoreçam a 
consciência e a 
sensibilização para as 
questões de ordem cultural e 
social. 

Promover o gosto pela 
leitura; 
Incentivar a reflexão sobre a 
evolução histórica da 
Humanidade; 
Explorar a análise das obras 
noutras linguagens, 
nomeadamente, a icónica. 

Grupo 300 Todos os 
alunos do 8.º 
ano 

Cartolinas _________ 
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MAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Canguru 
matemático 

Matemática Sensibilizar para o raciocínio 
lógico 

Professores do 
grupo 230 

6º ano _________ _________ 

A definir 
(de 
acordo 
com a 
disponibili
dade de 
cada 
turma e 
do 
palácio) 

Visita de Estudo 
ao Palácio do 
Beau Séjour 
 

[À descoberta da Freguesia: 
Visita ao Palácio do Beau 
Séjour c/ atividade Tesouro 
escondido no jardim] 

Promoção do sucesso 
educativo; 
Promoção de práticas de 
ensino diferenciado e de 
aprendizagem e trabalho 
cooperativo; 
Vivenciar a História de 
Portugal, em particular a 
história local; 
Desenvolver aprendizagens 
significativas; 
Sensibilizar para a 
preservação do património 
histórico-cultural; 
Promover as relações 
interpessoais. 

Célia Lavareda 
 
Maria do Carmo 
Vieira,  
 
Rosário Leal 
 
Maria da Luz 
Moreira 

6. º A, 6.º E;  
6º G , 6.º H e  
6º I,  
 
 
 
 

A pé 
 

Gratuito 

A definir 
as datas 
pela 
Organização 

Olimpíadas da 
Cultura Clássica 

Promover o sucesso 
educativo. 

Promover a Cultura Clássica; 
Estimular a criatividade e a 
estética; 
desenvolver os domínios da 
escrita e das 
artes/multimédia. 

ICLC 7º, 8º e 9º 
anos. 

fotocópias; 
vídeos; 
criação de 
aplicações; 
cartolinas; 
esferovite. 

_________ 

24  Visita de Estudo 
às Ruínas de Troia 
e Cais Palafítico 
da Carrasqueira  

Incentivar iniciativas de 
abertura ao exterior; 
Promover a realização de 
atividades extracurriculares. 

Conhecer a península de 
Troia e as cetárias de salga 
de peixe para fabrico do 
garum; 
Valorizar o maior centro de 
exportação de garum da 
Hispânia para vários pontos 
do Império Romano; 
provar o garum produzido 
em Troia; 
Valorizar o património 
gastronómico através da 
reprodução do garum; 

ICLC 8º F, G e I e 
9º C 

Autocarro 22,50 euros 
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Desfrutar do enquadramento 
natural do rio Sado; 
Visitar o cais palafítico da 
Carrasqueira. 

2.º P ________ À descoberta da 
Europa 
Realização de um 
atlas geográfico 
da Europa. 

Promover o sucesso 
educativo; 
Consolidar as práticas 
pedagógicas. 

Conhecer as principais 
características da Europa - 
espaços geográficos e União 
Europeia; 

420  7.º ano  Lápis de cor Gratuito 

________ À descoberta da 
Europa 
Visita de estudo 
ao Instituto Jean 
Monnet /Palestra 
na escola 

Promover o sucesso educativo 
Consolidar as práticas 
pedagógicas. 

Conhecer a União Europeia. 420 7.º ano Projetor 
Computador 

A definir 
transporte  

_______ Cidades 
Elaboração de 
trabalhos 

Promover o sucesso educativo 
Consolidar as práticas 
pedagógicas 

Conhecer as megacidades do 

mundo 
420 8.º ano Bloco A / 

sala de aula 
gratuito  

______ Objetivos de 
desenvolvimento 
sustentável (ODS) 
Elaboração de 
trabalhos 

Promover o sucesso educativo 
Consolidar as práticas 
pedagógicas 
  

Conhecer os objetivos de 
desenvolvimento sustentável 

420 9.º ano Placards 
Bloco A / 
sala de aula 
 

Gratuito 

_______ Cidades 
Visita de estudo 
ao museu da 
cidade e 
Preenchimento de 
um formulário 

Promover o sucesso educativo 
Consolidar as práticas 
pedagógicas 
  

Conhecer a morfologia da 
cidade de Lisboa e a sua 
evolução 

420 8.º ano _________  definir 
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Escola Secundária D. Pedro V  
 

MÊS DATA 
PREVISTA 

DESIGNAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES 
(GRUPO) 

PÚBLICO-ALVO 
(TURMAS/ANO) 

RECURSOS ORÇAMENTO 

 
JAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Visita de Estudo 
ao Museu do 
Aljube- 
Resistência e 
Liberdade 

Ter consciência de si e dos 
outros; 
Querer aprender mais; 
Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo; 
Demonstrar respeito pela 
diversidade humana e 
cultural e agir de acordo 
com os princípios dos 
direitos humanos; 
Valorizar o Património 
Nacional 

Consolidar as 
Aprendizagens Essenciais  
dos domínios 7 e 8 relativos 
a Portugal durante o Estado 
Novo; 
Contactar com diversos 
documentos relativos aos 
meios de repressão e 
censura; 
Promover o interesse e 
respeito pelo património 
 nacional/local. 

Ângela Conceição 
(Grupo 400) 

12º 5ª 
12º 8ª 

_________ Bilhete de 
autocarro/
metro 
Ida e volta: 
Sete Rios- 
Baixa 
Chiado 

De 9 a 20  Exposição 
itinerante sobre 
El Quijote 

Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo; 
Desenvolver uma cultura de 
escola que privilegie a 
inclusão e valorize a 
diversidade; 
Promover o desenvolvimento 
curricular ativo, através de 
projetos interdisciplinares 
em articulação vertical e 
horizontal. 

Promover o gosto pela 
aprendizagem da língua e 
cultura espanholas. 

 

Nádia Raposo 
Grupo 30 - 
Espanhol 

10.º 8, 10.º 9 
e 11.º 8 

Biblioteca 
escolar  

Entre 30 a 
40€  

data a 
definir 

Visita de estudo 
ao Mercado de 
Benfica. 

Alargar as atividades letivas 
a espaços extra-aula. 
Contribuir para a formação 
de pessoas e cidadãos cultos 
autónomos, responsáveis, 
conscientes e solidários. 
 

Reconhecer o sentido e o 
valor das aprendizagens;  
Estimular os alunos para o 
conhecimento da cidade de 
Lisboa; 
Contribuir para a 
apropriação do espaço 
urbano; 
Desenvolver a cultura 
cívica. 

Luís Gomes 
 
Geografia 
(420) 

11º 8 Os alunos 
deslocam-se 
pelos seus 
próprios 
meios. 

_________ 
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JAN. 

23 a 27 Semana Ubuntu Demonstrar respeito pela 
diversidade humana e 
cultural e agir de acordo 
com os princípios dos 
direitos humanos. 
Favorecer a consciência e a 
sensibilização para as 
questões de ordem cultural e 
social. 
 

Formar em competências 
não formais 
(autoconhecimento, 
autoconfiança, empatia, 
resiliência e serviço); 
promover uma formação 
participada e ativa na 
filosofia Ubuntu; 
Desenvolver pessoas e 
cidadãos intervenientes e 
colaborantes com vista a 
um mundo mais 
integrador e solidário. 

410 - Cristina Cruz  
420 - Deolinda 
Rodrigues, Rui 
Oliveira  
550- José Gomes 
400- Marta Pinto 
 
 

30 alunos Logísticos: 
sala e 
mobiliário 
adstrito à 
formação por 
uma semana 
inteira. 
computador, 
projetor, 
colunas, 
palanque, 
canetas, 
lápis, fita de 
pintor, 
canetas de 
quadro, 
fotocópias a 
preto e 
branco e a 
cores, papel 
A4, post-it, 
fita cola, 
réguas, 
tesouras, 
fitas…. 
 
almoços 3x5 
para 
formadores 
do IPAV 
4 garrafas de 
Champom 

_________ 

A definir “Projeto Criar 
Saberes” 
“DNA – onde está 
o criminoso?” 
“Desenvolvimento 
embrionário do 
pinto” 

Desenvolver novas formas de 
aprendizagem e estratégias 
que permitam aos alunos 
uma aprendizagem mais 
autónoma; 
Promover o sucesso 
educativo; 

Reconhecimento da 
função da observação na 
investigação científica; 
Interpretação de 
procedimentos 
experimentais fornecidos 
Interpretação de 

Grupo 520-
professora: 
Maria do Rosário 
Custódio 

12º 3 Transportes 
públicos 

Sem custos 
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Promover o contacto com 
instituições de ensino 
superior. 
 

resultados de uma 
investigação científica; 
Utilização de técnicas 
prático-experimentais. 

FEV.  Visita de estudo 
ao Quake – Centro 
do Terramoto de 
Lisboa 

Ajustar estratégias que 
contribuam para a 
aprendizagem 
de cada aluno de acordo com 
as suas características 
individuais; 
Promover o desenvolvimento 
curricular ativo, através de 
projetos interdisciplinares 
em articulação vertical e 
horizontal; 

- Promover uma 
aprendizagem diferenciada 
sobre o tema 
da sismologia e em 
particular sobre o contexto 
tectónico de 
Portugal e o impacto que o 
sismo de 1755 teve no 
pensamento da época. 
 

520-Professor 
Miguel Salvado e 
Professora Joana 
Alves 

10.º 2, 10.º 3 
e 10.º 4 

Transportes 
públicos 

Entrada na 
exposição – 
17,50€ 

2 La chandeleur Pesquisar costumes 
distintivos da cultura 
francesa. 
trocar receitas de crêpes. 

Dar-se conta da riqueza e 
diversidade de cada país. 

Grupo 320 sala de aca. Sala de aula, 
biblioteca. 

 

14 Escrever cartas 
de amor para 
comemorar o Dia 
dos Namorados. 

Promover o gosto pela 
escrita e pela comunicação 
nesta língua. 

Através de troca de cartas 
entre turmas, estimular o 
gosto pela língua. 

Grupo 320  sala de aula, 
computadores, 

biblioteca 

 

data a 
definir 

Visita de estudo 
ao Convento de 
Cristo/Pegões 
Altos/Barragem 
de Castelo de 
Bode/Constância/
Castelo de 
Almourol. 

Alargar as atividades letivas 
a espaços extra-aula; 
Contribuir para a formação 
de pessoas e cidadãos cultos 
autónomos, responsáveis, 
conscientes e solidários. 
 

Reconhecer o sentido e o 
valor das aprendizagens; 
Sensibilizar para a gestão 
eficiente dos recursos; 
Estimular os alunos para o 
conhecimento do nosso 
país; 
Desenvolver a cultura 
cívica. 

Geografia 
(420) 
 
 História 
(400) 
  
Português 
(300) 

10º 6 
10º 7 
10º 8 
10º 9 
10º 10 

 20 euros 
por aluno 

data a 
definir 
 

Visita de estudo a 
Sintra. 

Alargar as atividades letivas 
a espaços extra-aula. 
Contribuir para a formação 

Reconhecer o sentido e o 
valor das aprendizagens;  
Estimular os alunos para o 

Geografia 
(420) 
 

11º 4 
11º 5 
11º 6 

Os alunos 
deslocam-se 
pelos seus 

_________ 
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de pessoas e cidadãos cultos 
autónomos, responsáveis, 
conscientes e solidários. 

conhecimento do 
património natural e 
arquitetónico da Vila de 
Sintra; 
Contribuir para a 
apropriação do espaço 
urbano; 
Desenvolver a cultura 
cívica dos alunos. 

Português 
(300)  
 
História 
(400) 

11º 8 próprios 
meios. 

MAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Dia da 
Discriminação (1 
de março 2022) 
Palestra “A 
mulher no 
holocausto” 

Demonstrar respeito pela 
diversidade humana e 
cultural e agir de acordo 
com os princípios dos 
direitos humanos; 
Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo; 
Desenvolver uma cultura de 
escola que privilegie a 
inclusão e valorize a 
diversidade. 

Valorizar o conhecimento 
para preservar a memória 
histórica de modo a que 
não se repitam os mesmos 
erros no futuro; 
Desenvolver o espírito 
crítico e criativo para uma 
atuação cívica e humanista. 

Ângela Conceição 
(Grupo 400) 

12º 5ª 
e comunidade 
escolar 
(integrado no 
DAC) 

Auditório 
DPV 

_________ 

 
De 20 a 
24  

Celebração do Día 
Mundial de la 
Poesía 

Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo. 
 

Permitir à Comunidade 
escolar tomar contacto com 
a língua e cultura 
espanholas. 

Nádia Raposo 
Grupo 350 - 
Espanhol  

10.º 8, 10.º 9 
e 11.º 8 

Degraus das 
escadas dos 
pavilhões 1 e 
2; 
Cartolinas e 
Patafix 
branco (x4). 

Nada a 
registar. 

20  La journée de la 
francophonie. 

Reconhecer a importância da 
língua francesa no mundo. 

Pesquisa dos países 
francófonos, localização 
dos mesmos no mapa para 
alargar o seu conhecimento 
do mundo. 

grupo 320 Ensino regular 
e profissional 

 _________ 

Data a 
definir 

Visita 
interdisciplinar à 
Baixa de Lisboa e 
locais 

Reforçar parcerias e alargar 
as atividades letivas a 
espaços extra-aula; 
Contribuir para a formação 

Reconhecer o sentido e o 
valor das aprendizagens; 
Contactar com vestígios 
históricos e arqueológicos e 

Geografia  
(420)  
 
Português 

11º 4 _________ Custo do 
Título de 
Transporte 
Público 
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MAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queirosianos 
 
 

de pessoas e cidadãos cultos 
autónomos, responsáveis, 
conscientes e solidários. 

património religioso; 
Estimular os alunos para o 
conhecimento da cidade de 
Lisboa a nível histórico, 
geográfico, da literatura e 
cultura portuguesa; 
Contribuir para a 
apropriação do espaço 
urbano; 
Desenvolver a cultura 
cívica dos alunos. 

(300) 

data a 
definir 

Visita de estudo 
ao centro 
histórico de 
Lisboa (eixo 
Avenida da 
Liberdade - Praça 
do Comércio). 

Alargar as atividades letivas 
a espaços extra-aula; 
Contribuir para a formação 
de pessoas e cidadãos cultos 
autónomos, responsáveis, 
conscientes e solidários. 
 
 

Reconhecer o sentido e o 
valor das aprendizagens; 
Estimular os alunos para o 
conhecimento da cidade de 
Lisboa; 
Contribuir para a 
apropriação do espaço 
urbano; 
Desenvolver a cultura 
cívica dos alunos. 

Geografia 
(420)  
 
História 
(400) 

11º 4 
11º 5 
11º 6 
11º 8 

Percurso 
pedestre. 

_________ 

17  LANPARTY Promover a qualidade, 
cultura e imagem do 
agrupamento; 
Desenvolver novas formas de 
aprendizagem e estratégias 
que permitam aos alunos 
uma aprendizagem mais 
autónoma; 
Criar condições e medidas 
para o trabalho 
colaborativo; 
Promover a socialização e 
responsabilidade dos 
intervenientes no âmbito do 
curso em que estão 
inseridos; 
 Promover o sucesso 

Dar a conhecer à 
comunidade escolar o 
trabalho e o 
profissionalismo 
desenvolvido pelos alunos 
do curso TGPSI; 
Promover o curso TGPSI, 
principalmente, aos alunos 
de 9º ano e resto da 
comunidade escolar. 

Grupo 550 Alunos do 
curso de 
TGPSI 

_________ _________ 
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MAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

educativo; 
Contribuição para a 
formação de pessoas e 
cidadãos cultos, autónomos, 
responsáveis, conscientes e 
solidários; 
Ter consciência de si e dos 
outros; 
Querer aprender mais; 
Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo. 

 Visita de Estudo 
ao Instituto de 
Sistemas e 
Robótica do 
Instituto Superior 
Técnico de Lisboa 

Promover a qualidade, 
cultura e imagem do 
agrupamento; 
Desenvolver novas formas de 
aprendizagem e estratégias 
que permitam aos alunos 
uma aprendizagem mais 
autónoma; 
Criar condições e medidas 
para o trabalho 
colaborativo; 
Promover a socialização e 
responsabilidade dos 
intervenientes no âmbito do 
curso em que estão 
inseridos; 
 Promover o sucesso 
educativo; 
Contribuição para a 
formação de pessoas e 
cidadãos cultos, autónomos, 
responsáveis, conscientes e 
solidários; 
Ter consciência de si e dos 
outros; 
Querer aprender mais; 
Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo. 

Tomar conhecimento das 
tecnologias de robótica que 
se desenvolvem no 
Instituto. 

Professora 
Adalgisa Dias 

Alunos do 
curso de 
TGPSI da 
disciplina de 
Sistemas 
Operativos 

 
_________ 

 
_________ 
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MAR. 

 
 
 

 Visita de estudo 
ao Centro de 
Ciência Viva de 
Estremoz 

Desenvolver novas formas de 
aprendizagem e estratégias 
que permitam aos alunos 
uma aprendizagem mais 
autónoma; 
Identificar, avaliar e ajustar 
estratégias que contribuam 
para a aprendizagem de cada 
aluno de acordo com as suas 
características individuais;  
Promover o sucesso 
Educativo. 
 

Com esta atividade, 
pretende-se que os alunos 
compreendam aspetos 
diversificados da geologia, 
colaborem com outros e 
pesquisem autonomamente 
sobre as temáticas em 
estudo; 
Realizar atividades em 
ambientes exteriores à sala 
de aula articuladas com 
outras atividades práticas. 

Grupo 520  
Professores: 
Joana Alves 
Maria do Rosário 
Custódio 
Miguel Trindade 

Alunos do 
10º 2, 10º 3, 
10º 4,11º 2 e 
11º 3 

Autocarro 16€ 

A definir Oficina na rota de 
Darwin -Jardim 
Zoológico de 
Lisboa 

Desenvolver novas formas de 
aprendizagem e estratégias 
que permitam aos alunos 
uma aprendizagem mais 
autónoma; 
Identificar, avaliar e ajustar 
estratégias que contribuam 
para a aprendizagem de cada 
aluno de acordo com as suas 
características individuais; 
  
Promover o sucesso 
Educativo. 
 

Realizar atividades em 
ambientes exteriores à sala 
de aula articuladas 
com outras atividades 
práticas; 
Promover uma 
aprendizagem diferenciada 
sobre o tema da evolução 

biológica. 

Grupo 520 – 
Professora: 
Maria do Rosário 
Custódio 

Turmas 11º 2 
e 11º 3 

_________ 113€ 

A definir Participação no 
Dia da Poesia 

Desenvolver o pensamento 
reflexivo; 
Promover o sucesso escolar. 

Promover o gosto da poesia 
inglesa. 

Grupo 330 Todos os 
alunos que se 
queiram 
inscrever 
(10º/11º/12º - 
ensino regular 
e profissional) 

_________ Nada a 
registar 
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3.º PERÍODO 
  

EB1/JI António Nobre 
 

MÊS DATA 
PREVISTA 

DESIGNAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES 
(GRUPO) 

PÚBLICO-ALVO 
(TURMAS/ANO) 

RECURSOS ORÇAMENTO 

ABR. 21 Dia Mundial da 
Terra 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 
Articulação escola-
comunidade.  

Valorizar o ambiente, o 
contributo individual e 
coletivo para o proteger. 

Docentes do Pré-
escolar 
 
Docentes 4º ano 
 
Docentes 1º ano 

JI 
 
4º A e 4º B 
 
1º A, 1º B e 1º 
C 

Computador, 
Projetor e 
Quadro 
Materiais 
diversos 
 

_________ 

23 Dia Mundial do 
Livro 

Promover o gosto pela 
leitura e pelo contacto com 
os livros 

Fazer da leitura um gosto e 
um hábito para a vida. 

Docentes do Pré- 
Escolar 
 
Docentes 1º ano 

JI 
 
1º A, 1º B e 1º 
C 

Computador, 
Projetor e 
Quadro 
Materiais 
diversos 

_________ 

24 Dia da Liberdade 
(25 de abril) 

Criação de condições para 
uma aprendizagem 
significativa por parte dos 
alunos. 

Conhecer factos da História 
Nacional, em especial da 
revolução do 25 de abril de 
1974. 

Docentes 4º ano 
 
Docentes 3º ano 
 
Docentes 1º ano 

4º A e 4º B 
 
3º A e 3º B 
 
1º A, 1º B e 1º 
C 

Computador, 
Projetor e 
Quadro 
Materiais 
diversos 

_________ 

MAIO 5 Dia da Mãe Promover a participação 
família /escola. 

Enriquecer o imaginário e o 
mundo da criança; 
Proporcionar momentos 
lúdicos e divertidos. 

Docentes do Pré-
Escolar 
 
Docentes 1º ano 

JI 
1º A,1º B e 1º 
C 
 
3º A e 3º B 

Material para 
expressões 
artísticas 

_________ 

10 a 15  The Family’s Day  Trabalhos que envolvam a 
participação da família e 
exposição pelo ambiente 
escolar. 

Dar a conhecer a 
importância da família e 
promover a participação da 
mesma.  

Professor de Inglês Alunos das 
turmas 3º e 4º 
anos 

ficha 
adaptada 
sobre o tema 
e material 
artístico 

_________ 

15 a 19  Semana da Articulação com as famílias. Promover e fortalecer laços Docentes do Pré- JI Materiais _________ 
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família de afeto entre crianças e 
família 

Escolar e 
familiares das 
crianças 

diversos 

15 Dia Internacional 
da Família  

Fortalecer os laços de afeto 
entre crianças e família. 
Articulação escola- família. 

Fomentar e favorecer o 
trabalho cooperativo entre 
a escola e a família; 
Envolver a família no dia a 
dia da escola e no trabalho 
dos filhos; 
Elaboração de um 
cubo/atividade com as 
famílias  e decoração com 
frases, desenhos ou fotos. 

Todos os docentes Toda a escola Material para 
expressões 
artísticas 

_________ 

26 Encontro Nacional 
dos alunos de 
EMRC do 1º ciclo 
(Fátima) 

Desenvolver uma cultura de 
escola que privilegie a 
inclusão e valorize a 
diversidade- 

Promover a 
confraternização dos 
alunos de EMRC; 
Melhorar a participação nas 
atividades de EMRC e 
promover o gosto pela 
disciplina. 

Professora de 
EMRC 

3.º e 4.º ano _________ Preço da 
viagem de 
autocarro 

JUN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Dia da Criança Comemorar datas festivas. 
 
 

Enriquecer o imaginário e 
o mundo da criança; 
Promover atividades com 
sentido para os alunos. 

Todos os docentes Toda a escola Material para 
expressões 
artísticas 

_________ 

1 Dia da criança - 
Saída ao Parque 
Bensaúde 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Reforçar as aprendizagens 
trabalhadas nas várias 
componentes curriculares 
disciplinares. 

Docentes do 3º 
ano 
Parque Bensaúde 

Alunos do 
3º ano 

Materiais 
diversos 

_________ 

Semana 
de 5 a 9 

Dia Mundial do 
Ambiente e Dia 
Mundial do 
Oceano 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Sensibilizar para a 
necessidade de preservar e 
salvar o planeta. 

Docentes 4º ano 4º A e 4º B Computador, 
Projetor e 
Quadro 
Materiais 
diversos 

_________ 

19 a 23  Intercâmbio Promover o sucesso Divulgar os trabalhos Professoras do 3º Turmas do Computador, _________ 
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JUN. 

digital entre as 
turmas do 3º ano 
das diferentes 
escolas  

educativo. 
Promover a participação dos 
alunos em projetos de 
trabalho colaborativo. 

realizados no âmbito dos 
Domínios de Autonomia 
Digital 

ano 3º ano Projetor, 
Quadro 
interativo e 
materiais 
diversos 

Data a 
definir 

Encerramento do 
ano letivo. 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 
Criar condições para uma 
aprendizagem significativa 
por parte dos alunos. 

Promover a interação 
social, aquisição de 
atitudes e valores; 
Proporcionar um momento 
de partilha entre pares. 
 

Todos os docentes Toda a escola Materiais 
variados 

_________ 

A definir Visita de Estudo Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 
 

Promover a interação social 
e a aquisição de atitudes e 
valores; 
Proporcionar um momento 
de partilha entre pares. 

Profs. do 4º ano 
 

Alunos do 4º 
ano 

Materiais 
diveros 

_________ 

A definir Passeio Final de 
Finalistas 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 
Articulação escola-
comunidade.  

Promover a interação social 
e a aquisição de atitudes e 
valores; 
Proporcionar um momento 
de partilha entre pares. 

Profs. do 4º ano 
 

Alunos do 4º 
ano 

Materiais 
diversos 

_________ 

A definir Visita de Estudo 
 
A casa do Tinoni 

Promover o sucesso 
educativo. Melhorar o 
desempenho escolar dos 
alunos.  

Promover a identificação 
dos riscos que correm no 
seu dia-a-dia e as regras 
mais ajustadas a cada 
situação. 

Docentes 1º ano 1º A, 1º B e 1º 
C 

Materiais 
diversos 

…… 

a definir Visita de Estudo 
 
Tapada de Mafra 

Promover o conhecimento e 
a interação com diversos 
animais. 

 docentes de 2º 
ano 

alunos do 2º 
ano 

Materiais 
diversos 

_________ 

A definir Visita de Estudo Promover o sucesso Reforçar as aprendizagens Docentes 3º ano 3º A e 3º B Materiais _________ 
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Palácio Beau–
Séjour 
(DAC) 

educativo. Melhorar o 
desempenho escolar dos 
alunos.  

trabalhadas nas várias 
componentes curriculares 
disciplinares. 

diversos 

Última 
semana 
do 3º 
Período 

Jornal - “O 
Antoninho” 

Consolidar a cultura de 
agrupamento, reforçando as 
potencialidades de cada 
escola, promovendo a 
constante melhoria do 
serviço educativo prestado à 
comunidade. 
Basear o ambiente escolar na 
participação e valorização do 
papel e nas opiniões de todos 
os membros da comunidade 
educativa. 
Criar o sentimento de 
pertença à organização 
escolar, como base 
insubstituível da construção 
do agrupamento. 

Fazer da leitura um gosto e 
um hábito para a vida. 
Compor textos com uma 
organização discursiva 
adequada e diversidade 
vocabular.  
Cumprir as normas, como a 
ortográfica, e adequar os 
sinais específicos de 
representação escrita da 
língua. 

Todos os docentes Toda a escola Computador _________ 

3.º P 
  

A definir Estou a crescer, 
estou a mudar 

Promover o bem-estar dos 
alunos e a sua participação 
na vida escolar. 

Conhecer algumas 
modificações biológicas e 
comportamentais que 
ocorrem na adolescência.  

CS7R 
Titulares de 
Turma 

4º A e 4º B Computador, 
Projetor e 
Quadro 

_________ 

data a 
definir 

Higiene corporal Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Realçar a importância de 
deitar cedo e quais as 
rotinas a ter para dormir. 

CS7R 
 

1º A, 1º B e 1º 
C 

Sala 
multimédia 
ou no 
computador 
da sala de 
aula 

_________ 

data a 
definir 

Higiene Corporal Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

–Realçar a importância de 
deitar cedo e quais as 
rotinas a ter para dormir. 

Departamento de 
enfermagem 

alunos de 2º 
ano 

Sala 
multimédia 
ou no 
computador 
da sala de 

_________ 
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 aula 

data a 
definir 

Higiene Corporal: 
Jogo da Glória 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Realçar a importância de 
deitar cedo e quais as 
rotinas a ter para dormir. 

CS7R 
Docentes do 3º 
ano 

3º A e 3º B Sala de aula _________ 

Data a 
definir 

Visita de estudo 
ao Jardim 
Zoológico 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Promover o conhecimento e 
a interação com diversos 
animais. 

Docentes do Pré-
Escolar 

JI Exterior _________ 

Data a 
Definir 

Planetáryum 
Movel 

Criar condições para 
promoção do sucesso 
educativo 

Sensibilizar e promover o 
interesse em temas de 
Astronomia. 

Docentes do Pré-
Escolar 

JI Ginásio _________ 

A definir Educação para a 
saúde 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Cuidados a ter com o Sol. CS7R 
JI  
 
 

JI Sala 
Multimédia 
ou 
computador 
na sala de 
aula 

_________ 

 
  

EB1/JI Laranjeiras 
 

MÊS DATA 
PREVISTA 

DESIGNAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES 
(GRUPO) 

PÚBLICO-ALVO 
(TURMAS/ANO) 

RECURSOS ORÇAMENTO 

ABR. 
 
 
 
 
 

A designar Planetário  _________  _________ Professoras do 3º 
ano 

Alunos do 3º 
ano 

 _________  _________ 

21/22   Dia Mundial da 
Terra 

[Educação Ambiental] Valorizar o ambiente, o 
contributo individual e 
coletivo para o proteger. 

Professoras do 4º 
ano 

Turmas do 4º 
ano 

Recurso digital 
- Carta 
Europeia da 
Água 

 _________ 



             
 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2022/2023 

89 

 
ABR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data a 
definir 

Quinta 
Pedagógica dos 
Olivais “Ciclo do 
Pão” 

Promover parcerias 
educativas com instituições 
locais; 
Promover o sucesso escolar 

Estimular para novas 
aprendizagens educativas; 
Fomentar o cuidado pelos 
animais. 

Docente titular de 
turma 
Assistente 
Operacional 

JI/S4 Autocarro 
Transporte 
Escolar 

Gratuito 

21/22  Dia Mundial da 
Terra 

Promover a participação dos 
Pais e EE nas iniciativas 
escolares e na vida 
académica dos seus filhos e 
educandos. 

Valorizar o ambiente, o 
contributo individual e 
coletivo para o proteger. 

Professoras do 1.º 
ano 

Turmas do 1.º 
ano 
Construção de 
brinquedo com 
material 
reciclável 
Exposição com 
votação 

Materiais 
variados 

 _________ 

23  Dia Mundial do 
Livro 

Promover iniciativas de 
reforço da imagem e cultura 
de agrupamento – 
dinamização de iniciativas 
inter-escolas. 

Reconhecer a importância 
dos livros e da leitura; 
Realizar leituras variadas 
em espaço exterior. 

Professoras Turmas de 1.º 
e 2º Anos 

1.º ano - 
Livro A 
árvore 
generosa, de 
Shel 
Silverstein 

 _________ 

24  Celebração do Dia 
da Liberdade -  25 
de abril 
  
  

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno;  
Promover e valorizar os 
direitos e deveres. 

Conhecer factos da nossa 
história; 
Dar a conhecer e valorizar 
a nossa identidade 
cultural. 

Professoras do 3º 
ano 
Docentes de 
Educação Pré-
Escolar 

Alunos do 3º 
ano  
Todos os 
grupos de JI 
(CeD) 
  
  

 _________  _________ 

24 Dia Mundial do 
Livro  

Promover o sucesso 
educativo. 

Reconhecer a importância 
dos livros e da linguagem 
oral. 

Contador de 
histórias 

Todos os 
grupos de JI 

 _________ A definir 

25 Dia da Liberdade (CeD); 
(DAC- O património histórico 
na era digital). 

 Conhecer factos da 
História Nacional, em 
especial da revolução do 25 
de abril de 1974. 

Professoras do 4º 
ano 

Turmas do 4º 
ano 

Textos 
informativos/ 
vídeos/Jogos 

 _________ 

25  Dia da Liberdade  _________ Conhecer factos da 
história, informação sobre 
a revolução. 

Professoras Turmas de 2º 
Ano 

 _________  _________ 
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ABR. 

A definir Planetarium - o 
sistema solar 

Promover o sucesso 
educativo; 
Proporcionar igualdade de 
oportunidades. 

Promover o conhecimento 
do mundo. 

Equipa do 
Planetarium 

Todos os 
grupos de JI 

 _________ 4€ 

A definir Visita virtual a 
monumentos 

 _________ Reconhecimento do 
património cultural do meio 
envolvente; 

Professoras Turmas 2º ano  _________ A definir 

 
MAIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.º 
domingo 
de maio 
  

Dia da Mãe Melhorar o desempenho dos 
alunos 
Fortalecer uma cultura de 
agrupamento fundada na 
valorização das relações 
humanas; 

Comemorar datas festivas; 
Desenvolver atividades de 
expressão plástica; 
Promover atividades com 
sentido para os alunos; 
Enriquecer o imaginário e o 
mundo da criança. 

Professoras JI e 1ºciclo  _________ _________ 

5 de maio Dia da Mãe Fortalecer os laços de afeto 
entre alunos e família 
  

Enriquecer o imaginário e o 
mundo da criança; 
Proporcionar momentos 
lúdicos e divertidos. 

Professoras do 3º 
ano 

Alunos do 3º 
ano. 

 _________ _________ 

a designar Museu das 
Comunicações - 
Labirinto das 
artes 

Promover o sucesso 
educativo. 

Promover o conhecimento 
do mundo 
Dar a conhecer o passado, 
o presente e futuro das 
comunicações - postais 

Técnicos do Museu JI  _________ _________ 

5 Dia Mundial da 
Língua Portuguesa 

Conhecer a amplitude 
cultural da Lusofonia. 

Reconhecer a importância 
do Português no mundo e 
nas Comunidades lusófonas. 

Professoras do 4º 
ano 

Turmas do 4º 
ano 

Leituras de 
escritores 
lusófonos 

_________ 

7 Dia da Mãe Fortalecer os laços de afeto 
entre alunos e família. 

Promover a valorização dos 
afetos. 

Professoras do 4º 
ano 

Turmas do 4º 
ano 

Mensagem de 
afeto para a 
figura 
maternal 

_________ 

10 a 15  The Family’s Day Trabalhos que envolvam a 
participação da família e 
exposição pelo ambiente 
escolar.   

Dar a conhecer a 
importância da família e 
promover a participação da 
mesma. 

Professoras de 
Inglês 

Alunos das 
turmas 3º e 4º 
anos 

Ficha 
adaptada e 
material 
artístico 

_________ 
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MAIO 

Semana 
de 8 a 15 

Dia Internacional 
da Família 

Fortalecer os laços de afeto 
entre crianças e família. 

Dar a conhecer a 
importância da família e 
promover a participação da 
mesma; 
Proporcionar momentos 
lúdicos e divertidos. 

Docentes de 
Educação Pré-
Escolar 

Todos os 
grupos de JI e 
Famílias 

Materiais 
diversos 

_________ 

Semana 
de 8 a 15 

Dia Internacional 
da Família 

Promover a participação dos 
Pais e EE nas iniciativas 
escolares e na vida 
académica dos seus filhos e 
educandos; 
Fortalecer os laços de afeto 
entre crianças e família. 

Dar a conhecer a 
importância da família e 
promover a participação da 
mesma; 
Proporcionar momentos 
lúdicos e divertidos. 

Docentes do 1.º 
ano 

Turmas do 1.º 
ano 
  

Filme 
“Encanto” 
Sala 
Multimédia 

_________ 

15 Dia Internacional 
da Família 

Fortalecer os laços de afeto 
entre alunos e família. 

Fomentar e favorecer o 
trabalho cooperativo entre 
a escola e a família; 
Envolver a família no dia a 
dia da escola e no trabalho 
dos filhos.  

Professoras do 4º 
ano 

Turmas do 4º 
ano 

Cooperação 
entre escola-
família 

_________ 

26 Encontro Nacional 
dos alunos de 
EMRC do 1º ciclo 
(Fátima) 

Desenvolver uma cultura de 
escola que privilegie a 
inclusão e valorize a 
diversidade- 

Promover a 
confraternização dos 
alunos de EMRC; 
Melhorar a participação nas 
atividades de EMRC e 
promover o gosto pela 
disciplina. 

Professora de 
EMRC 

3.º e 4.º ano _________ Preço da 
viagem de 
autocarro 

a definir Palácio Pimenta 
“Uma cidade, 
tantos animais e 
plantas” 

Promover parcerias 
educativas com instituições 
locais. 

Promover o contacto com a 
natureza; 
Sensibilizar para a 
necessidade de proteger a 
natureza. 

Docente titular de 
grupo  
Equipa educativa 
do Palácio 
Pimenta 

JI3 Autocarro 
Alfacinhas 
  
Passaporte 
Escolar 

_________ 

A designar Visita ao 
Aqueduto das 
Águas Livres 
 

Promover o sucesso 
educativo 

Conhecer monumentos  da 
nossa história 

Professoras do 3º 
ano 

Alunos do 
3º ano 

 _________ _________ 
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JUN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Dia da Criança Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Reforçar as aprendizagens 
trabalhadas nas várias 
componentes curriculares 
disciplinares 

Professoras Turmas de 2º 
Ano 

 _________  _________ 

1  Dia da criança 
Saída ao Parque 
Bensaúde 
  
  
  
a definir 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Reforçar as aprendizagens 
trabalhadas nas várias 
componentes curriculares 
disciplinares 
Construir relações positivas 
com os outros e com o 
meio ambiente 

Parque Bensaúde 
  
   
 
 
Escola 

Alunos do 
3º ano 
  
  
  
Todos os 
grupos de JI 

    

1  Dia da Criança 
  

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Construir relações positivas 
com os outros e com o 
meio ambiente; 
Desenvolver a capacidade 
criativa e artística. 
  

Professoras do 1.º 
ano 

Turmas do 1.º 
ano 
Construção de 
cata-ventos 
Lanche 
comunitário 
Jogos 
tradicionais 

Diversos  _________ 

1  Dia da Criança  _________ Comemorar datas festivas. Professoras do 4º 
ano 

Turmas do 4º 
ano 

Pintura de t-
shirts com os 
Direitos da 
Criança 

O valor de  
uma t-shirt 
branca por 
aluno e 
canetas 
para uso 
têxtil 

8  Dia Mundial dos 
Oceanos 

Educação Ambiental. Tomar consciência da 
importância dos oceanos na 
vida do planeta Terra. 
  

Professoras do 4º 
ano 

Turmas do 4º 
ano 

Revista 
Digital do 
Oceanário 

 _________ 

A definir Casa do Tinoni Desenvolver uma política de 
cooperação e parcerias em 
áreas estratégicas para a 
comunidade escolar 

Identificar os riscos que 
corre no seu dia-a-dia e as 
regras mais ajustadas a 
cada situação. 

Professoras do 1.º 
ano 

Turmas do 1.º 
ano 

Os alfacinhas 
(passaporte 
escolar) 

Gratuito 
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JUN. 

  
19 a 23  

Intercâmbio 
digital 
entre as turmas 
do 3º ano das 
diferentes escolas 

Promover o sucesso 
educativo; 
Promover a participação dos 
alunos em projetos de 
trabalho colaborativo. 

Divulgar os trabalhos 
realizados no âmbito dos 
Domínios de Autonomia 
Digital. 

Professoras do 3º 
ano 

Turmas do 
3º ano 

 _________  _________ 

Final do 
período- a 
definir 

Angariação de 
fundos (venda de 
bolos) para a 
visita de estudo 
de final de ano 
letivo 

Fomentar a cooperação para 
objetivos comuns. 

Sensibilizar os alunos para 
a importância do trabalho 
em equipa para um 
objetivo comum. 

Professoras do 4º 
ano em 
colaboração com 
os EE 

Turmas do 4º 
ano e toda a 
comunidade 
escolar 

Bens 
(alimentares) 
enviados 
pelos EE das 
turmas do 4º 
ano 

  

A definir Visita Final de 
Ano Jardim 
Zoológico 

Promover o sucesso 
educativo 
Proporcionar igualdade de 
oportunidades. 

Fomentar o respeito pela 
vida e pela Natureza; 
Descoberta de novos seres 
vivos; 

Docentes de 
Educação Pré-
Escolar 

Todos os 
grupos de JI 

a pé 9,5€ 

Data a 
definir 

Visitas à área 
circundante da 
escola mensal 
/trimestral 

Fortalecer uma cultura 
fundada na valorização das 
relações humanas. 
  

Possibilitar o contacto com 
o meio envolvente. 

Docentes de 
Educação Pré-
Escolar 

Todos os 
grupos de JI 

 _________  _________ 

28– a 
confirmar 

Visita de Estudo 
Final - 
Badoca 

[Educação Ambiental] 
  

Tomar consciência da 
importância da preservação 
do ambiente e sua 
diversidade, na vida do 
planeta Terra. 

Professoras do 4º 
ano 

Turmas do 4º 
ano 

Autocarro 
  

A definir 

30  Oceanário 
Piquenique no 
Parque das 
Nações 

Promover um clima de escola 
assente nas relações 
interpessoais saudáveis e não 
conflituosas. 

Testar conhecimentos 
sobre aspetos naturais, 
despertar curiosidades e 
fomentar a partilha e o 
trabalho de grupo; 
Tomar consciência da 
importância da preservação 
do ambiente e sua 
diversidade, na vida  do 
planeta Terra. 

Professoras do 1º 
ano 

Turmas do 1º 
ano 

Alfacinhas 
(passaporte 
escolar) 

7,5€ 
(entrada) 
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EB1/JI Frei Luís de Sousa  
  

MÊS DATA 
PREVISTA 

DESIGNAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES 
(GRUPO) 

PÚBLICO-ALVO 
(TURMAS/ANO) 

RECURSOS ORÇAMENTO 

 
ABR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 a 3  Dia da 
Conscientização 
sobre o autismo 

 _________ Sensibilização aos alunos 
para sobre a problemática 
do autismo. 

PTT 2º A, 2º B Vídeos Grátis 

18  Dia Internacional 
dos Monumentos 
e sítios 

 _________ Desenvolver o DAC; 
Aprender a valorizar os 
monumentos enquanto 
património cultural e 
marcos históricos. 

PTT 2º A/2º B  Computador 
Internet 

 _________ 

19 e 21  Explora a cidade - 
Arquivo de Lisboa 
na Escola 

 _________  _________ Monitoras do 
Arquivo Municipal 
de Lisboa 
PTT, AO 

3º B - 3º A 
 21 de abril 

 _________ Grátis 

(21) 22  Dia Mundial da 
Terra 

Proporcionar uma oferta 
educativa diversificada e 
abrangente. 

Valorizar o ambiente, o 
contributo individual e 
coletivo para o proteger. 

PTT 1ºA / 1º B 
4º A / 4º B  
  

Vídeos  _________ 

(24) 25  25 de abril de 
1974 - Revolução 
dos Cravos 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-
estar e a formação ética de 
cada aluno. 

Conhecer factos da História 
Nacional, em especial da 
revolução do 25 de abril de 
1974. 

PTT 1º A 
2º A 
4º A /4º B 
3º A/3º B 

Cartolinas  _________ 

A definir 
abril 

Visita de estudo 
ao Planetário 

Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos 
Promoção do sucesso 
educativo.  

conhecer os planetas e 
constelações 

PTT e AO 3º A e 3º B   passaporte 
escolar 

A definir Visita de estudo à 
casa do Tinoni 

 _________ Sensibilizar para as 
medidas de autoproteção, 
comportamentos e atitudes 
perante acidentes 
domésticos, incêndios e 
desastres naturais. 

 _________ 2º A, 2º B  _________  _________ 
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MAIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 de maio Dia Mundial da 
Língua Portuguesa 

 _________ Conhecer factos da História 
Nacional. 

PTT 4º A / 4º B Vídeos / 
Cartolinas 

 _________ 

5 maio Dia da FLS Promover a participação dos 
Pais e EE nas iniciativas 
escolares e na vida 
académica dos seus filhos e 
educandos – implantar 
anualmente um “dia da 
escola”; 
Fomentar iniciativas de 
integração e pertença. 
Reforçar o sentido da 
importância de todos e de 
cada um no sucesso do 
processo educativo. 

Conhecer a vida e a obra 
de Manuel de Sousa 
Coutinho. 
  

EE Todas as 
turmas da FLS 

Computador, 
papel, 
impressora e 
outro 
material 
disponível na 
escola. 

Variáveis 

10 a 15  Dia da Família Promover e Reforçar a 
Importância da Família. 

Dar a conhecer a 
importância da família e 
promover a participação da 
mesma. 

 _________ 1º A 
2º A/2º B 
3º A, 3º B, 
4º A, 4º B 

 _________ Fichas, 
envelopes, 
cartolina. 

11  Sessão saúde 
escolar - “Como 
fazer amigos” 

  Sensibilizar para a 
importância da amizade 

DTG 
Equipa saúde 
escolar centro 
saúde Sete Rios 

JI1/JI2/JI3    _________ 

15  Dia da Família   Identificar-se enquanto 
membro de uma família 
Promover a ligação 
casa/escola 

PTT JI 1/JI 2/JI 3 
1º A 
4º A / 4º B  

Cartolinas 
 

 _________ 

18  Dia Internacional 
do Fascínio pelas 
Plantas 

 _________ Celebrar a vida misteriosa 
e fascinante das plantas 
chamar a atenção para a 
importância do estudo das 
plantas na conservação do 
meio ambiente e na 
melhoria da agricultura, 
assim como na produção 

 _________ Alunos do JI 
alunos do 1º 
ciclo 

 _________  _________ 
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MAIO 

sustentável de alimentos, 
sem esquecer a 
horticultura, silvicultura e 
produção de bens não-
alimentares 

20 de 
maio 

Dia Mundial das 
Abelhas 

 _________ Proteger abelhas como 
agentes de polinização 
incluindo borboletas, 
morcegos e beija-flores; quase 
90% das espécies de flores 
silvestres dependem dos 
polinizadores assim como 75% 
das plantações de alimentos. 

 _________ Alunos do JI 
Alunos do 1º 
ciclo 

 _________  _________ 

26 Encontro Nacional 
dos alunos de 
EMRC do 1º ciclo 
(Fátima) 

Desenvolver uma cultura de 
escola que privilegie a 
inclusão e valorize a 
diversidade- 

Promover a 
confraternização dos 
alunos de EMRC; 
Melhorar a participação nas 
atividades de EMRC e 
promover o gosto pela 
disciplina. 

Professora de 
EMRC 

3.º e 4.º ano _________ Preço da 
viagem de 
autocarro 

 2,3 maio Visita ao Jardim 
Zoológico 

 _________ Identificar os animais 
selvagens e suas 
características. 

  JI 1/Ji 2/JI 3   9,50 por 
criança 

31 de 
maio 

Dia Mundial do 
Não Fumador 

 _________ Promover hábitos de vida 
saudáveis. 

PTT 4º A / 4º B Pesquisas/ 
vídeos 

  

17 Dia Internacional 
da Reciclagem 
  
Jogos 

  Discutir a política dos 5R’s; 
Sensibilizar os alunos e 
comunidade escolar para a 
importância de reciclagem 
de materiais. 

PTT 2º A/2º B Computador 
Internet 
Materiais 
diversos 

 _________ 

 
JUN. 
 
 

1  Dia Mundial da 
Criança 

Proporcionar uma oferta 
educativa diversificada e 
abrangente. 

Adquirir a noção de direitos 
da criança. 
  

DTG 
AO 
PTT 

JI1/JI2/JI3 
1º A 
2º A/2º B 
3º A/3º B 
4º A /4º B  

 ___________  _________ 
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1  Prémio 
“Cidadania 
Ativa!” 

Reforçar e dar visibilidade à 
área de atitudes e valores no 
âmbito do projeto educativo. 
Fomentar iniciativas de 
integração e pertença. 

Instituir o prémio 
“Cidadania Ativa!” dentro 
do espaço escolar. 

EE Todas as 
turmas da FLS 

Computador, 
papel, 
impressora e 
outro material 
disponível na 
escola. 

Variáveis 

Data a 
agendar  

Visita à quinta 
pedagógica dos 
Olivais 

 _________ Identificar os animais e 
observar as plantas 
existentes na quinta. 

AO 1.º B / 1º A  _________  _________ 

5 Dia do Ambiente  _________ Identificar atitudes 
positivas e negativas face 
ao ambiente. 
 Sensibilizar para a 
necessidade de preservar e 
salvar o planeta. 
  

DTG 
AO 
PTT 

JI1/JI2/JI3 
1º A 
2º A/2º B 
3º A/3º B 
4º A/ 4º B 

 _________  _________ 

19 a 23  Intercâmbio 
digital 
entre as turmas 
do 3º ano das 
diferentes escolas 

 _________  _________ PTT 3ºA e 3º B computador 
projetor 

Grátis 

23  Visita de Estudo  _________ Reconhecer e valorizar o 
património cultural - local, 
nacional, etc.- e vestígios 
de materiais do passado 
(edifícios, pontes, moinhos 
e estátuas, etc.). 

PTT + AO + prof 
Teresa ou Ana 
Fernandes 

4.º A/4.º B Fundação 
Batalha de 
Aljubarrota 

Autocarro 
alugado + 4 
€ por aluno 
(estimativa 
7 € por 
aluno) 

29 e 30  Visita de Estudo 
Final 

 _________ Promover atitudes e 
valores que suportem 
comportamentos saudáveis. 
Valorizar comportamentos 
que conduzam a estilos de 
vida; 
Criar condições ambientais 
para uma Escola Promotora 
de Saúde.  

PTT+ Ana 
Fernandes + EE 

4.º A/4.º B MyCamp ou 
Tempo 
aventura 1 
noite - Visita 
final de ano 
finalistas 

Autocarro 
alugado 
estimativa 
40 euros 
por aluno 
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EB 2, 3 Prof. Delfim Santos 
 

MÊS DATA 
PREVISTA 

DESIGNAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES 
(GRUPO) 

PÚBLICO-ALVO 
(TURMAS/ANO) 

RECURSOS ORÇAMENTO 

 
 

ABR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 21 a 
22  

Comemoração Día 
de Sant Jordi 

Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo. 
 
 

Promover o gosto pela 
aprendizagem da língua e 
cultura espanholas. 
 

Grupo 350 - 
Professores de 
Espanhol 

7º A, D, F e H; 
8º C, D, F, H e 
I; 9º B, C, E e 
F 

Sala de aula _________ 

28  A permanência da 
flora greco-latina 
na atualidade 
Tinturaria e 
Impressão vegetal 
em têxteis à 
maneira greco-
latina 

Fomentar iniciativas de 
integração e pertença; 
promover a realização de 
atividades extracurriculares. 

Pesquisar espécies vegetais 
de origem greco-latina 
ainda existentes; 
Produzir trabalhos escritos 
sobre o tema e apresentá-
los oralmente em aula; 
Utilizar o processo natural 
de tinturaria e impressão 
em têxteis já usado por 
Gregos e Romanos; 
Fazer saquinhos de cheiro 
dos tecidos tingidos e 
impressos e enchê-los com 
a flora anti-traça do tempo 
dos Clássicos. 

ICLC 8º e 9º ano de 
ICLC 

Sala de ET ou 
EV 

Tecido em 
algodão- 
5,00 Euros. 

24-28  Exposição:  
Comemorar e 
recordar: 
25 de abril 
 
Outras atividades 
paralelas 
(palestra) 

Promover excelência, 
exigência, curiosidade, 
reflexão, cidadania e 
participação; 
Promover sucesso 
educativo; 
Valorizar parcerias e 
articular com instituições e 
a comunidade; 
Identificar, avaliar e ajustar 
estratégias para a 
aprendizagem de todos; 
Desenvolver medidas de 
divulgação do 
Agrupamento; 

Promoção de práticas de 
ensino diferenciado e de 
aprendizagem e trabalho 
cooperativo. 
Consolidar conteúdos. 
Sensibilizar para a 
preservação do património 
histórico-cultural. 
entender a importância de 
comemorar datas e 
acontecimentos históricos. 
Valorizar a autoavaliação. 
 

Organização: 
Biblioteca 
Escolar 
Grupo de 
docentes de 
História 
 
Outros parceiros 
da comunidade. 
 

6.º e 9.º ano 
(9.º a 
confirmar) 

Fotocópias 
materiais de 
exposição 
transporte de 
materiais 
cedidos (da 
escola e à 
escola) 
materiais 
utilizados 
para os 
trabalhos 

_________ 
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ABR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover o curricular ativo, 
com projetos em 
articulação vertical e 
horizontal; 
Refletir sobre metodologias e 
práticas pedagógicas que 
propiciem o trabalho 
colaborativo entre pares. 

De 27 a 
31 

Super Kahoot Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo; 
Promover o sucesso 
educativo. 
 

Promover o gosto pela 
aprendizagem da língua e 
cultura espanholas. 
 

Grupo 350 - 
Professores de 
Espanhol 

7º A, D, F e H; 
8º C, D, F, H e 
I; 9º B, C,E e F 

Sala de aula. _________ 

De 17 a 
21  

Exposição de 
trabalhos no 
bloco A 

Promover as atividades 
artísticas desenvolvidas com 
diversas técnicas e 
materiais;                   
Valorizar o sentido estético.   

Divulgar obras artísticas à 
comunidade escolar;  
Reconhecer a importância 
das imagens como meio de 
comunicação; -Apreciar o 
valor estético e criativo.  

Grupo 600 
Professores de 
Artes Visuais 

Todas as 
turmas do 3º 
ciclo de 
Educação 
Visual: 7º, 8º 
e 9º anos. 
 
 

Expositores 
do bloco A 

_________ 

A definir A vida quotidiana 
no séc. XIX 

Cumprir objetivos das 
planificações/do programa e 
melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 

Sensibilizar para a 
preservação do património 
histórico-cultural; 
Pesquisar e sistematizar 
conteúdos lecionados. 
Ensino pela arte. 
Promover o sucesso 
educativo e a partilha de 
conhecimentos; 
Promover as  relações 
interpessoais 

Grupo 200/HGP 
Célia Lavareda 
e Maria do Carmo 
Vieira 

2.º Ciclo 
6.º E G e I 

Classroom; 
Cantinho do 
historiador 
 

Materiais 
dos alunos 

27 Oficina e Visita ao 
Padrão dos 
Descobrimentos 

Promover o sucesso 
educativo 

Vivenciar a História de 
Portugal, em particular a 
história local; 
Desenvolver aprendizagens 

Grupo 200 
(Paula Brinca e 
Maria do Carmo 
Vieira) 

5.º A e 5.º E Autocarro 4 €/aluno 
(autocarro)
+2 € oficina 
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ABR. significativas; 
Sensibilizar para a 
preservação do património 
histórico-cultural; 
Promover as relações 
interpessoais. 

 
MAIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 a 12 A Europa e o 
Mundo: União 
Europeia 
Elaboração de 
maquetes e 
bandeiras dos 
países da União 
Europeia e 
exposição dos 
trabalhos  

Promover o sucesso 
educativo; 
Consolidar as práticas 
pedagógicas. 

Conhecer os símbolos 
(bandeiras, monumentos) 
dos países da União 
Europeia 

420 7.º ano Placards e 
mesas do 
bloco A 

gratuito  

17 e 31 de 
maio 

Concurso de 
Leitura – 3.ª fase 

Promover o sucesso 
educativo 

Desenvolver a fluência de 
leitura em voz alta 

Professoras de 
Português 

 5.ºs e 6.ºs 
anos 

Biblioteca 120€ para 
prémios  

De 29 de 
maio a 14 
de junho 
 
 
 

Día del Español Promover o sucesso 
educativo. 

Promover o gosto pela 
aprendizagem da língua e 
cultura espanholas. 
 

Grupo 350 - 
Professores de 
Espanhol 

Todas as 
turmas do 6º 
ano e 7º A, D, 
F e H; 8º C, D, 
F, H e I; 9º B, 
C, E e F 

Salas de 
aula. 

Nada a 
registar. 

29 a 2 de 
junho 

Motivação à 
disciplina de ICLC 
nas turmas de 6º   
pelos alunos de 8º 
e 9º anos  e 
motivação à 
disciplina de 
Latim do 10º ano  
pela Faculdade de 
Letras 
 

Promover o sucesso 
educativo. 

Incentivar os discentes ao 
conhecimento da cultura 
clássica, matriz da cultura 
ocidental, e às línguas 
grega e latina presentes na 
língua portuguesa. 

ICLC 6º ano 
e 
 
9º ano  

Salas de aula 
 
 
Sala de 
Informática 

Nada a 
registar. 
 
Águas e 
lanche. 
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MAIO 
 
 

 

19 de 
maio 

Visita de Estudo à 
Exposição “E vós, 
Tágides Minhas”, 
de Norberto 
Nunes (Museu dos 
Coches) 

Promover o sucesso 
educativo; 
promover a realização de 
atividades extracurriculares; 
incentivar iniciativas de 
abertura ao exterior. 

Visualização do painel e das 
esculturas sobre Os 
Lusíadas, orientada pelos 
professores Horácio Ramos 
e Tiago Garrett da 
Associação Clenardus. 

ICLC e Português 9º C, E e F Transportes 
públicos 

Bilhetes 
para os prof. 
acompanhan
tes: 3X3,50= 
10,50 € 

 
JUN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Jun Torneios inter-
turmas 
Manhã- 5° ano 
(futebol) 
Tarde – 6°ano 
(voleibol) 

Promover a participação 
em atividades inclusivas 
desenvolvendo o espírito 
de equipa, igualdade, 
inclusão, responsabilização 
e ética. 

Aspirar ao trabalho bem 
feito, ao rigor e à superação; 
ser perseverante perante as 
dificuldades; ter consciência 
de si e dos outros; ter 
sensibilidade e ser solidário 
para com os outros 

Promover a interação e o 
respeito entre os alunos- 
Fomentar hábitos de vida 
saudável, através da 
prática desportiva 
Proporcionar aos discentes 
um ambiente competitivo e 
mais motivante de forma a 
aplicarem os 
conhecimentos adquiridos 
nas aulas de Educação 
Física.  

260 
620 

(Ed. Física) 

Todas as 
turmas de 5º e 
6º ano 

Material de 
Educação 
Física 
Existente 

_________ 

6 Jun Torneios inter-
turmas 
Manhã  - 7° ano 
(voleibol) 

     _________ 

7 Jun Torneios inter-
turmas 
Manhã- 9° ano  
(voleibol) 

     _________ 

6 e 7  Dia Aberto da 
Matemática 

 Desenvolver o gosto da 
Matemática. 

500 (MAT) 6º, 7º e 8º 
anos 

Jogos 
matemáticos 
e outras 
atividades 

_________ 

12  Jogo da Glória  Desenvolver o gosto da 
Matemática 

500 (MAT) 6º e 7º anos Tinta, 
trinchas, 
dado grande 
(construído 
pelos alunos 

_________ 
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JUN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Educação 
Especial) 

Última 
semana 
de aulas 

Visita de Estudo 
em Lisboa 

Promover excelência, 
exigência, curiosidade, 
reflexão, cidadania e 
participação; 
Valorizar parcerias com 
outras instituições; 
Valorizar a formação e a 
aprendizagem ao longo da 
vida; 
Promover equidade nas 
oportunidades. 

Consolidar conteúdos; 
Conhecer o meio. 
Sensibilizar para a 
preservação do património 
histórico-cultural. 
Valorizar a autoavaliação. 

Maria da Luz 
Moreira 

6.º A guião 
 
a pé 

a verificar 
 

Última 
semana 
de aulas 

Atividade exterior 
de 
Confraternização 

_________ Promover o diálogo e a 
confraternização entre os 
alunos e professora; 
Sensibilizar para o valor 
da disciplina. 

Professora de 
EMRC 

5.º e 6.º ano Passe  _________ 

junho 
 
 
 
 
 
 

Feira da Saúde Promover estilos de vida 
saudáveis; 
Promover o sucesso 
Educativo. 

Valorizar a importância de 
uma educação para a 
saúde; 
Valorizar a manutenção 
de um estilo de vida 
saudável; 
Divulgação dos trabalhos 
dos alunos à comunidade 
escolar. 

520 Turmas de 9º 
ano 

Escola Nada a 
referir 

____ Agricultura 
Realização de 
trabalhos sobre os 
vários tipos de 
agricultura 
praticados no 
mundo 

Promover o sucesso 
educativo 
 

Caracterizar os principais 
tipos de agricultura 
praticados no mundo 

420 8.º ano Projetor 
Sala de aula 

gratuito 

______ Riscos mistos 
Elaboração de 

Promover o sucesso 
educativo 

Sensibilizar sobre a 
importância de preservar a 

420 9.º ano Sala de aula Gratuito 
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JUN. 
 

 

trabalhos e 
apresentação dos 
trabalhos à turma 
 

Consolidar as práticas 
pedagógicas 
 

hidrosfera, litosfera e 
biosfera 

9 a 16  “Os Clássicos na 
Escola” 

Promover o sucesso 
educativo. 

Incentivar o trabalho 
comunitário através de 
atitudes lúdico-culturais 
como a visita guiada à 
exposição de trabalhos, a 
participação na oficina do 
escriba, na caixa de 
Pandora, em jogos e na 
venda de sabores 
gastronómicos à maneira 
dos povos greco-latinos, 
com vista à partilha e à 
entreajuda. 

ICLC 7º, 8º e 9º 
anos de ICLC 

Expositores 
Átrio do 
Bloco A 

Copos 
guardanapos 

groselha 
7 up 
20,00 euros 

  

Escola Secundária D. Pedro V 
 

MÊS DATA 
PREVISTA 

DESIGNAÇÃO DA 
ATIVIDADE 

PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES 
(GRUPO) 

PÚBLICO-ALVO 
(TURMAS/ANO) 

RECURSOS ORÇAMENTO 

ABRIL 23 abril Dia mundial do 
livro e dos 
direitos de autor 

Tomar contacto com a 
literatura francesa, através 
de trabalhos individuais 
sobre obras e autores 
franceses e francófonos. 

Fomentar a leitura em 
língua estrangeira. 

Grupo 320 Ensino regular 
e profissional 

Diversos _________ 

MAIO  O ToPAS Lx Promover a qualidade, 
cultura e imagem do 
agrupamento; 
Desenvolver novas formas de 
aprendizagem e estratégias 
que permitam aos alunos 
uma aprendizagem mais 
autónoma; 
Criar condições e medidas 

Concurso de Programação Professor Nuno 
Figueiredo 

Alunos do 
curso de 
TGPSI de 11º 
ano 

_________ _________ 
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para o trabalho 
colaborativo; 
Promover a socialização e 
responsabilidade dos 
intervenientes no âmbito do 
curso em que estão 
inseridos; 
 Promover o sucesso 
educativo; 
Contribuição para a 
formação de pessoas e 
cidadãos cultos, autónomos, 
responsáveis, conscientes e 
solidários; 
Ter consciência de si e dos 
outros; 
Querer aprender mais; 
Desenvolver o pensamento 
reflexivo, crítico e criativo; 
Desenvolver conhecimentos 
específicos do curso. 

3P A definir Concurso de 
Escrita Criativa 

Estimular e facilitar a 
aprendizagem; 
Consolidar conhecimentos 
Desenvolver o espírito 
criativo; 
Promover o sucesso 
educativo. 

Desenvolver a criatividade; 
Promover o gosto pela 
aprendizagem da língua 
inglesa. 

Grupo 330 Todos os 
alunos que se 
queiram 
inscrever 
(10º/11º/12º - 
ensino regular 
e profissional) 

Computador Nada a 
registar 
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AÇÕES E PROJETOS AO LONGO DO ANO  

Cidadania e Desenvolvimento 
 

DATA 

PREVISTA 
DESIGNAÇÃO DA 

ATIVIDADE 
PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS ATIVIDADES 

Dezembro Direitos Humanos 
- Hoje e Sempre 

Desenvolver uma cultura de escola 
que privilegie a inclusão e valorize a 
diversidade. 

Desenvolver atividades e propostas 
que facilitem o envolvimento e 
articulação de toda a comunidade 
escolar. 

Promover o desenvolvimento 
curricular ativo, através de projetos 
interdisciplinares em articulação 
vertical e horizontal. 

Promover a participação dos alunos 
em projetos de cidadania e trabalho 
colaborativo. 

Estabelecer parcerias e protocolos 
com instituições e entidades locais. 

Promover atividades em 
colaboração com as associações de 
pais. 

Conhecer os direitos humanos, 
nomeadamente, os consagrados na 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e na Convenção sobre os 
Direitos da Criança. 

Compreender a relação entre direitos, 
deveres e responsabilidades e a sua 
articulação com os princípios 
fundamentais dos direitos humanos. 

Valorizar o percurso feito pela 
humanidade na consagração dos direitos 
humanos (direitos civis e políticos, 
económicos, sociais e culturais e de 
solidariedade ou coletivos). 

Refletir sobre a inalienabilidade, a 
indivisibilidade, a interdependência e a 
universalidade dos direitos humanos. 

Conhecer situações de respeito e 
situações de desrespeito pelos direitos 
humanos aos níveis local, nacional e 
internacional. 

Entender que os direitos humanos 
impliquem deveres e responsabilidades 
individuais e coletivas. 

Apresentar exemplos do exercício de 
responsabilidades individuais e coletivas 
com vista à defesa dos direitos de todas 
as pessoas, comunidades e povos. 

Desenvolver a proatividade em defesa 

Trabalhos/projetos a desenvolver 
pelos alunos do AEL (Exploração 
da Convenção dos Direitos 
Humanos e dos Direitos das 
Crianças; Recital do poema “Os 
Direitos da Criança”, de Matilde 
Rosa Araújo; …) 

  

Universo D - CML – Direitos 
Humanos 

  

Maratona de Cartas (Amnistia 
Internacional) 

  

Escrita de cartas solidárias. 

  

Palestras com instituições e 
entidades (Dr. José de Souto 
Moura; …) 

 … 
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dos Direitos Humanos. 

Desenvolver o espírito crítico 
relativamente a injustiças. 

Novembro 
e 
Dezembro 

Ser Solidário – 
Aqui e Agora  

Desenvolver uma cultura de escola 
que privilegie a inclusão e valorize a 
diversidade. 

Desenvolver atividades e propostas 
que facilitem o envolvimento e 
articulação de toda a comunidade 
escolar. 

Promover a participação dos alunos 
em projetos de cidadania e trabalho 
colaborativo. 

Estabelecer parcerias e protocolos 
com instituições e entidades locais. 

Promover atividades em 
colaboração com as associações de 
pais. 

Reconhecer o papel de vários tipos de 
atores … na construção da cidadania 
global. 

Adquirir uma noção dos diferentes 
papéis, aos níveis da escola e da 
família, em termos de responsabilidade 
na promoção do bem-estar. 

Participar em projetos solidários e de 
intervenção social associados à 
minimização do risco de pobreza. 

Participar em iniciativas de âmbito 
local ou a outras escalas que visem a 
redução da pobreza. 

 

Cabaz Solidário: alimentos 
essenciais, agasalhos e mantas, 
brinquedos, … 

  

Projeto Natal diferente - 1 postal 
= 1 sorriso 

  

Cartas e marcadores para os 
idosos residentes nos Lares da 
Comunidade 

  

Palestras no âmbito do 
voluntariado por instituições e/ou 
entidades locais 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Dar Voz ao Mar – o 
que este nos 
oferece 

Desenvolver uma cultura de escola 
que privilegie a inclusão e valorize a 
diversidade. 

Desenvolver atividades e propostas 
que facilitem o envolvimento e 
articulação de toda a comunidade 
escolar. 

Promover o desenvolvimento 
curricular ativo, através de projetos 
interdisciplinares em articulação 
vertical e horizontal. 

Promover a participação dos alunos 
em projetos de cidadania e trabalho 
colaborativo. 

Estabelecer parcerias e protocolos 

Sensibilizar os alunos para o 
voluntariado. 

Refletir sobre a sustentabilidade dos 
ecossistemas marítimos. 

Refletir sobre a problemática do lixo 
encontrado nos Oceanos. 

Tomar consciência da necessidade de 
mudar as práticas individuais do dia a 
dia para promover a sustentabilidade 
do ambiente. 

Valorizar o património natural. 

Participar em ações de cidadania na 
escola através da organização de 
eventos sobre o ambiente marinho. 

Trabalho em articulação com os 
voluntários da Associação 
Literatura, Literacia e Mediação - 
ALÈM 

Trabalhos/projetos a desenvolver 
pelos alunos do AEL no âmbito dos 
Oceanos (leituras e exploração de 
obras relacionadas com o Mar; 
rimas/poesias; dramatizações; 
canções; Figuras ligadas ao Mar …) 

Palestras no âmbito da 
Sustentabilidade e Educação 
Ambiental 

Campanha de Limpeza de praias e 
Desporto na praia com alunos das 
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com instituições e entidades locais. 

Promover atividades em 
colaboração com as associações de 
pais. 

Constatar que há muito lixo no chão 
que não devia estar lá e que facilmente 
acaba na praia e no Oceano. 

Tomar consciência que devemos colocar 
o lixo em recipientes apropriados por 
forma a que este não constitua uma 
fonte de poluição. 

Reconhecer a importância de utilizar 
conscientemente os recursos naturais 
de forma a não comprometer as 
necessidades das gerações futuras. 

Debater o conceito de responsabilidade 
intergeracional. 

Participar em ações de voluntariado 
ambiental para a preservação dos 
Oceanos e das regiões costeiras 
(limpeza de praias, recuperação de 
dunas, …) 

Tomar decisões responsáveis no 
consumo de produtos marinhos. 

várias escolas do AEL 

Visitas de Estudo (Oceanário 
/Aquário Vasco da Gama/Museu 
da Marinha/Padrão dos 
Descobrimentos/ …) 

Diálogo intergeracional (os alunos 
mais velhos preparam guiões para 
diversos percursos educativos, 
com o objetivo de envolver os 
alunos mais novos e pessoas 
idosas) 

 Exposição dos trabalhos 
realizados 

Maio e 
Junho  

Artes e Sabores: 
Celebração da 
Diversidade 
Cultural para o 
Diálogo e o 
Desenvolvimento 
no AEL 

Desenvolver uma cultura de escola 
que privilegie a inclusão e valorize a 
diversidade. 

Desenvolver atividades e propostas 
que facilitem o envolvimento e 
articulação de toda a comunidade 
escolar. 

Promover o desenvolvimento 
curricular ativo, através de projetos 
interdisciplinares em articulação 
vertical e horizontal. 

Promover a participação dos alunos 
em projetos de cidadania e trabalho 
colaborativo. 

Identificar as raízes e heranças da 
cultura e identidade dos diferentes 
alunos. 

Conhecer as diferenças geográficas, 
históricas, linguísticas e socioculturais 
dos alunos do AEL. 

Reconhecer a diversidade linguística e 
cultural como um património a 
preservar. 

 

Trabalho em articulação com o 
Projeto Educação para a Saúde e 
Português Língua Não Materna 
(PLNM) 

Trabalhos/projetos de Artes e 
Sabores e partilha dentro da 
Comunidade Escolar, no âmbito 
da interculturalidade, inclusão, 
saúde e bem-estar (Levantamento 
das diferenças geográficas, 
históricas, linguísticas e 
socioculturais dos alunos do AEL; 
…) 

Diálogo intergeracional (pedir aos 
alunos para fazerem um 
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Estabelecer parcerias e protocolos 
com instituições e entidades locais. 

Promover atividades em 
colaboração com as associações de 
pais. 

levantamento junto dos avós de 
lengalengas, receitas caseiras 
para diversos males, infusões de 
ervas …) 

 

EB1/JI António Nobre 
 

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES  PÚBLICO-ALVO  RECURSOS ORÇAMENTO 

Plano 21-23 Escola + 
- Coadjuvação em 

sala de aula - 
Educação 
Artística 

- Promover o sucesso educativo. 
- Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 
- Criação de condições para 
uma aprendizagem significativa 
por parte dos alunos. 

- Enriquecer o imaginário e o mundo 
da criança. 
- Promover atividades com sentido 
para os alunos. 

Prof. 
Benvinda do 
Natal 

Turmas do 2º 
Ano 

Material 
diverso 

______ 

Plano 21-23 Escola + 
- Oficina de 

Matemática 

- Identificar, avaliar e ajustar 
estratégias que contribuam para 
a aprendizagem de cada aluno 
de acordo com as suas 
características individuais;  
- Formar equipas 
multidisciplinares que potenciem 
a transformação cultural e 
apoiem os procedimentos 
escolares com vista à melhoria 
dos resultados.  

- Identificar as aprendizagens não 
concretizadas ou não consolidadas que 
possam impedir o/a aluno/a de 
progredir. 
- Promover a aprendizagem através de 
experiências significativas que 
contribuam para o sucesso educativo 
dos alunos. 
- Desenvolver atitudes positivas face à 
área curricular de Matemática. 
 

Prof. Ana 
Paula 
Monteiro 

Turmas do 3º 
Ano 

Materiais 
diversos 

______ 

Plano 21-23 Escola + 
- Coadjuvação em 

sala de aula - 
Matemática  

- Identificar, avaliar e ajustar 
estratégias que contribuam para 
a aprendizagem de cada aluno 
de acordo com as suas 
características individuais;  
- Formar equipas 
multidisciplinares que potenciem 
a transformação cultural e 

- Diversificar estratégias de ensino. 
- Diagnosticar dificuldades de 
aprendizagem e intervir precocemente. 
- Promover a aprendizagem de todos os 
alunos através de experiências 
matemáticas significativas. 

Prof. Ana 
Paula 
Monteiro 

Turmas do 1º 
Ano 

Material 
diverso 
(compu-
tador, 
tablet, 
cadernos, 
lápis, 
borrachas, 

______ 
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apoiem os procedimentos 
escolares com vista à melhoria 
dos resultados.  

cola,...).  

Plano 21-23 Escola + 
- Oficina de 

Português 

- Identificar, avaliar e ajustar 
estratégias que contribuam para 
a aprendizagem de cada aluno 
de acordo com as suas 
características individuais;  
- Formar equipas 
multidisciplinares que potenciem 
a transformação cultural e 
apoiem os procedimentos 
escolares com vista à melhoria 
dos resultados.  

- Identificar as aprendizagens não 
concretizadas ou não consolidadas que 
possam impedir o/a aluno/a de 
progredir. 
- Promover a aprendizagem através de 
experiências significativas que 
contribuam para o sucesso educativo 
dos alunos. 
-Desenvolver atitudes positivas face à 
área curricular de Português. 

Prof. Isabel 
Gaspar 

Turmas do 3º 
Ano 

Material 
diverso 
(computado
r, tablet, 
cadernos, 
lápis, 
borrachas, 
cola,...).  

______ 

Plano 21-23 Escola + 
- Coadjuvação em 

sala de aula - 
Português 

- Identificar, avaliar e ajustar 
estratégias que contribuam para 
a aprendizagem de cada aluno 
de acordo com as suas 
características individuais;  
- Formar equipas 
multidisciplinares que potenciem 
a transformação cultural e 
apoiem os procedimentos 
escolares com vista à melhoria 
dos resultados.  

- Recuperar aprendizagens, através do 
desenvolvimento de capacidades ao 
nível dos seguintes indicadores: 
consciência  fonológica; decifração; 
fluência na leitura; compreensão 
leitora; aquisição de vocabulário; 
comunicação e apresentação dos 
resultados; imaginar e fantasiar; 
autonomia e autoavaliação. 
- Desenvolver as competências de 
leitura, melhorando a fluência e a 
compreensão leitora. 
- Promover a literacia literária através 
da exploração de obras infantis 
atraentes e motivadoras.  

Prof. Dulce 
Pires 

Turmas do 1º 
Ano 

Material 
diverso 
(computado
r, tablet, 
cadernos, 
lápis, 
borrachas, 
cola,...).  

______ 

Plano 21-23 Escola + 
Coadjuvação em sala de 
aula – Educação Física 

- Promover o sucesso educativo. 
- Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 
- Criação de condições para uma 
aprendizagem significativa por 
parte dos alunos. 
- Promover o desenvolvimento 
curricular ativo, através de 

Elevar o nível funcional das 
capacidades condicionais e 
coordenativas: 
- resistência geral; 
- velocidade de reação simples e 
complexa de execução de ações 
motoras básicas, e de deslocamento; 
- flexibilidade; 

Prof. Vera 
Ferreira 

Turmas do 2º 
e 4º anos de 
escolaridade 

Material 
desportivo 
(bolas, 
arcos, 
pinos, 
colchões, 
…). 

______ 
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projetos interdisciplinares em 
articulação vertical e horizontal. 
 

- controlo de postura; 
- equilíbrio dinâmico em situações de 
“voo”, de aceleração e de apoio 
instável e ou limitado; 
- controlo da orientação espacial; 
- ritmo; 
- agilidade. 
Cooperar com os companheiros nos 
jogos e exercícios, compreendendo e 
aplicando as regras combinadas na 
turma, bem como os princípios de 
cordialidade e respeito na relação com 
os colegas e o professor. 
Participar com empenho no 
aperfeiçoamento da sua habilidade nos 
diferentes tipos de atividades, 
procurando realizar as ações adequadas 
com correção e oportunidade.    

Projeto - Solidariedade Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-estar 
e a formação ética de cada 
aluno. 

- Recolha de tampinhas de plástico, 
rolhas e caricas.  
- Ajudar uma criança a realizar as suas 
terapias para melhorar as suas 
condições físicas. 

Escola Toda a 
escola 

Tampas de 
plástico, 
tampas de 
metal, 
rolhas e 
caricas 

______ 

Reciclagem 
 
 
 
 

Aumentar as competências 
relacionais e cívicas para 
conseguir um clima de bem-estar 
e a formação ética de cada 
aluno. 

- Separação do lixo, por ecopontos. 
- Criar separadores (ecopontos). 
- Promover atitudes e valores de 
respeito pela natureza. 
 

Escola Toda a 
escola 

Materiais 
recicláveis  

______ 

Requisição Domiciliária 
de livros (de 15 em 15 
dias) 

- Criação de condições para uma 
aprendizagem significativa por 
parte dos alunos.  
- Promover o sucesso educativo 
 

- Respeitar as normas de utilização da 
Biblioteca. 
- Criar hábitos de leitura. 
- Proporcionar a requisição de livros. 
- Escolher livros de acordo com os seus 
gostos, interesses e competências 
leitoras. 

- Profs. 
Bibliotecárias; 
- Todos os 
docentes. 
 

Toda a 
escola 

Biblioteca e 
livros 

______ 



             
 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2022/2023 

111 

“10 Minutos a Ler” - 
Atividade diária 

- Promover o sucesso educativo; 
- Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 
 

- Recuperação das aprendizagens. 
- Desenvolvimento da fluência leitora. 
- Aquisição de vocabulário. 

- Professores 
titulares do 1º 
ciclo; 
- Professoras 
bibliotecárias 
do 
Agrupamento. 

1º ciclo Livros e 
outros 
recursos. 

______ 

Horta - Promover o sucesso educativo. 
- Promover a consciência 
ambiental e sustentabilidade. 
- Sensibilização para uma 
alimentação saudável 

- Desenvolver o contacto com a 
natureza. 
- Dar a conhecer diferentes tipos de 
plantas e animais da horta.  

Professoras: 
Florbela, Ema 
e Mónica 

Alunos do JI e 
1º ciclo 

- Espaço 
exterior da 
escola; 
- Horta. 

______ 

Projeto de Cidadania - Promover o desenvolvimento 
curricular ativo, através de 
projetos interdisciplinares em 
articulação vertical e horizontal; 
- Promover a reflexão alargada 
nas escolas, sobre metodologias 
e práticas pedagógicas que 
propiciem o trabalho 
colaborativo entre pares; 
- Promover a participação dos 
alunos em projetos de cidadania 
e trabalho colaborativo. 

- Envolver as crianças/os alunos na 
resolução de problemas identificados, 
vivenciados ou decorrentes de conflitos 
e incidentes críticos. 
- Elaborar propostas para a melhoria do 
funcionamento da escola e da 
organização dos espaços. 
- Promover a comunicação inter 
turmas/grupos, tendo em vista a 
construção de uma cultura democrática 
e participativa de escola. 
 

Coordenadoras 
de escola e de 
departamento 
Adjunta da 
Direção para o 
1º Ciclo 

Representant
es de 
grupo/turma - 
Educação Pré-
escolar e 1º 
Ciclo 

Computador 

Quadro 
interativo 
Cartolinas 
Papel de 
cenário 
Canetas/ 
lápis de cor 

______ 

Projeto Divulgação 
 
 
 

- Promover o desenvolvimento 
curricular ativo, através de 
projetos interdisciplinares em 
articulação vertical e horizontal; 
- Desenvolver estruturas e 
medidas de divulgação das 
atividades das escolas do 
Agrupamento. 

- Dinamizar um jornal de escola de 
forma a assegurar a publicação 
trimestral de atividades de escola, 
para informar a comunidade educativa 
do que se faz, contribuindo 
também para construir um sentido 
social acrescido ao trabalho escolar. 

Equipa do 
Jornal 
 
Docentes das 
turmas/grupos 
(educação pré-
escolar e 1º 
ciclo). 

Toda a 
escola 
 

Computador 

 
Google 
Slides 
 
Projetor 

______ 
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EB1/JI Laranjeiras 
 

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES  PÚBLICO-ALVO  RECURSOS ORÇAMENTO 

Plano 21-23 Escola + 
Coadjuvação em 
sala de aula - 
Educação 
Artística 

- Promover o sucesso educativo. 
- Melhorar o desempenho escolar 
dos alunos. 
- Criação de condições para 
uma aprendizagem significativa 
por parte dos alunos. 

- Incentivar a criatividade, a 
sensibilidade, os valores estéticos e o 
gosto pelo saber cultural e artístico. 
- Desenvolver a criatividade, o 
pensamento crítico e a autonomia. 
- Valorizar o conhecimento de si, 
expressão de sentimentos e de 
opiniões. 
- Valorizar as atividades manuais e 
promover a educação artística, de 
modo a sensibilizar para as diversas 
formas de expressão estética, 
explorando e estimulando aptidões 
nesses domínios. 
- Despertar a imaginação e a 
criatividade através da exploração livre 
dos meios de exploração gráfica e 
plástica. 
- Promover o sucesso escolar dos 
alunos. 
- Promover atividades com sentido 
para os alunos. 

Prof. 
Benvinda do 
Natal 

Turmas do 2º 
e 4º Anos 

Material 
diverso 

 
______ 

Plano 21-23 Escola + 
Coadjuvação em sala de 
aula – Educação Física  

- Promover o sucesso educativo. 
- Melhorar o desempenho escolar 
dos alunos. 
- Criação de condições para uma 
aprendizagem significativa por 
parte dos alunos. 
- Promover o desenvolvimento 
curricular ativo, através de 
projetos interdisciplinares em 
articulação vertical e horizontal. 
  

Elevar o nível funcional das 
capacidades condicionais e 
coordenativas: 
- resistência geral; 
- velocidade de reação simples e 
complexa de execução de ações 
motoras básicas, e de deslocamento; 
- flexibilidade; 
- controlo de postura; 
- equilíbrio dinâmico em situações de 
“voo”, de aceleração e de apoio 
instável e ou limitado; 
- controlo da orientação espacial; 

Prof. Vera 
Ferreira 

Turmas do 2º 
e 4º anos de 
escolaridade 

Material 
desportivo 
(bolas, arcos, 
pinos, 
colchões, …). 

______ 



             
 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2022/2023 

113 

- ritmo; 
- agilidade. 
Cooperar com os companheiros nos 
jogos e exercícios, compreendendo e 
aplicando as regras combinadas na 
turma, bem como os princípios de 
cordialidade e respeito na relação com 
os colegas e o professor. 
Participar com empenho no 
aperfeiçoamento da sua habilidade nos 
diferentes tipos de atividades, 
procurando realizar as ações adequadas 
com correção e oportunidade.    

Educação Física - CML 
  
  

Criação de condições para uma 
aprendizagem significativa por 
parte dos alunos. 
Estabelecer parcerias e 
protocolos com instituições e 
entidades locais. 

Cooperar com os companheiros nos 
jogos e exercícios, compreendendo e 
aplicando as regras combinadas na 
turma, bem como os princípios de 
cordialidade e respeito na relação com 
os colegas e o professor. 

Professor 
designado 
pela CML 

Turmas do 1º 
e 3º anos de 
escolaridade 

Material 
diverso 

 
______ 

Plano 21-23 Escola + 
Oficina de Matemática 

- Identificar, avaliar e ajustar 
estratégias que contribuam para 
a aprendizagem de cada aluno 
de acordo com as suas 
características individuais; 
- Formar equipas 
multidisciplinares que potenciem 
a transformação cultural e 
apoiem os procedimentos 
escolares com vista à melhoria 
dos resultados. 

- Identificar as aprendizagens não 
concretizadas ou não consolidadas que 
possam impedir o/a aluno/a de 
progredir. 
- Promover a aprendizagem através de 
experiências significativas que 
contribuam para o sucesso educativo 
dos alunos. 
- Desenvolver atitudes positivas face à 
área curricular de Matemática. 

Prof. Ana 
Paula 
Monteiro 

Turmas do 3º 
Ano 

Material 
diverso 
(computador, 
tablet, 
cadernos, 
lápis, 
borrachas, 
cola,...). 

______ 

Plano 21-23 Escola + 
Coadjuvação em sala de 
aula - Matemática 

- Identificar, avaliar e ajustar 
estratégias que contribuam para 
a aprendizagem de cada aluno 
de acordo com as suas 
características individuais; 
- Formar equipas 
multidisciplinares que potenciem 

- Diversificar estratégias de ensino. 
- Diagnosticar dificuldades de 
aprendizagem e intervir precocemente. 
- Promover a aprendizagem de todos os 
alunos através de experiências 
matemáticas significativas. 
  

Prof. Ana 
Paula 
Monteiro 

Turmas do 1º 
Ano 

Material 
diverso 
(computado
r, tablet, 
cadernos, 
lápis, 
borrachas, 

 
______ 
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a transformação cultural e 
apoiem os procedimentos 
escolares com vista à melhoria 
dos resultados. 

cola,...). 

Plano 21-23 Escola + 
Oficina de Português 

- Identificar, avaliar e ajustar 
estratégias que contribuam para 
a aprendizagem de cada aluno 
de acordo com as suas 
características individuais; 
- Formar equipas 
multidisciplinares que potenciem 
a transformação cultural e 
apoiem os procedimentos 
escolares com vista à melhoria 
dos resultados. 

- Identificar as aprendizagens não 
concretizadas ou não consolidadas que 
possam impedir o/a aluno/a de 
progredir. 
- Promover a aprendizagem através de 
experiências significativas que 
contribuam para o sucesso educativo 
dos alunos. 
-Desenvolver atitudes positivas face à 
área curricular de Português. 

Prof. Isabel 
Gaspar 

Turmas do 3º 
ano 

Material 
diverso 
(computado
r, livros de 
histórias, 
cadernos, 
lápis, 
canetas,...) 

 
______ 

Plano 21-23 Escola + 
Coadjuvação em sala de 
aula - Português 

- Identificar, avaliar e ajustar 
estratégias que contribuam para 
a aprendizagem de cada aluno 
de acordo com as suas 
características individuais; 
- Formar equipas 
multidisciplinares que potenciem 
a transformação cultural e 
apoiem os procedimentos 
escolares com vista à melhoria 
dos resultados. 

- Recuperar aprendizagens, através do 
desenvolvimento de capacidades ao 
nível dos seguintes indicadores: 
consciência fonológica; decifração; 
fluência na leitura; compreensão 
leitora; aquisição de vocabulário; 
comunicação e apresentação dos 
resultados; imaginar e fantasiar; 
autonomia e autoavaliação. 
- Desenvolver as competências de 
leitura, melhorando a fluência e a 
compreensão leitora. 
- Promover a literacia literária através 
da exploração de obras infantis 
atraentes e motivadoras. 

Prof. Dulce 
Pires 

Turmas do 1º 
ano 

Material 
diverso 
(computador, 
livros de 
histórias, 
cadernos, 
lápis, 
canetas,...). 

______ 

Projeto de Cidadania - Promover o desenvolvimento 
curricular ativo, através de 
projetos interdisciplinares em 
articulação vertical e horizontal; 
- Promover a reflexão alargada 
nas escolas, sobre metodologias 
e práticas pedagógicas que 

- Envolver as crianças/os alunos na 
resolução de problemas identificados, 
vivenciados ou decorrentes de conflitos 
e incidentes críticos. 
- Elaborar propostas para a melhoria do 
funcionamento da escola e da 
organização dos espaços. 

Coordenadoras 
de escola e de 
departamento 
Adjunta da 
Direção para 
o 1º Ciclo 

Representant
es de 
grupo/turma 
- Educação 
Pré-escolar e 
1º Ciclo 

Material 
diverso 

 
______ 



             
 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2022/2023 

115 

propiciem o trabalho 
colaborativo entre pares; 
- Promover a participação dos 
alunos em projetos de cidadania 
e trabalho colaborativo.  

- Promover a comunicação inter 
turmas/grupos, tendo em vista a 
construção de uma cultura democrática 
e participativa de escola. 
  

Projeto Divulgação - Promover o desenvolvimento 
curricular ativo, através de 
projetos interdisciplinares em 
articulação vertical e horizontal; 
- Desenvolver estruturas e 
medidas de divulgação das 
atividades das escolas do 
Agrupamento.  

- Dinamizar um padlet de escola de 
forma a assegurar a publicação de 
atividades de escola, para informar a 
comunidade educativa do que se faz, 
contribuindo 
também para construir um sentido 
social acrescido ao trabalho escolar. 
  

Coordenadora 
de escola; 
  
Docentes das 
turmas/grupo
s (educação 
pré-escolar e 
1º ciclo). 

Educação 
Pré-escolar e 
1º Ciclo 

Computador 
  
Padlet 
  

______ 

 

EB1/JI Frei Luís de Sousa 
 

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES  PÚBLICO-ALVO  RECURSOS ORÇAMENTO 

Plano 21-23 Escola + 
Coadjuvação em sala 
de aula - Educação 
Artística 

- Promover o sucesso educativo. 
- Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 
- Criação de condições para uma 
aprendizagem significativa por 
parte dos alunos. 

- Incentivar a criatividade, a sensibilidade, 
os valores estéticos e o gosto pelo saber 
cultural e artístico. 
- Desenvolver a criatividade, o 
pensamento crítico e a autonomia. 
- Valorizar o conhecimento de si, 
expressão de sentimentos e de opiniões. 
- Valorizar as atividades manuais e 
promover a educação artística, de modo a 
sensibilizar para as diversas formas de 
expressão estética, explorando e 
estimulando aptidões nesses domínios. 
- Despertar a imaginação e a criatividade 
através da exploração livre dos meios de 
exploração gráfica e plástica. 
- Promover o sucesso escolar dos alunos. 
- Promover atividades com sentido para 
os alunos. 

Prof. 
Benvinda do 
Natal 

Turmas do 2º 
e 4º Anos 

Material 
diverso 

 
______ 
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Plano 21-23 Escola +  
Coadjuvação em sala 
de aula – Educação 
Física 

- Promover o sucesso educativo. 
- Melhorar o desempenho 
escolar dos alunos. 
- Criação de condições para uma 
aprendizagem significativa por 
parte dos alunos. 
- Promover o desenvolvimento 
curricular ativo, através de 
projetos interdisciplinares em 
articulação vertical e horizontal. 
 

Elevar o nível funcional das capacidades 
condicionais e coordenativas: 
- resistência geral; 
- velocidade de reação simples e complexa 
de execução de ações motoras básicas, e 
de deslocamento; 
- flexibilidade; 
- controlo de postura; 
- equilíbrio dinâmico em situações de 
“voo”, de aceleração e de apoio instável e 
ou limitado; 
- controlo da orientação espacial; 
- ritmo; 
- agilidade. 
Cooperar com os companheiros nos jogos e 
exercícios, compreendendo e aplicando as 
regras combinadas na turma, bem como os 
princípios de cordialidade e respeito na 
relação com os colegas e o professor. 
Participar com empenho no 
aperfeiçoamento da sua habilidade nos 
diferentes tipos de atividades, procurando 
realizar as ações adequadas com correção 
e oportunidade.    
 

Prof. Vera 
Ferreira 

Turmas do 2º 
e 4º anos de 
escolaridade 

Material 
desportivo 
(bolas, arcos, 
pinos, 
colchões, …). 

 
______ 

Educação Física - CML 
  
 

Criação de condições para uma 
aprendizagem significativa por 
parte dos alunos. 
Estabelecer parcerias e 
protocolos com instituições e 
entidades locais. 

Cooperar com os companheiros nos jogos e 
exercícios, compreendendo e aplicando as 
regras combinadas na turma, bem como os 
princípios de cordialidade e respeito na 
relação com os colegas e o professor.  

Professor 
designado 
pela CML 

Turmas do 1º 
e 3º anos de 
escolaridade 

Material 
diverso 

 
______ 

Plano 21-23 Escola + 
Oficina de 
Matemática 

- Identificar, avaliar e ajustar 
estratégias que contribuam para 
a aprendizagem de cada aluno de 
acordo com as suas 
características individuais; 
- Formar equipas 
multidisciplinares que potenciem 

- Identificar as aprendizagens não 
concretizadas ou não consolidadas que 
possam impedir o/a aluno/a de progredir. 
- Promover a aprendizagem através de 
experiências significativas que contribuam 
para o sucesso educativo dos alunos. 
- Desenvolver atitudes positivas face à 

Prof. Ana 
Paula 
Monteiro 

Turmas do 3º 
Ano 

Material 
diverso 
(computador, 
tablet, 
cadernos, 
lápis, 
borrachas, 
cola,...).  

 
______ 
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a transformação cultural e 
apoiem os procedimentos 
escolares com vista à melhoria 
dos resultados.  

área curricular de Matemática. 

Plano 21-23 Escola + 
Coadjuvação em sala 
de aula - Matemática  

- Identificar, avaliar e ajustar 
estratégias que contribuam para 
a aprendizagem de cada aluno de 
acordo com as suas 
características individuais; 
- Formar equipas 
multidisciplinares que potenciem 
a transformação cultural e 
apoiem os procedimentos 
escolares com vista à melhoria 
dos resultados.  

- Diversificar estratégias de ensino. 
- Diagnosticar dificuldades de 
aprendizagem e intervir precocemente. 
- Promover a aprendizagem de todos os 
alunos através de experiências 
matemáticas significativas. 
 

Prof. Ana 
Paula 
Monteiro 

Turmas do 1º 
Ano 

Material 
diverso 
(computador, 
tablet, 
cadernos, 
lápis, 
borrachas, 
cola,...).  

 
______ 

Plano 21-23 Escola + 
Oficina de Português 

- Identificar, avaliar e ajustar 
estratégias que contribuam para 
a aprendizagem de cada aluno 
de acordo com as suas 
características individuais; 
- Formar equipas 
multidisciplinares que potenciem 
a transformação cultural e 
apoiem os procedimentos 
escolares com vista à melhoria 
dos resultados.  

- Identificar as aprendizagens não 
concretizadas ou não consolidadas que 
possam impedir o/a aluno/a de 
progredir. 
- Promover a aprendizagem através de 
experiências significativas que contribuam 
para o sucesso educativo dos alunos. 
-Desenvolver atitudes positivas face à área 
curricular de Português. 

Prof. Isabel 
Gaspar 

Turmas do 3º 
ano 

Material 
diverso 
(computador, 
livros de 
histórias, 
cadernos, 
lápis, 
canetas,...). 

______ 

Plano 21-23 Escola + 
Coadjuvação em sala 
de aula - Português 

- Identificar, avaliar e ajustar 
estratégias que contribuam para 
a aprendizagem de cada aluno de 
acordo com as suas 
características individuais; 
- Formar equipas 
multidisciplinares que potenciem 
a transformação cultural e 
apoiem os procedimentos 
escolares com vista à melhoria 
dos resultados.  

- Recuperar aprendizagens, através do 
desenvolvimento de capacidades ao nível 
dos seguintes indicadores: consciência 
fonológica; decifração; fluência na leitura; 
compreensão leitora; aquisição de 
vocabulário; comunicação e apresentação 
dos resultados; imaginar e fantasiar; 
autonomia e autoavaliação. 
- Desenvolver as competências de leitura, 
melhorando a fluência e a compreensão 
leitora. 

Prof. Dulce 
Pires 

Turmas do 1º 
ano 

Material 
diverso 
(computador, 
livros de 
histórias, 
cadernos, 
lápis, 
canetas,...). 

 
______ 
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- Promover a literacia literária através da 
exploração de obras infantis atraentes e 
motivadoras.  

Projeto de Cidadania - Promover o desenvolvimento 
curricular ativo, através de 
projetos interdisciplinares em 
articulação vertical e 
horizontal; 

- Promover a reflexão alargada 
nas escolas, sobre metodologias e 
práticas pedagógicas que 
propiciem o trabalho colaborativo 
entre pares; 
- Promover a participação dos 
alunos em projetos de cidadania 
e trabalho colaborativo. 

- Envolver as crianças/os alunos na 
resolução de problemas identificados, 
vivenciados ou decorrentes de conflitos e 
incidentes críticos. 
- Elaborar propostas para a melhoria do 
funcionamento da escola e da organização 
dos espaços. 
- Promover a comunicação inter 
turmas/grupos, tendo em vista a 
construção de uma cultura democrática e 
participativa de escola. 
 

Coordenadoras 
de escola e de 
departamento 
Adjunta da 
Direção para 
o 1º Ciclo 

Representant
es de 
grupo/turma 
- Educação 
Pré-escolar e 
1º Ciclo 

Material 
diverso 

 
______ 

Projeto Divulgação - Promover o desenvolvimento 
curricular ativo, através de 
projetos interdisciplinares em 
articulação vertical e horizontal; 
- Desenvolver estruturas e 
medidas de divulgação das 
atividades das escolas do 
Agrupamento. 

- Dinamizar um jornal de escola de forma 
a assegurar a publicação trimestral de 
atividades de escola, para informar a 
comunidade educativa do que se faz, 
contribuindo 
também para construir um sentido social 
acrescido ao trabalho escolar. 
 

Equipa do 
Jornal 
 
Docentes das 
turmas/grupos 

(educação 
pré-escolar e 
1º ciclo). 

Educação 
Pré-escolar e 
1º Ciclo 

Computador 
 
Google 
Slides 
 
Projetor 
 
 
 

______ 

Projeto Horta Escolar - Promover o desenvolvimento 
curricular ativo, através de 
projetos interdisciplinares em 
articulação vertical e horizontal; 

Envolver os alunos do JI e 1º Ciclo na 
dinamização e manutenção da horta 
escolar 

Equipa da 
Horta Escolar 
educadoras, 
professoras 
titulares e 
alunos (JI e 
1º Ciclo) 

Alunos do JI 
alunos do 1º 
Ciclo 

Banco de 
sementes 
ferramentas 
e utensílios 
para a horta 
composto 
talhões da 
horta 
material 
diverso 

 ______ 
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EB 2, 3 Prof. Delfim Santos 
 

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES  PÚBLICO-ALVO  RECURSOS ORÇAMENTO 

Programa Eco-Escolas Promover a participação dos 
alunos em projetos. 

Dinamizar atividades no âmbito 
da Educação Ambiental para a 
Sustentabilidade. 

Natália 
Almeida 

Alunos e 
comunidade escolar 

______  _____ 

Compostagem e 
Sustentabilidade 

Promover a participação dos 
alunos em projetos. 

Dinamizar atividades no âmbito 
da Educação Ambiental para a 
Sustentabilidade. 

Natália 
Almeida 

Alunos e 
comunidade escolar 

______ ______ 

Sustentabilidade e Horta 
Escolar  

Promover a participação dos 
alunos em projetos. 

Dinamizar atividades no âmbito 
da Educação Ambiental. 

 Natália  
Almeida 

Alunos e 
comunidade escolar 

______ ______ 

Dar Cor Verde à Escola Promover a participação dos 
alunos em projetos. 

Dinamizar atividades no âmbito 
da Educação Ambiental. 

Natália 
Almeida 

Alunos e 
comunidade escolar 

______ ______ 

Educação ambiental pela 
arte  

Promover a participação dos 
alunos em projetos. 

Dinamizar atividades no âmbito 
da Educação Ambiental. 

Natália 
Almeida 

Alunos e 
comunidade escolar 

______ ______ 

Educação ambiental e 
Património  

Promover a participação dos 
alunos em projetos. 

Dinamizar atividades no âmbito 
da Educação Ambiental. 

Natália 
Almeida 

Alunos e 
comunidade escolar 

______ ______ 

Clube de Mandarim Promover a participação dos 
alunos em projetos. 

Dinamizar atividades de 
Iniciação ao Mandarim e à 
cultura chinesa. 

Zhenglan Shao Alunos do 3.º ciclo ______ ______ 

Clube da Música Promover a participação dos 
alunos em projetos. 

______ Luís Sousa Alunos do 2.º ciclo ______ ______ 

Oficina “Cantinho do 
Historiador” 

Promover o desenvolvimento 
curricular ativo. 

Apoiar o aluno na realização de 
trabalhos de pesquisa. 

Ana Paula 
Brinca 

Alunos do 2.º ciclo ______ ______ 

Projeto Duplo D – 
Disciplina na Delfim 

Desenvolver uma cultura de 
escola que privilegie a 
inclusão. 

Proporcionar um ambiente 
seguro e propício à 
aprendizagem através da 
implementação de um conjunto 
coordenado de ações que se 
focam na operacionalização de 

João Paio  Comunidade escolar ______ ______ 
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procedimentos a adotar 
perante comportamentos que 
violam os deveres do aluno, 
bem como através da 
promoção de ações preventivas 
de indisciplina no espaço 
escolar. 

 

Escola Secundária D. Pedro V 
 

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE PROJETO EDUCATIVO OBJETIVOS DINAMIZADORES  PÚBLICO-ALVO  RECURSOS ORÇAMENTO 

CINANIMA 22 
46.º Festival de 
Animação de Espinho 
8 a 14 de novembro 

CINANIMA vai às Escolas” é um 
programa da 46ª Edição do 
Festival, cujo objetivo é levar a 
todos os alunos de Portugal e 
PALOP, programas de cinema de 
animação de autor com qualidade 
artística de produção, 
maioritariamente, europeia. 

PE: “desenvolver valores cívicos 
e éticos, e promover a liberdade 
intelectual, o pensamento 
crítico e a criatividade”. 

“Melhorar a literacia fílmica das crianças e 
jovens faz parte da missão do CINANIMA e 
passa, entre outros, pela curadoria de 
programas de filmes a exibir nas escolas, 
realizada pela equipa do Serviço 
Educativo.” CINANIMA 

Desenvolver a curiosidade, a reflexão e a 
inovação 
Promover a cidadania e a participação 

Maria José 
Jacinto 
(Coord. Dep. 
Expressões), 
com a 
colaboração 
dos 
coordenadores 
de escola, 
coordenadores 
de diretores 
de turma e 
professores em 
geral 

Crianças/ 
Alunos e 
professores 
do AEL 

Espaços 
equipados 
para 
projeção de 
filmes em 
cada escola 
(biblioteca, 
auditório, 
outro) 

Sem 
custos 

MONSTRINHA 2023 
22.º Festival de 
Animação de Lisboa - 
15 a 26 de março 

De acordo com princípios e 
valores do PASEO: 
Curiosidade, reflexão e 
inovação; e cidadania e 
participação, pretende-se 
“desenvolver valores cívicos e 
éticos, e promover a liberdade 
intelectual, o pensamento 
crítico e a criatividade” (PE) 

 “Ver um filme de animação é ser 
sensibilizado, emocionado, educado pelas 
imagens e narrativas que um filme de 
animação contém e transmite.” Fernando 
Galrito, Diretor Artístico da Monstrinha 

Maria José 
Jacinto 
(Coord. Dep. 
Expressões), 
com a 
colaboração 
dos 
coordenadores 
de escola, 
coordenadores 
de DT e 
professores em 
geral 

Crianças/ 
Alunos e 
professores 
do AEL 

Espaços 
equipados 
para 
projeção de 
filmes em 
cada escola 
(biblioteca, 
auditório, 
outro) 

1€ por 
aluno 
(alunos 
com ASE 
não 
pagam) 
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Projeto “Património 
Imaterial de 
Portugal”, 
dinamizado nas 
Oficinas de Cerâmica 
e Azulejo/Expressão 
Plástica 
Atividades: 
nov/dez - NATAL 
10/02- Dia Mundial das 
Leguminosas 
14/02- Dia dos 
Namorados 
21/02 - CARNAVAL 
20/03 - PRIMAVERA 
08/04- Dia de desenhar 
um pássaro 
22/04- Dia da Terra 
01/05-Dia do Trabalhador 
13/06- Dia de Sto. 
António 

Desenvolver uma cultura de 
escola que privilegie a inclusão 
e valorize a diversidade; 
Desenvolver atividades e 
propostas que facilitem o 
envolvimento e articulação de 
toda a comunidade escolar. 

Aspirar ao trabalho bem feito; 
Ser perseverante perante as dificuldades; 
Querer aprender mais; 
Desenvolver o pensamento criativo; 
Demonstrar respeito pela diversidade 
humana e cultural. 

Equipa do 
CAA da 
Escola D. 
Pedro V; 
Alunos que 
frequentam a 
Oficina de 
Cerâmica e 
Azulejo/ 
Expressão 
Plástica 
 

Comunidade 
escolar 

Recursos 
materiais 
disponíveis 
no espaço 
oficinal e na 
escola 
(reaproveita
mento e 
reciclagem 
de materiais)  
34 Cartolinas 
de cor  
5 kg de cola 
branca para 
madeira 
Tintas 
acrílicas, 
cores 
variadas 
Rolos de 
cordel 

100 € 
(materiais 
para a 
oficina 
de 
cerâmica 
e 
azulejo) 

 

ESTRUTURAS DE APOIO 
  

BIBLIOTECA ESCOLAR DO AGRUPAMENTO  
D. Pedro V, Delfim Santos, António Nobre, Laranjeiras e Frei Luís de Sousa 
 

DATA PREVISTA DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE PROJETO EDUCATIVO  OBJETIVOS ATIVIDADES  INTERVENIENTES  

Todo o ano Blogue -Folhas das 
Laranjeiras 

Otimizar a comunicação Divulgar a informação. Divulgação das atividades e outras 
informações 

Equipa da BE DS 

Todo o ano Facebook – Agrupamento de 
Escolas das Laranjeiras  

Otimizar a comunicação Divulgar a informação. Divulgação de atividades e outras 
informações 

Equipa da BE 

Todo o ano Instagram – ael bibliotecas Otimizar a comunicação Divulgar a informação. Divulgação de atividades e outras 
informações 

Equipa da BE 
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Todo o ano Wakelet - Destaques Otimizar a comunicação Facilitar o acesso de 
informação para o E@D 

Curadoria de recursos Equipa da BE 

Todo o ano Clube de Leitura Letra Viva Promover o sucesso Desenvolver/ consolidar 
hábitos de leitura. 

Fichas de Leitura, passaporte de 
leitores, comunidade de leitores 
(referências bibliográficas e 
espírito crítico dos leitores) 

Equipa da BE e 
alunos do Clube de 
Leitura 

Todo o ano Tratamento documental Promover o sucesso Disponibilizar fundo 
documental à comunidade.  

seleção, registo e catalogação do 
fundo documental adquirido e 
oferecido. 

Equipa da BE 

Todo o ano Promoção da Leitura 
 

Promover o sucesso Divulgar o fundo 
documental da BE; 
incentivar o gosto pela 
leitura. 

Divulgação na BE, no blogue, 
mostra bibliográfica por autor, 
novidades, por assunto, para 
alunos e professores. Mostra de 
Livros.  

Equipa da BE 

Todo o ano Formação de utilizadores Promover o sucesso Usar a biblioteca escolar 
para trabalhar a 
informação. 

Familiarização com um modelo de 
pesquisa adequado. Tipos de 
recursos existentes na BE.  

 
Equipa da BE 

Todo o ano “Escola a Ler” - Leitura 
orientada em sala de aula 

Promover o sucesso 
educativo 

Motivar e estimular a 
prática regular e 
continuada da leitura e da 
escrita. 

Leitura, escrita, jogos didáticos Equipa da BE, 
Professores 
colaboradores e 
professores titulares 
e alunos do 1º ano 

1º, 2º e 3º 
períodos 

Visitas de Estudo do Clube de 
Leitura 

Promover o sucesso Desenvolver um projeto de 
leitura. 

Uma visita por período (última 
semana de aulas) 

Equipa da BE e 
alunos do Clube de 
Leitura 

Setembro Reunião com professores e 
educadores JI e 1º Ciclo 

Promover o sucesso 
educativo 

Valorizar a biblioteca e os 
seus recursos 
Planificar em conjunto com 
o corpo docente atividades 
e projetos. 

Dar a conhecer as redes sociais e 
os Jornais on-line do Agrupamento 
e atividades a articular com a BE, 
podendo ser à distância. 

Equipa da BE, 
Professores titulares 
e educadoras 

Setembro Receção JI/ 1º ano 
Laranjeiras, António Nobre e 
Frei Luís de Sousa 

Promover o sucesso 
educativo 

Dar a conhecer o espaço da 
biblioteca escolar, as regras 
de funcionamento, 

Visionamento de um PowerPoint 
sobre a CDU (Laranjeiras), a 
utilização dos espaços da BE. 

Equipa da BE e 
professoras, 
educadoras e alunos 
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motivando os alunos para a 
utilização da BE, quer com 
o professor titular quer 
como resposta às suas 
necessidades e interesses. 

Leitura criativa de um conto. 

Setembro Escola a Ler  
“10 minutos a ler” 

Divulgado pelo PNL 

Promover o sucesso 
educativo 

Implementar uma prática 
de leitura regular com os 
alunos do agrupamento. 
Desenvolver a leitura por 
prazer. 

10 minutos a ler diários em todos 
os ciclos do Agrupamento. 

Equipa da BE e 
comunidade escolar 
do JI ao 12º ano 

Outubro Projeto Voluntários de 
Leitura  

Promover o sucesso 
educativo 

Divulgar e promover o 
projeto voluntários de 
leitura. 

Sessão para a divulgação do 
projeto com os novos voluntários 

Equipa da BE, 
voluntários e alunos  

BE Laranjeiras, FLS e 
AN 

Outubro Receção 7.º anos Promover o sucesso 
educativo 

Conhecer a organização da 
BE e utilizar 
autonomamente os seus 
recursos. 

Funcionamento da BE, leitura 
criativa de um conto, trabalho de 
pares sobre “conhecer a 
Biblioteca da Escola Delfim 
Santos”. 

Equipa da BE, 
Diretores de turma e 
alunos 

Outubro Receção 10.º anos Promover o sucesso 
educativo 

Conhecer a organização da 
BE e utilizar 
autonomamente os seus 
recursos. 

Funcionamento da BE, Literacia 
da informação. 

Equipa da BE, 
Diretores de turma, 
Professores de 
Português e aluno 

Outubro Concurso Nacional de Leitura 
(DPV) 

Promover o sucesso 
educativo 

Promover a leitura e a 
escrita. 

Participação no CNL Equipa da BE, 
professores de 
Português e alunos 

Outubro 
 
 

Histórias da Ajudaris Promover o sucesso 
educativo 

Exprimir ideias redigindo 
textos com criatividade e 
correção de acordo com o 
tema proposto. 

Concurso de textos literários inéditos 
escritos na sala de aula em Língua 
Portuguesa e que não tenham 
concorrido anteriormente a qualquer 
outro concurso 

Equipa da BE e 
comunidade 
educativa; 
BE Delfim, BE 
Laranjeiras, FLS e 
AN 

Outubro 
 

Início requisição domiciliária 
  

Promover o sucesso 
educativo 

Escolher livros de acordo 
com os seus gostos, 

Informação aos EE sobre a 
requisição domiciliária; registo da 

Equipa da BE e 
Comunidade 
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interesses e competências 
leitoras; adquirir 
progressivamente hábitos 
de leitura. 

requisição e entrega de livros 
requisitados 

Educativa  

Outubro Mês das Bibliotecas escolares 
- Tema: Ler para a paz e 
Harmonias Globais 

Promover o sucesso 
educativo 

Consolidar a articulação 
curricular entre os três 
ciclos. 

Fomentar a ligação da 
comunidade escolar com as 
Bibliotecas Escolares 
do Agrupamento. 

Letras Spot - Utilização da sala no 
bloco B para complemento da 
biblioteca.  
 

Equipa da BE, 
Associação de Pais e 
Comunidade 
Educativa. 

Outubro Mês das Bibliotecas 
escolares - Tema: Ler para a 
paz e Harmonias Globais 

- Contador de Histórias 
António Fontinha 

Promover o sucesso 
educativo 

 

Fomentar o gosto e o 
interesse pela leitura; 
Desenvolver a criatividade; 
Saber escutar os outros. 

Toca de marcadores de livros com 
escolas de outros países 

Equipa da BE e 
Comunidade 
Educativa BE 
Laranjeiras, FLS e AN 

7, 8 
novembro 

Pais na escola  
Delfim 

Promover o sucesso 
educativo 

Fortalecer laços com os 
Encarregados de Educação. 

Oficinas realizadas pelos EE para 
as turmas escolhidas 

Equipa da BE, EE, 
Associação de Pais, 
Alunos, Assistentes 
operacionais. 

16 de 
novembro 
 

Centenário de José Saramago 
Leituras centenárias 
DPV 

Promover o sucesso 
educativo 

Incentivar o gosto pela 
leitura; 
Participar em atividades 
com outras comunidades 
escolares. 

Atividades da Fundação José 
Saramago - a ver. 

Leitura em simultâneo do livro “O 
Memorial do convento” 

Equipa da BE Prof. 
Titulares e alunos do 
Ensino Secundário 

Janeiro Formação de utilizadores -  
Literacia da informação - 4º 
anos 

Promover o sucesso 
educativo 

Saber pesquisar; organizar 
conhecimento; 
Apresentar um trabalho.  

Familiarização com um modelo de 
pesquisa adequado. Tipos de 
recursos existentes na BE 

PB alunos do 4º ano 

janeiro Oficinas da Literacia da 
informação e para os media 
5º anos. 

 

Promover o sucesso 
educativo 

Consolidar a articulação 
curricular 

Valorizar a BE e os seus 
recursos. 

Conhece ambientes de informação 
e formas de a tratar e utilizar nos 
trabalhos escolares. 

Equipa da BE, DT ou 
professores 
interessados e alunos 
do 5º ano 

janeiro, 
fevereiro 

Oficinas da Literacia da 
informação para os 7º e 9º 
anos. 

Promover o sucesso 
educativo 

Consolidar a articulação 
curricular 

Valorizar a BE e os seus 
recursos. 

Conhece ambientes de informação e 
formas de a tratar e utilizar nos 
trabalhos escolares. 
Define metodologia de pesquisa e 

Equipa da BE, DT e 
ou professores, 
alunos dos 7º e 
8ºanos 
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seleciona fontes. 
Seleciona a informação e extrai 
sentido da informação selecionada.  

Janeiro, 
março. 

Contadores de histórias/ 
Escritores / Ilustradores 

Promover o sucesso 
educativo 

Fomentar o gosto e o 
interesse pela leitura; 
Desenvolver a criatividade; 
Saber escutar os outros. 

Sessões de contos de tradicionais 
em articulação com o programa 
curricular de português. 

Equipa da BE, 
professores de 
Português e alunos 
do JI,1º, 2º e 3º 
ciclos e Secundário 

Fevereiro 
 

Histórias da Ajudaris 
 

Promover o sucesso 
educativo 

Valorizar a BE e os seus 
recursos. 

Apresentação da obra coletiva e 
divulgação à comunidade dos 
alunos escritores que 
participaram no projeto. 

Equipa da BE, 
comunidade 
Educativa e EE na 
Escola António 
Nobre, Delfim. 

fevereiro Os livros que me 
apaixonaram 

Promover o sucesso 
educativo 

Valorizar a BE e os seus 
recursos. 

Pequeno resumo ou pequeno 
vídeo 

Equipa da BE, 
comunidade 
educativa 

Março  Sessão com Vanda Brotas 
Gonçalves 

Promover a leitura e o 
sucesso Educativo 

Sensibilizar os alunos para 
questões ecológicas e de 
sustentabilidade a partir do 
livro «A menina que via o 
mar de várias cores». 

Sessão com a bióloga Vanda 
Gonçalves 

Equipa da BE  
Professores de CN 3º 
ciclo e alunos 

Março Semana da Leitura – Dia 
internacional da Mulher 
Mostra de livros e partilha 
nas redes sociais, Facebook, 
Instagram e blogue. 
DPV 

Promover o sucesso 
educativo 

Saber qual o papel da 
mulher na sociedade 
(Igualdade de género); 
Conhecer mulheres 
extraordinárias- 
Fomentar o gosto pela 
leitura e peIa escrita. 

Mostra de livros e partilha nas 
redes sociais, Facebook, 
Instagram e blogue. Leituras 
partilhadas de escritoras ou 
textos sobre mulheres. 

Equipa da BE, 
Espanhol, Inglês, 
Cidadania e PLNM; 
comunidade 
educativa 

 

Março Semana da Leitura  Promover o sucesso 
educativo 
Articular o currículo 
com a BE 

Valorizar a Biblioteca e os 
seus recursos. 

Leituras partilhada na sala de 
aula e no ponto de leitura da BE 

Equipa da BE, 
Comunidade 
educativa. 
BE Delfim, BE 
Laranjeiras, FLS e AN 

Abril Anne Frank e o Holocausto - Promover o sucesso Contribuir para o Leitura e debate sobre o tema Equipa da BE, 
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realização de uma oficina  educativo enriquecimento cultural dos 
alunos. 
 

Holocausto. 
Mostra de Livros 

professores de 
Português, História e 
alunos do 8ºano. 

Abril Construção de murais - 25 de 
abril 

Promover o sucesso 
educativo 

Contribuir para o 
conhecimento da história 
recente e para o 
conhecimento da 
democracia 

Mostra de livros Equipa da BE Prof 
Hist, e alunos 6º e 9º 
anos 

 Abril Comemoração 25 de abril 
(DPV) 

Promover o sucesso 
educativo 

Contribuir para o 
conhecimento da história 
recente e para o 
conhecimento da 
democracia. 

 
Livro Livre da Danuta 

Equipa da BE Prof 
Hist, Cidadania e 
alunos 

Abril “Ler para mim Ler para ti” Promover o sucesso 
educativo 

Promover a articulação 
vertical entre os 
diferentes ciclos 

Participar em atividades 
que promovem a leitura; 
Saber ouvir e respeitar os 
colegas. Saber expor ideias 
e falar em público; 
Articular diferentes ciclos 
de escolaridade. 

Ler, representar e interagir com 
os colegas dos diferentes ciclos. 

Equipa da BE, 
professores e alunos 
participantes 

BE Delfim, BE 
Laranjeiras, FLS e AN 

Maio Base de dados Pordata - 
Sessões de formação na área 
das Literacias de 
informação:  
DPV 

Promover o sucesso 
educativo 

Conhecer os objetivos da 
Pordata: recolha, 
organização, 
sistematização e 
divulgação da informação 
sobre múltiplas áreas da 
sociedade, para Portugal, 
municípios e países 
europeus. 

Sessões presenciais da PORDATA Equipa da BE, 
professores de 
Cidadania 

17 e 31 de 
maio 

Concurso de Leitura Promover o sucesso 
educativo 

Participar em atividades 
que promovem a leitura; 
Saber ouvir e respeitar os 
colegas. 

Eliminatórias e Final Equipa da BE, 
professores e alunos 
participantes 
BE Delfim, 

Maio Avaliação das BE - Divulgação Promover o sucesso Melhorar o desempenho da Envio, receção e tratamento de Equipa da BE, alunos, 



             
 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2022/2023 

127 

e preenchimento de 
inquéritos 

educativo biblioteca escolar de 
acordo com as necessidades 
da comunidade educativa. 

questionários. Preenchimento de 
formulários. 

professores e EE 

Data a 
confirmar 

Clássicos em rede Promover o sucesso 
educativo 

Aumentar os conhecimentos 
dos alunos sobre a cultura 
clássica; 
Descobrir a sua presença na 
atualidade. 

Sessões de exploração, 
Exposições 

Equipa da BE, RBE, 
Centro de Estudos 
Clássicos da FLUL 
Professores e alunos 

 

Direção do Agrupamento e Coordenação de Estabelecimento da EB 2, 3 Prof. Delfim Santos 
 
 

DATA PREVISTA DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE PROJETO EDUCATIVO  OBJETIVOS ATIVIDADES  

  
7 Nov. 

Cerimónia solene de 
comemoração do dia do Patrono 

Proporcionar à comunidade 
escolar contacto com a 
história da escola e a 
importância do patrono. 

Comemorar o dia do Patrono;  
Entregar os prémios de mérito. 

Cerimónia solene de comemoração do 
dia do Patrono. 
Entrega dos prémios de mérito escolar 
e cívico. 

  
A partir de 
28 de Nov. 

Natal Solidário Contribuir para a realização 
do aluno, através do pleno 
desenvolvimento da 
personalidade, da formação 
do caráter e da cidadania, 
preparando-o para uma 
reflexão consciente sobre os 
valores espirituais, estéticos, 
morais e cívicos. 

Desenvolver valores de 
solidariedade; 
Apoiar os mais carenciados da 
comunidade educativa. 

Recolha de alimentos, rifas, venda de 
bolos, banco de livros, banco de 
roupas. 
Entregar cabazes a famílias 
carenciadas. 

  

20 Dez. Almoço de Natal Finalidade recreativa e 
cultural. 

Comemorar o Natal. Almoço 

  
6 Jan. 

Dia de Reis Finalidade recreativa e 
cultural. 

Conhecer tradições e 
participar em atividades 
coletivas de escola. 

Comemoração do dia de Reis. 

27 Jan. Dia do Patrono DPV Proporcionar à comunidade Comemorar o dia do patrono. A definir 
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escolar contacto com a 
história da escola e a 
importância do patrono. 

Abril Evocação da Páscoa Contribuir para a realização 
do aluno, através do pleno 
desenvolvimento da 
personalidade, da formação 
do caráter e da cidadania, 
preparando-o para uma  
reflexão consciente sobre os 
valores espirituais, estéticos, 
morais e cívicos. 

Desenvolver valores de 
solidariedade. 
Apoiar os mais carenciados da 
comunidade educativa. 
  

Recolha de alimentos, rifas, venda de 
bolos, banco de livros, banco de 
roupas. 
Entregar cabazes a famílias 
carenciadas 

  

18 Maio Dia do Agrupamento Finalidade recreativa e 
cultural 

Comemorar o dia do 
Agrupamento. 

A definir 

  
Junho 

Festa Encerramento do ano 
letivo 

Articulação família – escola – 
comunidade 

Valorizar o trabalho 
participado e a vida escolar. 
 

A definir 
  

 

 


