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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 2018-19 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, nomeadamente:
Biblioteca Escolar
Direção e Coordenação de Estabelecimento da Delfim Santos
Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual e Educação para a Cidadania (PESESEC)
Jornal Viva Voz
Consultório da Língua Portuguesa
Olimpíadas da Língua Portuguesa
Escola a LeR+ (Biblioteca Delfim Santos)
Projeto “Ser Solidário”
Jardim de Cheiros/Horta Pedagógica
Viagem de finalistas do 9.º ano (Delfim Santos)
Desporto Escolar
Natação curricular - parceria com a Câmara Municipal de Lisboa
Mensalmente é divulgada a lista de atividades, no blogue do Agrupamento na página do PAA:
uma lista relativa às atividades a realizar nas escola D. Pedro V, escolas Prof. Delfim Santos,
EB1/JI das Laranjeiras, EB1/JI António Nobre e EB1/JI Frei Luís de Sousa.
O acompanhamento e a monitorização das ações propostas e desenvolvidas no âmbito do PAA
4
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 António Nobre

Outubro

Setembro

Período
Mês

Data
Prevista

Designação da atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

Orçamento

13 e 16

Apadrinhamento

Promover a articulação
horizontal.

Receção aos novos
alunos - criar laços e
responsabilidades.

Professores
titulares

1º A - 4º A
1º B - 4º B

Escola

Grátis

19

Encontro na Biblioteca

Promover o sucesso
educativo.

Conhecer a biblioteca e
ouvir ler uma história.

Equipa da BE

JI 1, 2 e 3
1º A e B

Biblioteca

Grátis

4

Dia Mundial do Animal

Promover a articulação
horizontal

Reconhecer a
importância da
biodiversidade

Professoras
titulares e
alunos

4ºA e 4ºB

Salas de
aula

Grátis

9

Sopa Verde

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde escolar

Sensibilizar para a saúde
alimentar

CS7 Rios

JI 1, 2 e 3

Biblioteca

Grátis

10

Cerimónia de abertura do
ano letivo - visita ao
Jardim Zoológico

Reforçar parcerias no
âmbito da proteção civil

Sensibilizar para a
importância da escola e
da comunidade

PSP e JF

1º Ciclo

JFSDB

Grátis

11

Dia Mundial da
Obesidade

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde escolar

Sensibilizar para a saúde
do corpo

CML

1º Ciclo

Inquérito
da CML

Grátis

14

Alimentação Saudável

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde escolar

Sensibilizar para a saúde
alimentar.

CS7 Rios

2º A, B e C

Biblioteca

Grátis

16

Dia Mundial da
Alimentação

Promover a articulação
horizontal

Sensibilizar para a saúde
alimentar

Liga Portuguesa
contra o Cancro

JI e 1º Ciclo

Cartas de
alimentos

Grátis

16

Alimentação Saudável

reforçar parcerias no
âmbito da saúde escolar

Sensibilizar para a saúde
alimentar

CS7 Rios

3ºA e 3ºB

Biblioteca

Grátis

18

Lanches Saudáveis

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde escolar

Identificar hábitos de
alimentação saudável

CS7 Rios

1º A e 1º B

Biblioteca

Grátis

23

Jogo lugar livre

Promover parcerias

Promover a autonomia.
Conhecer regras de
segurança rodoviária

Emel

3º A e 3º B

Biblioteca

Grátis
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25

Visita de Estudo ao
Instituto de Biologia
Molecular

Promover o sucesso
educativo

Conhecer como
trabalham os cientistas

Professora
titular e alunos

3º A

Instituto de
Biologia
Molecular

Grátis

31

Pão-por-Deus

Promover a articulação
vertical e reforçar laços
com a comunidade
educativa

Conhecer tradições
populares portuguesas

Docentes e
alunos

JI
1º Ciclo

Bolos dos
Santos

Grátis
(oferta A.
Pais)

6

Visita de Estudo ao
Castelo de São Jorge

Promover a articulação
horizontal.

Conhecer o património e
a História de Portugal.

Professora
titular e alunos

4º A

Passaporte
Escolar
Alfacinhas

Grátis

6

Visita de estudo à Casa
Museu Medeiros e
Almeida

Promover o sucesso
educativo.

Estimular a criatividade
ao nível da escrita.

Professoras
titulares e
alunos

2ºA

Passaporte
Escolar
Alfacinhas

Grátis

8

Atelier de Música com
materiais recicláveis

Promover o sucesso
educativo

Participar numa peça
musical e dramática

Professor de
música

3ºB

Ginásio

1€
solidário/
aluno

11

São Martinho/Magusto

Promover a articulação
vertical

Comemorar tradições

Docentes e
alunos

JI
1º Ciclo

Recreio

12
castanhas
/aluno

14

Correção Postural

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde escolar.

Identificar atitudes
posturais corretas.

CS7 Rios
Fisioterapeuta

4º A e 4º B

Biblioteca

Grátis

15

A Terra treme

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver e reforçar
uma cultura de
segurança

Professora
titular e alunos

JI e 1º ciclo

Proteção
Civil

Grátis

18

A importância do sono

Reforçar parceria no
âmbito da saúde escolar

Compreender a
importância do descanso

CS7 Rios

2ºA, B e C

Biblioteca

Grátis

19

Programa Educativo da
Nestlé: Crianças mais
Saudáveis

Promover o sucesso
educativo

Promover estilos de vida
saudável

Equipa da
Nestlé

JI 1, 2 e 3

Salas de
aula

Grátis
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20

Visita de Estudo ao
Castelo de São Jorge

Promover a articulação
horizontal.

Conhecer o património e
a História de Portugal.

Professora
titular e alunos

4º B

Passaporte
Escolar
Alfacinhas

Grátis

25

Visita de Estudo à Casa
Museu Medeiros e
Almeida

Promover o sucesso
educativo

Estimular a criatividade
ao nível da escrita

Professora
titular e alunos

2ºB

Passaporte
Escolar

Grátis

26

Hospital dos Pequeninos

Desenvolver parcerias

Reduzir a ansiedade das
crianças quando
confrontadas com o
profissional de saúde.

Educadoras
titulares e
alunos

JI 2 e 3

Passaporte
Escolar
Alfacinhas

Grátis

5

“Real Teatrinho
Fantasias e Histórias”
Palácio Nacional da
Ajuda

Promover o sucesso
educativo.

Conhecer a vida
quotidiana de outras
épocas.

Palácio Nacional
da Ajuda

JI 2 e 3

Passaporte
Escolar
Alfacinhas

Grátis

9

Assistir a uma peça de
Teatro no Centro
Cultural de Carnide

Promover o sucesso
educativo

Reconhecer a
necessidade de
preservação do meio
ambiente e da
biodiversidade.

Companhia de
Teatro
Contrapalco

JI e 1º Ciclo

Transporte
privado

10€/
aluno

17

Lanche Partilhado

Reforçar laços com a
comunidade educativa

Comemorar datas
festivas

Professoras
titulares e
alunos

JI e 1º ciclo

Escola

Lanches

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019/2020

7

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

EB1 das Laranjeiras

Data
Prevista

Designação da atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

16

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.

Professores
titulares

JI e 1ºCiclo

Diversos

17

Receção do JI, na
biblioteca

Otimização da
comunicação entre os
membros da comunidade
educativa

Identificar e respeitar as
normas de utilização da
Biblioteca/Mediateca.
Criar o gosto pela leitura

Bibliotecárias

Turmas de JI

Livro

22

Comemoração do Outono

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.

Conhecer as
características desta
estação do ano.

Professores
titulares

3ºA, 3ºB, 3ºC

Diversos

5

Implantação da
República

Promover o sucesso
educativo.

Conhecer os símbolos da
monarquia e da
república.
Conhecer os factos
históricos desta data.

Professores
titulares

3ºA, 3ºB, 3ºC

Diversos

10

Cerimónia de abertura do
ano letivo - visita ao
Jardim Zoológico

Reforçar parcerias no
âmbito da protecção
civil

Sensibilizar para a
importância da escola e
da comunidade

PSP e JF

1º ciclo

JFSDB

16

Dia Mundial da
Alimentação

Promover a articulação
horizontal

Sensibilizar para a saúde
alimentar.

Liga Portuguesa
contra o Cancro

JI/1º ciclo

Cadernetas
com cartas
alusivas a

Outubro

Setembro

Período
Mês
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Orçamento

Grátis

1º Ciclo
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alimentação
saudável
16

Dia Mundial da
Alimentação

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

Sensibilizar para uma
alimentação saudável;
Identificar diferentes
categorias de alimentos.

Professores
titulares

3ºA, 3ºB,3ºC
4ºA, 4ºB,4ºC

Materiais de
expressão

16,18,
29

Semana da alimentação

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

Desenvolver o interesse
pelo que a rodeia,
observando e colocando
questões que evidenciam
o seu desejo de saber
mais. Conhecer
diferentes frutos;
Desenvolver noções
matemáticas.

Educadoras,
assistentes
operacionais e
alunos

JI sala 2, 4, 5
e6

Várias
frutas

18

Um jardim feito de
música

Domínio da Autonomia
Curricular- DAC- “Lisboa,
património e ambiente,
a propósito dos 50 anos
da Escola D. Pedro V”.

Exploração
multissensorial do
jardim, da sua matéria e
sonoridade;
Identificar e distinguir
diferentes sons,
transformá-los, e
partilhá-los;
Experimentação de
diferentes materiais
sonoros e música.

Professora
Titular

1ºC

Serviço
Educativo
da
Gulbenkian

A definir

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.

Professoras
titulares

2º A, 3ºA

Diversos
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2,5€ por
aluno e
cartão
navegante
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Atividade do CS7R “Não
Quero Comer Sopa”

Otimização da
comunicação entre os
membros da comunidade
educativa.

Sensibilizar para hábitos
saudáveis de
alimentação.

Enfermeira do
Centro de Saúde
Sete Rios

Todas as
turmas do JI

História em
PPT

Início dia
24
(5
semanas
)

Lanche saudável no
âmbito do projeto
Alimentação Saudável
(articulação com as
famílias)

Fomentar as relações
entre Encarregados de
Educação e Professores.
Aumentar as
competências
relacionais.

Fomentar troca de
experiências.

Professores
Titulares,Famíli
as e alunos

Turmas 1 e 3
JI

Alimentos

30

Saúde Escolar – A
Alimentação

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde escolar

Reconhecer a
importância de uma
alimentação equilibrada

CS7 Rios

2ºA,2ºB, 2ºC

31

Halloween

Educar para a
criatividade e cidadania.

Reconhecer tradições
festivas.
Fomentar troca de
experiências.

Professores
titulares

3ºA,3ºB,3ºC,
4ºA, 4ºB,4ºC

Diversos

4

Jogo – Dominó da
alimentação - CS7R

Centro de Saúde de Sete
Rios/Escola

Sensibilizar os alunos
através de atividades
pedagógicas da
importância de uma
alimentação saudável.

Enfermeira do
Centro de Saúde
Sete Rios

3º anos

Jogo em
papel

4a7

Partilha de cartuchos de
castanhas

Educar para a
criatividade.
Aumentar as
competências
relacionais.

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

Professora, AO,
alunos

JI turma 1 e 3

Materiais
diversos

4a8

Sessão acerca da
Alimentação dinamizada
pelo Centro de Saúde
Sete Rios- O Jogo da
Glória

Promoção de hábitos
alimentares saudáveis
que fomentem a saúde

Sensibilizar os alunos
para a escolha de
alimentos que
promovam a saúde
Alertar para o benefício
de uma alimentação

Enfermeiras do
Centro de Saúde
Sete Rios

1ºA, 1ºB,1ºC

Diversos

Novembro

23
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Grátis
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equilibrada
4 a 12

S. Martinho
Articulação com as
famílias – recolha
provérbios relacionados
com a época.

Fomentar as relações
entre Encarregados de
Educação e Professores.
Aumentar as
competências
relacionais.

Fomentar troca de
experiências.
Reconhecer tradições
festivas.

Professores
Titulares,
Famílias e
alunos

Turmas do JI

6

AtrapalhArte –
Companhia de Teatro
que vem à escola

Promover o sucesso
educativo

Promover o contacto
com diferentes
representações artísticas
Assistir a uma peça de
teatro

Companhia de
Teatro
AtrapalhArte

2ºA, 2ºB, 2ºC
Turmas do JI

6

Sessão acerca da
Alimentação dinamizada
pelo Centro de Saúde
Sete Rios- O Jogo da
Glória

Promoção de hábitos
alimentares saudáveis
que fomentem a saúde

Sensibilizar os alunos
para a escolha de
alimentos que
promovam a saúde.
Alertar para o benefício
de uma alimentação
equilibrada.

Enfermeiras do
Centro de Saúde
Sete Rios

1ºA,1ºB, 1ºC

Diversos

11

Atividade do CSSR /
“Alimentação Saudável –
Rótulos alimentares”

Articular com
instituições da
Comunidade Local
(Escola/ Centro de Saúde
Sete Rios).
Aumentar as
competências relacionais
e cívicas para conseguir
um clima de bem-estar e
a formação ética de
cada aluno.

Desenvolver algumas
práticas promotoras de
saúde.
Identificar rótulos
alimentares.
Aprender a informação
transmitida nos rótulos.

Enfermeira do
Centro de Saúde
Sete Rios

4ºA, 4ºB, 4ºC

Apresentaçã
o em PPT.
Sala de
multimédia
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Materiais
diversos

Grátis

3,5€

Grátis
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12

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.

Professores
titulares

JI e 1º ciclo

Diversos

A definir

12

Atividade Passaporte
Escolar: Perlimpimpim,
os livros são assim

Educar para a
criatividade.
Aumentar as
competências
relacionais.

Estimular o gosto pelos
livros e histórias.
Fomentar a imaginação
e criatividade.

Professora, AO,
alunos

JI turma 3

Materiais
diversos

Grátis

12

Visita de estudo aos
Jardins da Gulbenkian“Biodiversidade no
Jardim- a fauna e a
flora”

Domínio da Autonomia
Curricular- DAC- “Lisboa,
património e ambiente,
a propósito dos 50 anos
da Escola D. Pedro V”.

Perceber as relações
entre os vários seres
vivos e os diferentes
habitats do Jardim
Apurar os sentidos e
registar, recolher,
desenhar, catalogar,
desvendar os segredos
do mundo natural.

Professora
titular

1ºA

A Fundação
Gulbenkian

2,5 por
aluno mais
transporte

13

“Uma História Colorida”.
Teatralização da história
de três amigos no Museu
S. Roque.

Educar para a
criatividade.
Aumentar as
competências relacionais

Apreender a importância
das cores, as sensações
que estas transmitem e
a que estão associadas.

Professora, AO,
alunos

JI turma 1

Materiais
diversos

Grátis

13

Visita de estudo aos
Jardins da Gulbenkian“Biodiversidade no
Jardim- a fauna e a
flora”

Domínio da Autonomia
Curricular- DAC- “Lisboa,
património e ambiente,
a propósito dos 50 anos
da Escola D. Pedro V”.

Perceber as relações
entre os vários seres
vivos e os diferentes
habitats do Jardim
Apurar os sentidos e
registar, recolher,
desenhar, catalogar,
desvendar os segredos

Professora
Titular

1ºB

A Fundação
Gulbenkian

2,5 por
aluno mais
transporte

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019/2020

12

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

do mundo natural.
13

Visita ao Lisboa Story
Centre - teatro
interactivo de formas
animadas- episódios da
história da cidade

Conhecer a história
local.

Conhecer a história de
Lisboa desde a
fundação;
Visitar um espaço
cultural diferente;
Estabelecer relações
entre o passado e o
presente da
comunidade.

Educadora, AO
e monitoras

JI4 e JI5

19, 20 e
21

À Reconquista de Lisboa
(Museu de Lisboa)

Melhorar o desempenho
dos alunos

Reconhecer o que é um
cerco medieval;
Reconhecer a
reconquista de Lisboa
em 1147, e ainda como
se vivia nas comunidades
cristã e judaica, sob
domínio islâmico,
recordando as suas
principais tradições.

Professores
titulares

4º, 4ºB, 4ºC

Data a
definir

Aplicação de Flúor

Otimização da
comunicação entre os
membros da comunidade
educativa

Criar hábitos saudáveis.
Prevenção do
aparecimento e o
desenvolvimento de
cáries dentárias.

Higienista do
CS7R

Todas as
Turma de JI

Flúor em
gel.

Grátis

A definir

Visita à Biblioteca da
Penha de França- “Sopa
de quê?”-

Desenvolver o sucesso
educativo.

Sensibilizar para hábitos
saudáveis de
alimentação.

Educadora, AO
e monitoras

JI 6

Autocarro
alfacinhas

Grátis

A definir

“Jogo Lugar Livre”

Melhorar o desempenho
dos alunos.

Educação para a
mobilidade.

BE

3ºA, 3ºB, 3ºC

A definir

Visita ao Parque Florestal
de Monsanto Sou
Pequenino e vou sair de

Promover o sucesso
educativo

Sensibilizar para a
preservação do
ambiente

Professores
titulares das
turmas/

2ºA, 2ºB, 2ºC

Autocarro
alfacinhas

Grátis
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Autocarro
Alfacinhas

4 euros

Grátis

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

casa

Sensibilizar para a
importância da fauna
local e para a sua
preservação

Monitores do
Parque

Companhia de
Teatro
AtrapalhArte

AtrapalhArte –
Companhia de Teatro
que vem à escola

Promover o sucesso
educativo

Promover o contacto
com diferentes
representações artísticas
Assistir a uma peça de
teatro

A definir

Campanha de
solidariedade –
Caritas:”10 Milhões de
Estrelas”

Desenvolver a
solidariedade e a
caridade para com todos
Promover o bem comum.

Venda de velas-alunos
do 4.ºano.

1ª
semana

Exposição de presépios e
árvores de Natal

Sensibilizar os alunos
para que reconheçam a
festa do Natal como a
maior festa dos cristãos.

2a7

Natal
Construção de um
adereço natalício
(estrelas ou pinheiros de
natal), pelas famílias das
crianças do JI.

Fomentar as relações
entre Encarregados de
Educação e Professores.
Viver o espírito natalício
e o seu significado.
Enfeite dos espaços
escolares.

Reconhecer tradições
festivas. Desenvolver
capacidades expressivas
e criativas através da
experimentação de
materiais diversificados.

Professora
Titular, alunos e
famílias

Todas as
Turma de JI

6

Teatro Politeama
“A Rainha do Gelo”

Usufruir de tempo lúdico
potenciador de
interesses e atividades
diversificadas de
exploração na sala de
aula.

Assistir a uma peça de
teatro musical para
contactar com
diferentes formas de
arte;
Desenvolver sentido
estético, criatividade e
imaginação.

Professores
titulares e AO

1ºA, 1º B,1ºC

Dezembro

29

Turmas do JI

Os alunos
inscritos em
EMRC
Os alunos
inscritos em
EMRC
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Materiais
diversos

Grátis

9,5€ e
transporte
de metro

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

13, 16

Festa de Natal JI

Valorizar tradições
familiares

Estabelecer relações
entre a comunidade
escolar e educativa.

Professores, AO,
alunos e
comunidade
escolar.

Turmas JI

Materiais
diversos

13,16,17

Festa de Natal

Valorizar tradições
familiares.Promover a
participação
família/escola. Enfeite
dos espaços escolares.

Estabelecer relações
entre Encarregados de
Educação e Professores.
Viver o espírito natalício
e o seu significado.
Valorizar tradições
familiares.
Enfeitar os espaços
escolares.
Divulgar e dar a
conhecer as efemérides
de maior destaque.

Professores
titulares

1º Ciclo

Diversos

A definir

Pavilhão do
conhecimento – “PUM – A
vida secreta dos
intestinos”

Gerir os recursos para
uma melhor qualidade
do
ensino/aprendizagem.
Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.

Contribuir para a cultura
do aluno,
proporcionando uma
melhor compreensão do
Mundo.
Promover o interesse
pelo conhecimento
científico e tecnológico.

Monitores do
Pavilhão do
Conhecimento

3ºA, 3ºB,3ºC

Materiais
diversos
Transporte

A definir

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.

Professoras
titulares

4ºA, 4ºB, 4ºC

Vários
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Grátis

A definir

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

EB1 Frei Luís de Sousa

Setembro

Mês

Data
Prevista

Designação da atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

13
setembro

Início de ano letivo
Pintura de mural

Proporcionar o
convívio entre
turmas

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

JI e 1º ciclo

JI e 1º ciclo

Papel de
cenário e
tintas

13 de
setembro

visita guiada aos
diferentes espaços da
escola e apresentação das
funcionárias

Proporcionar o
convívio entre
turmas
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.
Explicar as regras de
funcionamento dos
diferentes espaços.

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 1º ano
Turmas A e B
do 4º ano

----------

----------

23
setembro

Apadrinhamento

Articulação entre
turmas do JI e 1º
ciclo

Proporcionar
momentos de partilha
entre pares

JI e 1º ciclo

JI e 1º Ciclo

Salas de Aula

Grátis

Apadrinhamento atividade conjunta com os
alunos das turmas a
apadrinhar

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

Estreitar os laços de
amizade entre os
alunos das turmas

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 1º ano
Turmas A e B
do 4º ano

Salas de aula

----------

Dia Internacional da Paz

Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos
Promoção do sucesso
educativo

Aprender a fazer
dobragens
definir paz
Reconhecer a sua
importância

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 4º ano

papel

----------

21 de
setembro
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Orçamento

Outubro

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

23 de
setembro

Início do Outono

Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos

Conhecer as
características desta
estação do ano

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 4º ano

material de
desgaste

----------

2 de
outubro a
7 de
novembro

aulas de natação curricular

Gerir recursos para
melhorar a qualidade
do ensino

Praticar natação com
supervisão dos
professores da CML

monitores e
professores da
CML

Turma A do 4º
ano

transporte
Alfacinhas
equipamento
de natação

gratuito

3 e 4 de
outubro

Implantação da República

Articulação
horizontal

Descobrir a diferença
entre monarquia e
república
Identificar diferenças
entre monarquia e
república
Conhecer os símbolos
da monarquia e da
república
Conhecer os factos
históricos desta data

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 4º ano

bandeiras e
hinos da
monarquia e
da república
textos e
fotografias da
época
projector/pc
colunas de
som
ficha de
trabalho
vídeos “Contame história” e
“Implantação
da República”
do ZigZag

----------

11
outubro

Participação em atelier do
Festival Big Bang

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Reconhecer diferentes
formas estéticas e
artísticas.

1º A

1ºA

Passaporte
escolar

2,5 por
aluno

16
outubro

Elaboração da Pirâmide da
alimentação

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Reforçar a
importância de uma
alimentação saudável
e variada

JI e 1º ciclo

JI e 1º ciclo

Papel de
cenário e
recortes,
desenhos e
outros

----------
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Novembro

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

28

Dominó dos legumes

Promover a
articulação
família/escola/Centr
o de Saúde

Reforçar a
importância de uma
alimentação saudável
e variada

Professores
titulares e
Enfermeira

2º ano

----------

----------

31

Visita ao Castelo de
S.Jorge

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Reconhecer o espaço
no âmbito do
património natural e
cultural

JI sala 2

JI

Passaporte
escolar

2 euros por
aluno

31 de
outubro e
4 de
novembro

Terramoto de 1755 prevenção/segurança em
situação de sismo

articulação
horizontal

Conhecer os factos
históricos desta data
Conhecer os
procedimentos de
segurança antes,
durante e depois de
um sismo

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 4º ano

textos e
fotografias da
época
Pc/projetor
colunas de
som
ficha de
trabalho
vídeos
“Terramoto de
1755” do
Canal História
e sobre
segurança
antes, durante
e depois do
sismo

----------

31

“Pão por Deus”

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Reconhecer tradições
do seu país.

JI / 1º Ciclo
Educadoras Sala
1 e 2.

1º ano e sala
2 JI

Alimentos da
época.

----------

11
novembro

Dia de São Martinho

Proporcionar o
convívio entre
turmas.

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

Professores
titulares e
Assistentes
Operacionais

JI e 1º ciclo

Castanhas
assadas.

----------

7 de

Dia Internacional da

Melhorar o

distinguir entre

Professoras

Turmas A e B

Texto “Um

----------
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novembro

preguiça

desempenho escolar
dos alunos

diferentes significados
da mesma palavra
conhecer
características do
animal
discutir estratégias
para combater a falta
de vontade - preguiça

titulares de
turma

do 4º ano

grande poder”
- folha
informativa
sobre o animal
- ficha de
trabalho sobre
a preguiça
(falta de
vontade)

11 de
novembro

dia Internacional do travalínguas

Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos
Promoção do sucesso
educativo

Melhorar a leitura e
articulação de
palavras e textos

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 4º ano

- livro de
trava-línguas

----------

11 de
novembro

Museu da Carris

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Reconhecer o espaço
no âmbito do
património natural e
cultural

Professores
titulares e
Assistentes
Operacionais

3º ano B

Passaporte
escolar

3 euros

13 de
novembro

Como se lê um rótulo

Promover a
articulação
família/escola/Centr
o de Saúde

Aprender a interpretar
as informações
constantes nos rótulos
alimentares e
selecionar os
alimentos saudáveis

Enfermeira do
Centro de Saúde
de Sete Rios e
Professoras
Titulares de
Turma

Turmas A e B
do 4º ano

computador
projetor
colunas de
som

gratuito

13 de
novembro

Dia Mundial da bondade

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

definir bondade
praticar a bondade
reconhecer a bondade
nas ações e palavras
dos outros

Professoras
Titulares de
Turma

Turmas A e B
do 4º ano

material de
desgaste

----------

15 de
novembro
a 17 de
janeiro

Aulas de natação
curricular

Gerir recursos para
melhorar a qualidade
do ensino

praticar natação com
supervisão dos
professores da CML

monitores e
professores da
CML

Turma B do 4º
ano

transporte
Alfacinhas
equipamento
de natação

gratuito
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14 e 15 de
novembro

visita de estudo “Os
Romanos no século I”

Promover o sucesso
dos alunos

conhecer os factos
históricos relacionados
com o povo romano

monitores do
Teatro Romano Museu de Lisboa

Turmas A e B
do 4º ano

autocarro
Alfacinhas

gratuito

15 de
novembro

Dia Internacional da
tolerância

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

definir tolerância
descobrir formas de
ser tolerante
identificar tolerância
e intolerância no diaa-dia

Professoras
Titulares de
Turma

Turmas A e B
do 4º ano

material de
desgaste
livro sobre o
tema

----------

18 de
novembro

dia Internacional do
estudante

Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos

celebrar o direito à
educação
comparar com as
realidades outras
crianças de outras
épocas e de outros
países

Professoras
Titulares de
Turma

Turmas A e B
do 4º ano

vídeos
imagens
computador
projetos
colunas de
som

----------

18 de
novembro

Mini Fiscal

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Reconhecer o espaço
no âmbito do
património natural e
cultural

Professores
titulares e
Assistentes
Operacionais

3º ano B

Passaporte
escolar

gratuito

19 de
novembro

Visita ao Castelo de
S.Jorge

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Reconhecer o espaço
no âmbito do
património natural e
cultural

JI

Sala 1

----------

----------

20 de
novembro

Emel- Mini Fiscal

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Assistentes
operacionais

3ºA

Passaporte
escola

gratuito

21 de
novembro

dia mundial do olá

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

Professoras
Titulares de
Turma

Turmas A e B
do 4º ano

rádio/computa
dor/colunas/p
rojetor
canção “Ser
bem educado”

----------

Reconhecer a
importância das
palavras “mágicas”
implementar com
maior frequência a
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a formação ética de
cada aluno

simpatia e a boa
educação nas relações
pessoais/sociais

da Maria
Vasconcelos e
“Ser gentil” da
banda ZigZag

25 de
novembro

Dia de Fibonacci e mundial
da ciência

Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos
Promoção do sucesso
educativo

explorar a sequência
de Fibonacci
realizar experiências

Professoras
Titulares de
Turma

Turmas A e B
do 4º ano

fichas de
trabalho

----------

a definir

Monsanto “sou pequenino”
- Biodiversidade

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente. - DAC

Reconhecer a
biodiversidade
envolvente.

1ºA e 1º B

1ºA e 1º B

Passaporte
escolar

----------

27

Centro de interpretação de
Monsanto

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.-DAC

Reconhecer o espaço
no âmbito do
património natural e
cultural

Professores
titulares e
Assistentes
Operacionais

2º ano

autocarro

----------

27 de
novembro

Museu do Teatro e da
dança

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Reconhecer o espaço
no âmbito do
património natural e
cultural

JI

Sala 3

----------

----------

Última
semana de
aulas do 1º
período

Apresentação aos pais de
atividade nas salas de aula
relacionadas com o Natal.

Promover a
articulação
família/escola

Desenvolver relações
entre escola e a
família.

Professores
Titulares de
turma.

JI e 1º ciclo

----------

----------

2 de
dezembro

Dia da Restauração da
Independência

Articulação
horizontal
melhorar o
desempenho escolar
dos alunos
promoção do sucesso
educativo

conhecer os factos
históricos relacionados
com esta data
conhecer os
intervenientes

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 4º ano

computador
- projetor
- colunas de
som
- ficha de
trabalho
- vídeo
“Conta-me
história”

----------
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2 de
dezembro

Museu Berardo

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Reconhecer diferentes
formas estéticas e
artísticas.

Professores
Titulares de
turma.

3º ano B

Passaporte
escolar

1 euro

3 de
dezembro

Museu do Teatro e da
dança

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Reconhecer o espaço
no âmbito do
património natural e
cultural

JI

Sala 1

----------

----------

6 de
dezembro

Museu do Teatro e da
dança

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Reconhecer o espaço
no âmbito do
património natural e
cultural

JI

Sala 2

----------

----------

9 de
dezembro

Polícia Municipal

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Reconhecer o espaço
no âmbito do
património natural e
cultural

Professores
titulares e
Assistentes
Operacionais

3º ano B

Passaporte
escolar

gratuito

10 de
dezembro

dia internacional dos
direitos humanos/dia
internacional dos direitos
das crianças

melhorar o
desempenho escolar
dos alunos
promoção do sucesso
educativo

conhecer os direitos e
os deveres das
crianças

Professoras
Titulares de
Turma

Turmas A e B
do 4º ano

vídeos
imagens
computador
colunas de
som
projetor

----------

A definir

Teatro de Natal

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente

Reconhecer diferentes
formas estéticas e
artísticas.

Professores
Titulares de
turma.

1º A e 1º B

----------

----------

13 de
dezembro

Jogo emel - escola

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Reconhecer o espaço
no âmbito do
património natural e
cultural

Professores
titulares e
Assistentes
Operacionais

3º ano B

Passaporte
escolar

gratuito
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Escola 2,3 Prof. Delfim Santos

setembro

Período
Mês

Data
Prevista

Designação da
atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

Orçamento

23

Realização da
Experiência de
Eratóstenes e
determinação
da direção
Norte-Sul

Promoção do sucesso
educativo

Promover práticas de ensino
diferenciado e de aprendizagem e
trabalho cooperativo
Consolidar e expandir
aprendizagens
Promover a motivação pela
aprendizagem da disciplina

Grupo 510

7.º ano

Material
experiment
al
Papel de
cenário

-----------

27

Comemoraçã
o do dia
europeu do
Desporto
escolar

Desenvolver estratégias
que promo-vam o
sentido de pertença e
reforcem a identidade
da escola/grupo-turma,
assim como o desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais

Promover a atividade Física;
Animar os recreios com
Atividade Física;
Divulgar as atividades do
desporto Escolar disponibilizadas
na escola aos alunos

Equipament
o
desportivo
Páteo
central da
escola

Não se aplica

2

Ida ao Teatro D.
Maria II ver a
peça Antígona
de Sófocles

Promover a realização de
atividades
extracurriculares.
Incentivar iniciativas de
abertura ao exterior.
Apoiar experiências de
natureza estética,
artística, criativa e de
desenvolvimento de
relações humanas
positivas.
Melhorar o desempenho
escolar dos alunos
através da promoção do
sucesso educativo e da
promoção da disciplina.

Desenvolver o gosto pelo teatro;
Proporcionar o contacto com a
cultura clássica através da arte
dramática;
Fomentar a interacção entre
Pares;
Desenvolver o espírito crítico
através de apreciações orias e
escritas da peça (já publicadas no
Viva Voz e no Facebook do
Agrupamento)

Grupos 260 e
620

ICLC
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Comunidade
Educativa

9º C e F

7,00 Euros

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Celebração Día
de La
hispanidad

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma.

Permitir à Comunidade Educativa
ter contacto com a cultura dos
países Hispanofalantes, à medida
que permite aos alunos de
Espanhol aprofundar
conhecimento cultural e
linguístico da língua alvo.

grupo 350 Espanhol

Comunidade
Educativa

--------------

-----------

14, 16 e
18

A catástrofe de
1755 – sessão
realidade
virtual

Promover o sucesso
educativo e a articulação
curricular

Vivenciar a história de Portugal;
entender a importância da figura
de Marquês de Pombal no
contexto do séc. XVIII; promover o
relacionamento interpessoal.

Grupo 200
(Ana Brinca, Mª
Cristina
CardosoMª João
Gonçalves)

6.º A, B, C, I

Sala de aula

-----------

21, 28

A catástrofe de
1755

Promover o sucesso
educativo e a articulação
curricular

Vivenciar a história de Portugal;
entender a importância da figura
de Marquês de Pombal no
contexto do séc. XVIII; promover o
relacionamento interpessoal.

Grupo 200
(Ana Araújo, Ana
Brinca, Mª
Cristina Cardoso)

6.º A,
eI

Sala de aula

-----------

25 de

Visita de
Estudo ao
Teatro Thalia

Identificar diferentes
manifestações culturais do
património local.
Reconhecer o papel e a influência
do património na sociedade.

Professores de
E.V. de E.T. e
E. M. do 6º E

----------

----------

----------

----------

Outubro

12

31

Celebração Día
de los Muertos

Atividade
implementada no
âmbito dos DAC

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o

Permitir à Comunidade Educativa
ter contacto com a cultura
mexicana através de uma
festividade de grande relevo no
México, à medida que permite aos
alunos de Espanhol aprofundar

grupo 350 Espanhol
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B, G, H

Alunos do 6º E

Comunidade
Educativa

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma

conhecimento cultural e
linguístico da língua alvo.

11

Observação
indireta do
Trânsito de
Mercúrio em
2019

Promover o sucesso
educativo

Efetuar a observação indireta de
um fenómeno astronómico raro.
Estabelecer uma ligação em direto
a observatórios astronómicos
(NASA, Slooh) e acompanhar a
videodifusão do evento,
comentada por astrónomos.
Experimentar o potencial da
internet como meio para o
desenvolvimento da educação em
Ciência.
Despertar nos alunos e alunas o
interesse pela Ciência / áreas
CTEM.
Despertar nos alunos e alunas o
interesse pelo prosseguimento de
carreiras na Ciência / áreas CTEM.

Grupo 510 / Ana
Paula Paiva

7.º C, 8.º B

computador
projetor

_________

14, 16 e
18

A catástrofe de
1755 – sessão
realidade
virtual

Promover o sucesso
educativo e a articulação
curricular

Vivenciar a história de Portugal;
entender a importância da figura
de Marquês de Pombal no
contexto do séc. XVIII; promover o
relacionamento interpessoal.

Grupo 200
(Ana Brinca, Mª
Cristina
CardosoMª João
Gonçalves)

6.º A, B, C, I

Sala de aula

-----------
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20

24 e 25

NOVEMBRO

26

Visita de estudo
à Exposição “A
vida secreta dos
intestinos”, no
Pavilhão do
Conhecimento

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos
promovendo práticas de
ensino diferenciado, e de
aprendizagem e trabalho
cooperativo.
Alargar as atividades
letivas a espaços extraaula.
Desenvolver a cultura
científica dos alunos.

Melhorar o conhecimento dos
alunos sobre o processo digestivo
e, em particular, sobre os
intestinos.
Estimular o interesse dos alunos
pelo conhecimento sobre o corpo
humano e, dessa forma, pela
disciplina de Ciências Naturais.
Promover uma melhoria da
relação entre docentes e
discentes.

Isabel Martinho

Sessão por um
elemento da
organização“Te
acher’s on the
Road”

Promoção do sucesso
educativo

Desenvolver as competências
comunicativa e intercultural

grupo 330

Promover a realização
de atividades
extracurriculares.
Incentivar iniciativas de
abertura ao exterior.
Apoiar experiências de
natureza estética,
artística, criativa e de
desenvolvimento de
relações humanas
positivas.
Melhorar o desempenho
escolar dos alunos
através da promoção do
sucesso educativo e da
promoção da disciplina.

Fazer o levantamento de marcas
de produtos cuja origem seja
grega e/ou latina.
Preencher uma ficha relativa à
etimologia das palavras das
marcas selecionadas.
Criar uma marca e fazer um
anúncio publicitário nos moldes
clássicos.

ICLC

“A
permanência
da Cultura e
Línguas
Clássicas nos
produtos do
quotidiano”Visita de
Estudo ao
Supermercad
o “Lusíadas”

Ricardo MoraisPequeno
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Turmas
D, E, F, G, H, I
do 9º ano

Autocarro

€ 7,00 por
aluno

turmas G, H e I
do 9.º ano

----------

----------

7º A e B

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

28

À procura de
marcas da
Cultura
Clássica na
cidade de
Lisboa: Visita
de Estudo ao
Castelo de S.
Jorge (Núcleo
Arqueológico e
Exposição
Permanente) e
Terreiro do
Paço (Arco
Triunfal da
Rua Augusta e
Estátua
Equestre de D.
José I)
(DAC- 8º A)

Promover a realização
de atividades
extracurriculares.
Incentivar iniciativas de
abertura ao exterior.
Apoiar experiências de
natureza estética,
artística, criativa e de
desenvolvimento de
relações humanas
positivas.
Melhorar o desempenho
escolar dos alunos
através da promoção do
sucesso educativo e da
promoção da disciplina.

Identificar marcas da cultura
clássica.
Relembrar o mito da fundação da
cidade de Lisboa através da sua
leitura, assim como da leitura do
poema Ulisses de Fernando
Pessoa.
Decifrar as inscrições latinas no
Arco Triunfal da Rua Augusta e da
Estátua Equestre de D. José I.
Reconhecer a simbologia das
figuras alegóricas do Arco Triunfal
e da Estátua Equestre.
Identificar as figuras históricas do
Arco Triunfal.
Redigir um Relatório da Visita de
Estudo.
Publicar as apreciações da Visita
de Estudo no Facebook do
Agrupamento e no Boletim Digital
Viva Voz.

ICLC

25 de
novembr
o a 6 de
dezembr
o

Exposição de
trabalhos
realizados pelos
alunos do
C.A.A. - Oficina
Inclusiva

Prática pedagógica
Inclusiva

Estimular a imaginação e a
criatividade;
Desenvolver destrezas e
capacidades psicomotoras;
Explorar diversas técnicas e
materiais;
Promover momentos de
entreajuda e de cooperação;
Proporcionar momentos lúdicos e
interativos

Professora de
Expressão
Plástica da
Oficina Inclusiva
do C.A.A.

Todo o
ano

Exposição
rotativa nas
salas de aula
dos trabalhos
realizados pelos
alunos.

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver o sentido de
apreciação estética e
artística do mundo
recorrendo a referências
e experiências no
âmbito das Artes Visuais;
Promover a troca de experiências.
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Grupo 600

8º A, B e C

Metro- 3 Euros

Alunos que
frequentam as
aulas de
Expressão
Plástica da
Oficina Inclusiva

----------

7º,8º e 9ºanos

Materiais
diversos

----------

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Desafio
Nacional”Litera
cia 3Di”

Promover o sucesso
educativo

Contribuir para elevar os níveis de
literacia dos alunos e para o seu
desenvolvimento educativo,
pessoal e social.
Consolidar aprendizagens e
desenvolver competências.

Professores MAT
5.ºano e BE

Todos os alunos
5.ºano

Computa
dores
Internet

----------

A definir

Diferentes
paisagens do
mundo

Promover o sucesso
educativo

Conhecer os elementos naturais e
humanos de uma paisagem

Grupo 420
Rui Oliveira

7º A, B,C, D, E,
G

Placards
Bloco A

Gratuito

4, 22

Maleta
pedagógica

Promover o sucesso
educativo e a articulação
curricular

Consolidar os conhecimentos
adquiridos;
Conhecer a ação de indivíduos e
grupos em processos históricos

Grupo 200
(Sara Roque)

5º A,B,E,F

Sala de
Aula

5e7

Visita de estudo
ao Planetário
Calouste
Gulbenkian

Promover o sucesso
educativo

Consolidar e ampliar
conhecimentos sobre o tema
“Universo”;
Realçar a importância da evolução
do saber científico e tecnológico
no nosso conhecimento sobre o
Universo;
Desenvolver o espírito crítico e a
curiosidade científica

Grupo 510

Turmas de 7º
ano

Autocarro

6,5 €/aluno

8, 11

Neolítico ou a
Idade da Pedra
Polida

Cumprir objetivos das
planificações/do
programa da disciplina
Promover o sucesso
educativo
Valorizar parcerias com
outras instituições.

Consolidar conhecimentos
anteriormente adquiridos;
Identificar diversas fontes
históricas;
Despertar sentido e pensar em
conjunto sobre o passado
histórico.

Grupo 200
(Sara Roque e Mª
Luz Moreira)

5º D, I

Autocarro

3 euros

11

A catástrofe de
1755 – sessão
realidade
virtual

Vivenciar a história de Portugal;
entender a importância da figura
de Marquês de Pombal no
contexto do séc. XVIII; promover o
relacionamento interpessoal.

Grupo 200
(Mª Cristina
Cardoso)

6.º I

Sala de aula

-----------

Promover o sucesso
educativo e a articulação
curricular
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11-22

19

27

Exposição
A Terra
(globos e
outros
trabalhos)

Promover a qualidade, a
cultura da imagem do
Agrupamento
Gerir os recursos para
uma melhor qualidade

Museu
Arqueológico de
São Miguel de
Odrinhas
Atividade “Ser
oleiro no
Neolítico”

Cumprir objetivos das
planificações/do
programa da disciplina
Promover o sucesso
educativo
Valorizar parcerias com
outras instituições.

Corta- Mato

Sim

Os de História e Geografia de
Portugal

Grupo 200
Bibiana Martins
Maria da Luz
Moreira
Sara Roque

Consolidar conhecimentos
anteriormente adquiridos;
conhecer a ação de indivíduos e
grupos em processos históricos

Grupo 200
(Bibiana
Martins, Rosário
Leal)

Promoção da atividade física e
de hábitos de vida saudável

Educação
Física

Comunidade
educativa

Átrio do
Bloco A

5.º C, G

Autocarro e
museu

9,50 €

Todos os alunos
da escola

--------

--------

A definir

Prevenção
Rodoviária

Promover o sucesso
educativo

Promover a formação do cidadão
Aluno, enquanto passageiro, peão
e condutor;
Promover a integração segura do
Aluno em ambiente rodoviário,
incentivando comportamentos
seguros e reveladores do respeito
pelos concidadãos.

G 510/ Solange
Rola
Associação de
Pais

9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, 9ºE
outras turmas
9.º ano

Projetor

0 euros

A definir

Unknown
festivals and
festivities
around the
English world

Promoção do sucesso
educativo

Desenvolver as competências
comunicativa e intercultural

grupo 330

turmas do 7.º
ano

impressões
A3 a cores;
material de
desgaste

__

Comemoração
do
cinquentenário
da alunagem
(DAC)

Promover o sucesso
educativo

Turmas de 7º
ano
Comunidade
Educativa

Papel,
manual FQ,
notícias,
filme
“Elementos
secretos”,
sala TIC,
placard

--------

A definir

(Cláudia Isidoro)

Comemorar o cinquentenário do
sucesso da missão Apollo11 e da
1.ª alunagem (realizada em julho
1969);
Consolidar e ampliar
conhecimentos sobre o tema
“Exploração Espacial”;
Realçar a importância da evolução
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Grupo 510, em
articulação com
docentes de
outros grupos
disciplinares
(DAC)

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Dezembro

do saber científico e tecnológico
no nosso conhecimento sobre o
Universo;
Promover autonomia,
criatividade, competências de
pesquisa e seleção de informação.
Promover práticas de ensino
diferenciado e de aprendizagem e
trabalho cooperativo
Consolidar e expandir
aprendizagens
A definir

Fados, pregões,
quadras e
sonetos para
netos e bisnetos
- Oficina de
escrita, leitura
e tradição oral

2

A catástrofe de
1755

5

Maleta
pedagógica/arq
ueológica

9 a 17
de
dezembr
o

Exposição
Ver, Fazer e
Pensar

Promover o sucesso
educativo e a articulação
curricular

exposição
EB Delfim
Santos

Vivenciar a atmosfera urbana do
quotidiano do sec. XIX;
Desenvolver práticas sociais e
lúdicas de leitura e escrita;
Estimular a criatividade e a
imaginação e sensibilidade,
usando técnicas individuais e de
trabalho conjunto.

Grupo 200
(Ana Brinca,
Cristina Cardoso,
Mª João
Gonçalves)

6.º A, B, C, D, E,
FeI

Sala de aula

2€ /aluno

Vivenciar a história de Portugal;
entender a importância da figura
de Marquês de Pombal no
contexto do séc. XVIII; promover o
relacionamento interpessoal.

Grupo 200
(Mª Cristina
Cardoso)

6.ºI

Sala de aula

-----------

Promover o sucesso
educativo e a articulação
curricular

Consolidar os conhecimentos
adquiridos;
Conhecer a ação de indivíduos e
grupos em processos históricos

Grupo 200
(Bibiana
Martins, Rosário
Leal)

5.º C, G

Sala de
aula, museu
arqueológic
o do Carmo

--------------

Promoção do sucesso,
da cooperação e da
interdisciplinaridade
Prática Pedagógica

Divulgar formas de saber que
articulam imaginação, razão e
emoção.
Ampliar as referências culturais e
estéticas dos alunos e da
comunidade escolar.

-------------

-------------

Promover o sucesso
educativo e a articulação
curricular

Grupo 240 EVT
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Alunos do 2º
ciclo de
escolaridade

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Cumprir objetivos das
planificações/do
programa
Desenvolver valores
Valorização do trabalho
colaborativo
Valorização de parcerias
com outras instituições
Melhorar o desempenho
dos alunos

Conhecer/praticar:
Bordalo Pinheiro
Século XIX
Literatura portuguesa (séc. XIX)
Consciência e domínio do corpo
Pensamento crítico e criativo
Relação interpessoal
Sensibilidade estética e artística

11 e 12
Dia 1114h30
(6D)
Dia 1214h30
(6F)

Concílio dos
animais

12

Visita ao
Palácio
Nacional da
Ajuda

Promover o sucesso
educativo e a articulação
curricular

Vivenciar uma atmosfera
palaciana do séc. XIX;
aprender a preservar o património
cultural e natural; desenvolver
competências de relacionamento
interpessoal.

Grupo 200
(Ana Araújo)

6.º G e 6.ºH

13,16,17

Torneios interturmas

Promoção do sucesso
educativo

Promoção da atividade física e de
hábitos de vida saudável

EF

Todos os alunos
da escola

----------

----------

16 e 17

Postales
Navideños

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma.

Elaboração de Postais de Natal em
Espanhol e troca dos mesmos
entre turmas.

Grupo 350 Espanhol

Turmas de
Espanhol

----------

----------

16 e 17

Villancicos

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a

Apresentação de canções de Natal
espanholas à Comunidade
Educativa

Grupo 350 Espanhol

Comunidade
Educativa

----------

----------

Visita-oficina
(Museu Bordalo
Pinheiro)

Grupo 200
Maria da Luz
Moreira
Maria João
Gonçalves
Sara Roque
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6.º D
6.º F

Metro

3 euros/aluno

4€

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma;
3-17

AlunagemExpressões
Orais/Exposiç
ão de
trabalhos de
pesquisa
DAC- 7º B

Incentivar iniciativas de
abertura ao exterior.
Promover o sucesso
educativo e promover a
disciplina.

Pesquisar sobre mitos da Criação
do Universo.
Recolher notícias da 1ª ida à lua.
Apresentar oralmente e por
escrito as pesquisas efetuadas.

Português

7º B

11

Visita de
Estudo ao
Teatro
Romano de
Lisboa

Promover a realização
de atividades
extracurriculares.
Incentivar iniciativas de
abertura ao exterior.
Apoiar experiências de
natureza estética,
artística, criativa e de
desenvolvimento de
relações humanas
positivas.
Melhorar o desempenho
escolar dos alunos
através da promoção do
sucesso educativo e da
promoção da disciplina.

Proporcionar o contacto com
marcas dos povos residentes,
nomeadamente os Romanos.
os alunos uma breve peça em
Latim e in loco.
Potenciar inferências a partir da
observação de vestígios romanos,
criando laços afetivos.
Estimular o gosto pelo teatro,
representando os alunos uma
breve peça em Latim e in loco.
Proporcionar a interação e o
respeito mútuo.
Contribuir para o sucesso dos
alunos.

ICLC

7º A e B
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Metro- 3 Euros

1.º
Período

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

17 de
dezembr
o

À procura de
marcas da
Cultura Clássica
na cidade de
Lisboa:
Visita de Estudo
ao Castelo de S.
Jorge (Torre de
Ulisses) e
Exposição
Permanente) e
Terreiro do
Paço (Arco
Triunfal da Rua
Augusta e
Estátua
Equestre de D.
José I)

Promover a realização
de atividades
extracurriculares.
Incentivar iniciativas de
abertura ao exterior.
Apoiar experiências de
natureza estética,
artística, criativa e de
desenvolvimento de
relações humanas
positivas.
Melhorar o desempenho
escolar dos alunos
através da promoção do
sucesso educativo e da
promoção da disciplina.

Identificar marcas da cultura
clássica.
Relembrar o mito da fundação da
cidade de Lisboa através da sua
leitura, assim como da leitura do
poema Ulisses de Fernando
Pessoa.
Decifrar as inscrições latinas no
Arco Triunfal da Rua Augusta e da
Estátua Equestre de D. José I.
Reconhecer a simbologia das
figuras alegóricas do Arco Triunfal
e da Estátua Equestre.
Identificar as figuras históricas do
Arco Triunfal.
Redigir um Relatório da Visita de
Estudo.
Publicar as apreciações da Visita
de Estudo no Facebook do
Agrupamento e no Boletim Digital
Viva Voz.

ICLC

8º E, F, G e H

5 Dez a
6 Jan

O Presépio

Valorizar tradições
familiares. Enfeite dos
espaços escolares.

Celebrar o Advento e a Natividade
Contribuir para o desenvolvimento
da sensibilidade estética

Sandra Dias
Fernanda Lobo
Sara Roque

Toda a
comunidade
escolar

Materiais
reciclados

Gratutito

A definir

À descoberta do
mundo: União
Europeia

Reconhecer o sentido e o
valor das aprendizagens
Promover o sucesso
educativo

Conhecer as características e os
símbolos de países da União
Europeia

Grupo 420 Geografia
Rui Oliveira

7ºA, B, C, D, E,
G

Placards e
mesas Bloco
A

Gratuito
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Metro- 3 Euros
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Escola Secundária D. Pedro V

Setembro

Período
Mês

Data
Prevista

Designação
da
atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

Orçamento

Ao longo
do 1º
Período

Aulas de
NATAÇÃO

- Desenvolver estratégias
que promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma, assim
como o desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma.

Possibilitar a prática de
actividades curriculares
impossíveis de realizar na escola.
Cumprimento do programa da
disciplina de PAFD (M8-Desp.
Individuais II - Natação UFCD 7281

Direcção do
Curso Prof.
TAGD (620)

Turma 11º11

----------

Valor a pagar à
piscina para o
aluguer de 2
pistas durante 2
meses

20 set

CASCAIS
PADEL
MASTERS

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma, assim
como o desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma; -Promover
estratégias que permitam
uma gestão integrada do
currículo, fomentando a
prática da
Interdisciplinaridade.

Possibilitar a prática de
actividades curriculares difíceis
de realizar na escola.
Cumprimento do programa das
disciplinas de PAFD (M9-Desp.
Individuais III - Raquetes/Padel) e
de EF (M8 e M9)

Direcção do
Curso Prof.
TAGD (620)

Turmas do
CPTAGD 10º11
11º11
12º12

----------

Deslocação de comboio
Estoril e volta
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Outubro

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

15

Visita de
estudo/ISG
Business
School

Conferência “A
importância do Orçamento,
para o Estado e para a
Família”

Enquadrada no âmbito do Projeto
de Cidadania e Desenvolvimento,
no domínio Literacia Financeira.

24

Visita de
estudo à
empresa
“Oliveira
da Serra”
e a uma
exploraçã
o agrícola
“Herdade
do Freixo
do Meio”.

Promover
a
educação
ambiental – reforçar as
atitudes ecológicas e de
proteção ambiental

Consolidar as aprendizagens.
Alargar horizontes.
Promover o respeito pelo
património natural.

17
21

Participa
ção no
Euro
Escolas.

Diversificação de
estratégias
Alargamento das atividades
letivas a espaços extraaula.
Contribuir para a formação
de pessoas e cidadãos
cultos, autónomos,
responsáveis, conscientes e
solidários.

Aprender os principais objetivos
da UE;
Aprender sobre as instituições da
UE;
Identificar os momentos
principais da evolução da EU;
Reconhecer a importância da
integração de Portugal no
contexto da União Europeia.

Maria João
Lobato - 420
Deolinda
Rodrigues - 420

Ida ao
Mercado
de
Benfica

Diversificação de
estratégias
Alargamento das atividades
letivas a espaços extraaula.
Contribuir para a formação
de pessoas e cidadãos
cultos, autónomos,
responsáveis, conscientes e
solidários.

Valorizar o mercado tradicional
como local de vendas de produtos
locais e regionais;
Inquirir sobre a origem dos
produtos agrícolas.

Deolinda
Rodrigues - 420

23

Economia A grupo 430.
Geografia A grupo 420.
Ana Teixeira 420
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10º 4 / 22
alunos

----------

Grátis

11º 7

----------

15 euros

10º05
10º06

------------

------------

----------

----------

11º08

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

24

Visita de
estudo às
empresas
“Oliveira da
Serra” e
Herdade do
Freixo do
Meio”

Abordagem e
desenvolvimento dos
conhecimentos adquiridos .

No âmbito das temáticas da
Economia e da Geografia.

Grupos 430 e
420

10º 4
11º
Humanidades

----------

15 euros

29

Visita de
estudo

Escola de Comércio de
Lisboa

No âmbito da disciplina Técnica 3

Grupo 430

12º12
Profissional
Técnico
Comercial

----------

Metro

Visita à
Companh
ia das
Lezírias

Diversificação de
estratégias
Alargamento das atividades
letivas a espaços extraaula.
Contribuir para a formação
de pessoas e cidadãos
cultos, autónomos,
responsáveis, conscientes e
solidários.

- Reconhecer o sentido e o valor
das aprendizagens com o
propósito de consolidar as
práticas pedagógicas;
Valorizar o património natural e
cultural rural de Portugal;
-Desenvolver a cultura cívica dos
alunos;
- Contribuir para o conhecimento
do País;
- Valorizar o trabalho de
campo.

Deolinda
Rodrigues - 420
Filipa Moura 420

11º6
11º8
11º9

Autocarro
alugado

16.50 Euros
(Entrada na Companhia
Transporte)

Ida ao
Mercado
de
Benfica

Diversificação de
estratégias
Alargamento das atividades
letivas a espaços extraaula.
Contribuir para a formação
de pessoas e cidadãos
cultos, autónomos,
responsáveis, conscientes e
solidários.

- Valorizar o mercado tradicional
como local de vendas de produtos
locais e regionais;
- Inquirir sobre a origem dos
produtos agrícolas.

Maria João
Lobato- 420

12º12
Profissional
Técnico
Comercial

----------

11º05

A definir

8.11
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8/11

12

13

19 Nov

Instalaçõ
es da RTP

No âmbito da disciplina
de Técnica 3.

Conhecer,
Compreender e analisar a
evolução do processo de
comunicação.

Grupo 430

12º 12 – Curso
Profissional
Técnico de
secretariado e
Técnico
Comercial.

Palestra
da
ACNUR

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

- Reconhecer o sentido e o valor
das aprendizagens com o
propósito de consolidar as
práticas pedagógicas.

Dulce Garrido
- 420

10º07
11º12
11º16
12º05

----------

----------

Palestra
de
apresent
ação do
CASA

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

Desenvolver a cultura cívica dos
alunos e o sentido de ser
solidário.

Dulce Garrido
- 420

11º12
11º16
12º05

----------

----------

Arborismo e
canoagem
no Jamor

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma, assim
como o desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma; -Promover
estratégias que permitam
uma gestão integrada do
currículo, fomentando a
prática da
Interdisciplinaridade

Possibilitar a prática de
actividades curriculares
impossíveis de realizar na escola.
Cumprimento do programa da
disciplina de PAFD - M11 e M12Desp. de Aventura e Natureza I e
II - Escalada UFCD - 7291
e Canoagem
UFCD- 7292

Direcção do
Curso Prof.
TAGD (620)

----------

10€/aluno
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1º, 2º e 3º Anos
do CPTAGD
(10º11, 11º11 e
12º10
)

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Novembro

27

Atividade
“Pela
cidade
fora”parceria
com a
EMEL

- Reforçar parcerias e
alargar as atividades
letivas a pessoas/entidades
extra Escola

- Estimular os alunos para o
conhecimento da cidade de
Lisboa
a
nível
histórico,
geográfico;
- Contribuir para a apropriação
do espaço urbano.

Dulce Garrido
- 420

29 nov

Canoagem
no Parque
das Nações

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma, assim
como o desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma; -Promover
estratégias que permitam
uma gestão integrada do
currículo, fomentando a
prática da
Interdisciplinaridade

Possibilitar a prática de
actividades curriculares
impossíveis de realizar na escola.
Cumprimento do programa da
disciplina de PAFD - M12-Desp. de
Aventura e Natureza II Canoagem
UFCD- 7292

Direcção do
Curso Prof.
TAGD (620)

1º e 2º Anos do
CPTAGD (11º11)

Deslocação até ao Parq
Nações

21

Lisbon
Games
Week

Estimular a iniciação ao
conhecimento tecnológico
e informático;
Desenvolver estratégias
que promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma, assim
como o desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais;

Experienciar a aplicação das
tecnologias na área do
entretenimento.

Grupo de
Informática

Todas as turmas
do curso de
TGPSI e de AIB

-Entrada no salão do ev
(FIL)
-Deslocação até ao Par
Nações

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019/2020

38

11º12
11º16

----------

----------
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CBD de
Lisboa Baixa

6 dez

Canoagem
no Parque
das Nações

- Desenvolver estratégias
que promovam o sentido de
pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma, assim
como o desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma; -Promover
estratégias que permitam
uma gestão integrada do
currículo, fomentando a
prática da
Interdisciplinaridade

Palestra
de
apresent
ação da
AMI

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

Dezembro

5

12

No âmbito da disciplina
de Economia.

Dar a conhecer a área de
negócios, central de Lisboa –
comércio tradicional da Baixa e
Chiado e as lojas internacionais
da Avenida da Liberdade.

Grupo 430

11º 16 Curso
Profissional
de
Secretariado

Possibilitar a prática de
actividades curriculares
impossíveis de realizar na escola.
Cumprimento do programa da
disciplina de PAFD - M12-Desp. de
Aventura e Natureza II Canoagem
UFCD- 7292

Direcção do
Curso Prof.
TAGD (620)

1º e 2º Anos do
CPTAGD (10º11)

- Reconhecer o sentido e o valor
das aprendizagens com o
propósito de consolidar as
práticas pedagógicas.

Dulce Garrido
- 420
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11º16
12º05

Não
definido

Não definido

--------------

Deslocação até ao Parq
Nações

-------------

------------------

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

2.º Período
EB1 António Nobre

Janeiro

Período
Mês

Data
Prevista

Designação da atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público
Alvo
(Turmas/A
no)

Recursos

Orçament
o

6

Dia de Reis

Reforçar laços com a
comunidade educativa

Cantar as Janeiras

Professoras
titulares e
alunos

JI e 1º
Ciclo

Escola/
salas de aula

Grátis

13, 14 e
17

Visita à Biblioteca dos
Coruchéus

Promover o sucesso
educativo

Criar o gosto pela leitura
e escrita.

Professoras
titulares e
alunos

2.º A, B e C

Passaporte
Escolar
Alfacinhas

Grátis

15 e 16

“D. Plástico”- Pavilhão
dos Descobrimentos.

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver a
consciência mental e
cívica

Equipa do
Pavilhão dos
Descobrimentos

JI 2 ,3

Passaporte
Escolar
Alfacinhas

2€/aluno

24

Teatro nacional D. Maria
II

Promover o sucesso
educativo

Assistir a uma peça de
teatro - Abre a Carta,
Lobo Mau!

Grupo de atores

J 1, 2 e 3

Passaporte
Escolar
Alfacinhas

Grátis

27

Escola secundária D.
Pedro V

Promover o sucesso
educativo

Adquirir conhecimentos
históricos

Professoras
titulares e
alunos

4º A e 4º B

Materiais de
estudo

Grátis

A definir

Promoção de Saúde
Mental

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde
escolar

Desenvolver atitudes de
tolerância

CS7 Rios

4º A e 4º B

Biblioteca

Grátis

A definir

Promoção de Saúde
Mental

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde
escolar

Aprender a lidar com os
conflitos e outros
problemas

2.º A, B e C

Biblioteca

Grátis
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CS7 Rios

Março

Fevereiro
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12

Tcharan + circo de
experiências

Promover o sucesso
educativo, através da
emoção e da aventura

Desenvolver
conhecimentos
científicos

Pavilhão do
Conhecimento Ciência Viva

JI 2 e 3

Passaporte
Escolar
Alfacinhas

1,50€ por
aluno

14

Dia dos Afetos

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde escolar

Reconhecer a
importância dos afetos

CS7 Rios

JI e º ciclo

Escola/
Salas de aula

Grátis

21

Desfile de carnaval

Reforçar laços com a
comunidade educativa

Participar no desfile de
carnaval

JFSDB

JI e 1º
Ciclo

Máscaras

Grátis

A definir

Casa do Coreto - Lua
Cheia, Carnide

Promover o sucesso
educativo

Assistir à peça de teatro
Melissa, Aventuras de
uma aranhiça

Companhia de
teatro Lua
Cheia

1ºA e 1ºB

Transporte
público

5€/
alunos

A definir

Visita de Estudo ao
Pavilhão do
Conhecimento

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver
conhecimentos
científicos

Professoras
titulares e
alunos

4º A e 4º B

Passaporte
Escolar
Alfacinhas

A definir

A definir

O Zoo vai à Escola

Promover o sucesso
educativo

Educar para respeitar e
conservar as espécies

Técnicos do Zoo

JI
1º Ciclo

Escola

1,00€ por
aluno

11 e 12

Polícia Florestal de
Lisboa- Visita e volteio

Promover o sucesso
educativo e
desenvolver parcerias

Desenvolver
conhecimentos a nível
da proteção da
floresta, cuidados e
tarefas a ter com os
cavalos

Polícia
Florestal de
Lisboa

JI 2 e 3

Passaporte
Escolar
Alfacinhas

Grátis

12

Pavilhão do
Conhecimento

Promover o sucesso
educativo

Ver as exposições e
participar em
atividades
experimentais

Pavilhão do
Conhecimento

1ºA

Passaporte
Escolar
Alfacinhas

3,50€/
aluno

19

Museu das
Comunicações

Promover o sucesso
educativo

Conhecer Meios de
Comunicação e a sua
evolução. Promover a
criatividade através
de atividades lúdicas

Museu das
Comunicações

3º A e 3º B

Museu das
Comunicações

14€/
aluno

16 a 20

Semana da Leitura

Promover o sucesso
educativo

Comunidade
educativa

JI e 1º
Ciclo

Espaços da
escola

Grátis

Participar em
atividades de
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divulgação de textos de
autor e de alunos
18 a 29

Festival de Cinema
A Monstrinha

Promover o sucesso
educativo

Assistir a filminhos e
debater ideias

Professoras
titulares e
alunos

Ji e 1º
Ciclo

Biblioteca

1,00€
aluno

19

Dia do Pai

Reforçar laços com a
comunidade educativa

Comemorar datas
festivas

Comunidade
educativa

JI e 1º
Ciclo

Espaços da
escola

Grátis

20

Dia da Árvore

Promover a
articulação vertical

Recolha de rolhas de
cortiça; plantar uma
árvore

Professoras
titulares e
alunos

JI e 1º
Ciclo

Recreio

Grátis

23

Dia Mundial da Água

Promover a
articulação horizontal.

Participar em atividades
de divulgação do tema

Professoras
titulares e
alunos

JI e 1º
Ciclo

Espaços da
escola

Grátis

27

Chá com Letras

Reforçar laços com a
comunidade educativa

Comemorar datas
festivas

Comunidade
educativa

JI e 1º ciclo

Escola/
salas de aula

Lanche
partilhado

A definir

Como é um beijinho

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde

Promover a saúde
mental

CS7 Rios

JI

Biblioteca

Grátis

A definir

Visita de estudo à Casa
da Moeda

Promover o sucesso
educativo

Conhecer a Casa da
Moeda

Professoras
titulares e
alunos

4º A e 4º B

Transporte
privado

7€
aluno

A definir

Quinta pedagógica dos
Olivais

Promover o sucesso
educativo

1ºA e 1ºB

Passaporte
Escolar
Alfacinhas

Grátis

Atividades na quinta

Professoras
titulares e
alunos

A definir

Plantas e Bichos

Promover o sucesso
educativo

Sensibilizar para a
biodiversidade

CML

JI1, 2 e 3

Sala de aula

Grátis

A definir

Visita ao Museu da
Música - Lisboa

Promover o sucesso
educativo

Possibilitar o acesso à
arte e à cultura

Museu da
Música

JI 1

A pé
Escola Segura

A definir
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EB1 Laranjeiras
Data
Prevista

Designação da atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

6

Dia de Reis

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.
Aumentar as
competências relacionais
e cívicas para conseguir
um clima de bem-estar e
a formação ética de
cada aluno.

Valorizar tradições
familiares.

Professores
titulares

1º Ciclo

Diversos

9

Atividade do CS7R /
“Educação Postural”

Articular com
instituições da
Comunidade Local
(Escola/ Centro de Saúde
Sete Rios).
Aumentar as
competências relacionais
e cívicas para conseguir
um clima de bem-estar e
a formação ética de
cada aluno.

Desenvolver algumas
práticas promotoras de
saúde.
Aprender a saber como
ter uma postura correta
em diferentes meios.

Enfermeira do
CSSR

4ºA, 4ºB,4ºC

Apresentaçã
o em PPT.
Sala de
multimédia

Grátis

10

Príncipes e princesas,
condes e condessas a
vida no palácio

Domínio da Autonomia
Curricular- DAC- “Lisboa,
património e ambiente,
a propósito dos 50 anos
da Escola D. Pedro V”.

Desenvolver a
sensibilidade estética e
artística,
relacionamento
interpessoal

Museu da
Cidade-Palácio
Pimenta

1ºC

Museu da
Cidade/
Palácio
Pimenta

Passaporte
escolar

Início
projeto a
desenvolv
er

Projeto com a família “E Assim a História
Chegou ao Fim” Histórias, tradições (…)

Educar para a cidadania
e inovação

Estimular o gosto pela
leitura.
Reconhecer a
importância da
comunicação oral.

Enc. Educação,
professores, AO.

JI turma 1

Diversos

Grátis

Janeiro

Período
Mês
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Orçamento
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A definir

Projeto “Histórias em
Família”

Educar para a cidadania
e inovação.

Estimular o gosto pelos
livros e histórias.
Fomentar a imaginação
e criatividade.

Enc. Educação,
professores, AO.

JI turma 3

Diversos

Grátis

13

Projeto “Era uma
vez...em família”

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

Desenvolver o gosto e
interesse pela leitura.
Desenvolver a
criatividade nas
crianças.

Professores e
Enc.Educação

JI turma 2

Diversos

Grátis

14

Príncipes e princesas,
condes e condessas a
vida no palácio

Domínio da Autonomia
Curricular- DAC- “Lisboa,
património e ambiente,
a propósito dos 50 anos
da Escola D. Pedro V”.

Desenvolver a
sensibilidade estética e
artística,
relacionamento
interpessoal

Museu da
Cidade-Palácio
Pimenta

1º A

Museu da
Cidade/
Palácio
Pimenta

Passaporte
Escolar

15

Saúde Escolar – O sono

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde escolar

Reconhecer a
importância do sono no
crescimento e nas
aprendizagens

CS7Rios

2ºA, 2ºB, 2ºC

16

Príncipes e princesas,
condes e condessas a
vida no palácio

Domínio da Autonomia
Curricular- DAC- “Lisboa,
património e ambiente,
a propósito dos 50 anos
da Escola D. Pedro V”.

Desenvolver o gosto e
interesse pela leitura.
Desenvolver a
criatividade nas
crianças.

Professores e
Enc.Educação

1ºB

Museu da
Cidade/
Palácio
Pimenta

Passaporte
Escolar

20 a 24

Visita de estudo ao
teatro Comuna: Contos
tradicionais.

Desenvolver o sucesso
das crianças.

Desenvolver a
criatividade e
imaginação.

Teatro comuna.

JI sala 2

Autocarro
Alfacinhas/
Teatro

Grátis

22

Visita ao Museu
Nacional dos Cochesteatro de sombras
chinesas “a princesa
beringela”.

Educar para a cidadania
e criatividade.

Contactar com
diferentes formas
culturais e de expressão
artística;
Conhecer factos da
história de Portugal.

Educadoras, AO
e monitoras do
teatro

JI4, JI5 e JI6

Autocarro
Alfacinhas

1 euro

23

“A Árvore da Família”

Aumentar as

Explora as relações

Professores, AO,

JI Turma 1

Materiais
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competências relacionais
entre a família.

familiares e a história da
família.

alunos

diversos

23 a 27

Cantar as
janeiras/Intercâmbio
com padrinhos 1ºceb.

Valorizar tradições
familiares.

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.

Professores, AO,
alunos

JI Turmas 1 e
3

Instrumento
s
Musicais

Grátis

4

Visita à biblioteca de
belém

Valorizar o património
oral e escrito

Participar em atividades
centradas na leitura e
encenação

Professores
titulares de
turma e AO

1º A

Autocarro
alfacinhas

Grátis

6e7

Concerto “Rios, mares e
montanhas”

DAC
Assistir a um concerto
comentado para escolas
sobre
Natureza/biodiversidade

Escutar música clássica
associada à observação
da Natureza.
Participar no comentário
das peças escutadas.

Professores

1ºA, 1ºB, 1ºC

Fundação C.
Gulbenkian

Cartão
navegante
4€

10 a 14

Visita à Quinta
Pedagógica –“ Atelier
do pão”

Promover o sucesso
educativo

Descobrir o processo
desde a ceifa, moagem
até ao pão.

Educadoras, AO
e monitoras

JI sala 2

Autocarro
Alfacinhas

Grátis

12,13 e 14

Museu do Oriente.
Visita orientada,
“Circuitos pelo
Oriente”, às exposições
Presença Portuguesa na
Ásia e Ópera Chinesa

Melhorar o desempenho
dos alunos

Participar em atividades
centradas nas coleções
do museu.
Compreender a presença
portuguesa na Ásia quer
das distintas culturas
asiáticas.

Professoras
titulares de
turma

4ºA, 4ºB, 4ºC

Autocarro

3.50 por
aluno

Marcar

Visita ao Museu do Fado
–“ Baú de sons”

Promover o sucesso
educativo

Conhecer vários estilos
de fado; estimular a
capacidade de escuta,
ritmo.

Educadoras, AO
e monitoras

JI sala 6

Autocarro
Alfacinhas

3 euros

11

Lengalengar

Contactar com literatura
para a Infância

Escutar leitura de forma
expressiva e criativa.
Usufruir da leitura para
recreação.

Professores

1ºA

Biblioteca
de Belém
CML

Passaporte
escolar
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Atividade do CS7R “O
Monstro Das Cores”

Otimização da
comunicação entre os
membros da comunidade
educativa.

Promoção da Saúde
Mental- Sensibilizar para
o conhecimento das
emoções.

Enfermeira do
Centro de Saúde
Sete Rios

Todas as
Turma de JI

História em
PPT

Grátis

12

Visita de Estudo ao
Museu Nacional de
Etnologia: À descoberta
das bonecas do
sudoeste de Angola.

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

Sensibilizar para o
conhecimento do outro.
Descobrir diversas
identidades e práticas
culturais.

Professora, AO,
alunos

JI turma 3

Materiais
diversos

Grátis

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.

Professoras
titulares

3ºA, 3ºB, 3ºC
4ºA, 4ºB, 4ºC
2º A

Diversos

18

Lengalengar

Contactar com literatura
para a Infância

Escutar leitura de forma
expressiva e criativa.
Usufruir da leitura para
recreação.

Professores

1ºC

Biblioteca
de Belém
CML

Passaporte
Escolar

21

Carnaval

Reforçar laços com a
comunidade educativa

Comemorar datas
festivas

Professores
titulares

1º ciclo e JI

Diversos

Grátis

2

Atividade do CS7R /
“Educação Sexual –
Estou a crescer, estou a
mudar»

Articular com
instituições da
Comunidade Local
(Escola/ Centro de Saúde
Sete Rios).
Aumentar as
competências relacionais
e cívicas para conseguir
um clima de bem-estar e
a formação ética de
cada aluno.

Informar sobre questões
do desenvolvimento da
sexualidade.

Enfermeira do
Centro de Saúde
Sete Rios

4ºA, 4ºB, 4ºC

Apresentaçã
o em PPT.
Sala de
multimédia

Março

12
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3

Visita de Estudo ao
Museu Nacional dos
Coches: A Princesa
Berinjela.

Educar para a
criatividade.
Aumentar as
competências
relacionais.

Reconhecer a
importância do teatro de
sombras.

Professora, AO,
alunos

JI turma 3

Materiais
diversos

1 euro

16 a 20

Semana da leitura

Promover o sucesso
educativo

Participar em atividades
de divulgação de textos
de autor e de alunos

Comunidade
educativa

JI e 1º ciclo

Escola

Grátis

18 a 22

Dia da Árvoredecoração das árvores
da escola (pássaros,
borboletas e abelhas)
em 3 D realizado pelas
famílias.

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.

Promover uma melhor
perceção do meio
possibilitando reflexão
coletiva das questões
urbano-ambientais.
Ter novos
comportamentos e
atitudes perante os
problemas ambientais.

Enc. Educação,
professores, AO

Todas as
turmas do JI

Diversos

18

Visita ao Museu de
S.Roque – “Uma história
colorida”

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver o gosto pela
matemática.

Educadora, AO,
e monitores

JI sala 2

Autocarro
Alfacinhas

Grátis

18 a 25

Festival de cinema “A
Monstrinha”

Promover o sucesso
educativo

Assistir a filminhos e
debater ideias

Professores
titulares e
alunos

JI e 1º ciclo

Biblioteca

1,00 Euro
por aluno

19

Dia do pai

Promover a participação
família/escola.

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

Professoras
titulares

1º ciclo

Diversos

23

Vinda de um escritor

Educar para a cidadania
e inovação.

Estimular o gosto pela
leitura. Identificar
diferentes autores e
estilos literários.

Escritora Maria
Teresa Maia
Gonzalez

4º B

27

Chá com letras

Reforçar laços com a
comunidade educativa

Comemorar datas
festivas

Comunidade
educativa e EE

JI 2, 4, 5, 6
2ºA,2ºB,2ºC
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Escola
Salas de

Lanche
partilhado
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3ºA,3ºB,3ºC
4ºA,4ºB,4ºC

aula

A marcar

Visita ao Museu Bordalo
Pinheiro – “ Animais à
solta”

Promover o sucesso
educativo

Observação de peças do
artista; escuta ativa da
obra “carnaval dos
animais”.

Educadora, AO,
e monitores

JI6

Autocarro
Alfacinhas

A definir

“Ciência Viva” Experiências com o som
e a hora do código

Gerir os recursos para
uma melhor qualidade
do
ensino/aprendizagem.

Contribuir para a cultura
do aluno,
proporcionando uma
melhor compreensão do
Mundo.
Promover o interesse
pelo conhecimento
científico e tecnológico.

Monitores

3ºA, 3ºB, 3ºC

Sala de aula
e materiais
diversos

Por
confirmar

Visita ao Estuário do
Tejo Há vida no Tejo

Promover o sucesso
educativo

Sensibilizar para a
preservação do
ambiente
Sensibilizar para a
importância da fauna
local e para a sua
preservação

Professores
titulares das
turmas/
Monitores do
Parque

2ºA, 2ºB, 2ºC

A designar

“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.

Equipa da BE,
professores e
alunos
participantes
BE Delfim, BE
Laranjeiras, FLS
e AN

Alunos da
Delfim Santos
e de todas as
turmas do
4ºano do
Agrupamento
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Grátis

Visita
gratuita e
autocarro
do
Alfacinhas

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

EB1 Frei Luís de Sousa

Janeiro

Período
Mês

Data
Prevista

Designação da atividade

6 a 10 de
janeiro

Escola Ciência Viva

8
janeiro

Cantar as Janeiras

9

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

Orçamento

percorrer as exposições,
trabalhar no laboratório,
na cozinha e nos jardins
circundantes do Pavilhão
conhecer reconhecidos
investigadores
realizar atividades de
ciências experimentais

professora do
4ºA e monitores
do Pavilhão do
Conhecimento

turma A do 4º
ano

transporte
Alfacinhas

gratuito

Promover a
articulação entre
a comunidade
educativa e a
comunidade local.

Reforçar as tradições
desta época festiva.

Professores
titulares

JI e 1º ciclo

----------

----------

Visita ao Teatro D.Maria

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Reconhecer o espaço no
âmbito do património
natural e cultural

JI

Sala 1, 2 e 3

alfacinhas

----------

13 de
janeiro

Jogo emel

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Reconhecer o espaço no
âmbito do património
natural e cultural

Professores
titulares

3º ano B

Passaporte
escolar

gratuito

13 de
janeiro

dia internacional do obrigado

Aumentar as
competências
relacionais e
cívicas para
conseguir um
clima de bemestar e a formação

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 4º ano

----------

----------

melhorar o
desempenho
escolar dos
alunos
promoção do
sucesso
educativo
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Fevereiro

ética de cada
aluno
14

Visita ao aqueduto das águas
livres

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.- DAC

Conhecer o monumento e
a sua utilidade.
Alertar e sensibilizar para
o uso eficiente da água,
para a preservação do
ambiente e do
património monumental,
cultural e histórico, em
prol de um futuro mais
sustentável

Professores
titulares

2º ano

autocarro

30€ por
turma

15 e 24 de
janeiro

visita de estudo ao Centro de
Arqueologia de Lisboa
“Pequenos arqueólogos grandes descobertas”

melhorar o
desempenho
escolar dos alunos
promover o
sucesso educativo

conhecer a profissão de
arqueólogo e as suas
atividades e instrumentos
de trabalho
redescobrir a história da
cidade de Lisboa e
compreender melhor o
quotidiano dos nossos
antepassados

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 4º ano

autocarro
Alfacinhas

gratuito

15 de
janeiro

Emel- Jogo lugar livre

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Reconhecer o espaço no
âmbito do património
natural e cultural

Professor
titular e
assistente
operacional

3ºA

Passaporte
escolar

gratuito

20 de
janeiro

Museu da RTP

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Reconhecer o espaço no
âmbito do património
natural e cultural

Professores
titulares e
Assistentes
Operacionais

3º ano B

Passaporte
escolar

gratuito

Carnaval

Não definido

Não definido

Não definido

Não definido

Não
definido

Não
definido

Tinoni

Proporcionar uma
oferta educativa

Reconhecer o espaço no
âmbito do património

Professores
titulares e

3º ano B

Passaporte
escolar

gratuito

A definir
2 de
fevereiro
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diversificada e
abrangente.

natural e cultural

Assistentes
Operacionais

5 de
fevereiro

dia da Internet segura

Aumentar as
competências
relacionais e
cívicas para
conseguir um
clima de bemestar e a formação
ética de cada
aluno

identificar e reconhecer
os perigos da utilização
da internet sem
vigilância dos adultos

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 4º ano

Não
definido

Não
definido

A definir

Quinta Pedagógica - “ Ciclo
do Pão e Frutas e Legumes”

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.- DAC

Reconhecer a
biodiversidade
envolvente.

Professores
titulares

1º A e 1º B

Passaporte
escolar

----------

a definir

“Plantas e Bicharocos Biodiversidade na Escola DAC
(atividade final)

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.- DAC

Reconhecer a
biodiversidade
envolvente.

Professores
titulares

1º A e 1º B

----------

----------

a definir

Museu Berardo - visita jogo

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Reconhecer o espaço no
âmbito do património
natural e cultural

Professores
titulares e
Assistentes
Operacionais

3ºA

Passaporte
escolar

1 euro

13 de
fevereiro

dia mundial da rádio

melhorar o
desempenho
escolar dos alunos
promover o
sucesso educativo

reconhecer a importância
deste meio de
comunicação

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 4º ano

----------

----------
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13 e 14 de
fevereiro

Visita de estudo ao Museu
Nacional do Teatro e da
Dança “O corpo também
fala”

melhorar o
desempenho
escolar dos alunos
promover o
sucesso educativo

desenvolver a
sensibilidade, a
imaginação, a
criatividade e,
principalmente, a
comunicação sem o
recurso à fala

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 4º ano

autocarro
Alfacinhas

gratuito

a definir

Palácio da ajuda

Proporcionar uma
oferta educativa
diversificada e
abrangente.

Reconhecer o espaço no
âmbito do património
natural e cultural

JI

Sala 1, 2, 3

----------

----------

2 a 6 de
março

Escola Ciência Viva

Melhorar o
desempenho
escolar dos alunos
promoção do
sucesso educativo

Percorrer as exposições,
trabalhar no laboratório,
na cozinha e nos jardins
circundantes do Pavilhão
conhecer reconhecidos
investigadores
realizar atividades de
ciências experimentais

professora do
4ºB e monitores
do Pavilhão do
Conhecimento

turma B do 4º
ano

transporte
Alfacinhas

gratuito

19 de
março

dia internacional da
felicidade

Reconhecer diferentes
manifestações de
felicidade
perceber que a felicidade
não é um sentimento
permanente

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 4º ano

Não
definido

Não
definido

19 e 20 de
março

visita de estudo ao Museu do
dinheiro “Troco por trocas”

melhorar o
desempenho
escolar dos alunos
promoção do
sucesso educativo

Descobrir que moedas
eram usadas no comércio
entre os séculos XIII e
XVII e como se negociava
no Oriente

Professoras
titulares de
turma e
monitores do
museu

Turmas A e B
do 4º ano

transporte
Alfacinhas

gratuito

19

vinda do Teatro D.Maria à
escola

Proporcionar uma
oferta educativa

Reconhecer o espaço no
âmbito do património

JI

Sala 1, 2 e 3

Não
definido

Não
definido

Aumentar as
competências
relacionais e
cívicas para
conseguir um
clima de bemestar e a formação
ética de cada
aluno
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diversificada e
abrangente.

natural e cultural

16 a 23 de
março

festa de encerramento da
natação curricular

Não definido

Não definido

Não definido

Não definido

Não
definido

Não
definido

A definir

Borboletário

Valorizar o
contacto com a
Natureza e o meio
envolvente.- DAC

Reconhecer o espaço no
âmbito do património
natural e cultural

Professores
Titulares

1º A e 1º B

Autocarro

Não
definido
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Escola 2,3 Prof. Delfim Santos

Janeiro

Período
Mês

Data
Prevista

Designação
da atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

Orçamento

6

Celebración
de Los Reyes

Desenvolver estratégias que
promovam o sentido de pertença e
reforcem a identidade da
escola/grupo-turma, assim como o
desenvolvimento harmonioso das
relações interpessoais; Desenvolver novas formas de
aprendizagem e estratégias que
permitam aos alunos uma
aprendizagem mais autónoma.

Troca de presentes elaborados pelos
alunos das turmas de espanhol no
âmbito da celebração espanhola Día
de los Reyes

Grupo 350 Espanhol

Turmas de
Espanhol

Não
definido

Não definido

6 a 17

Exposições
temáticas

Contribuir para o
desenvolvimento da
personalidade e da
formação do aluno,
propondo-lhe uma
reflexão sobre os valores
estéticos, sociais e
artísticos.

Refletir sobre a importância da arte
e as suas manifestações
culturais;
Desenvolver o sentido de apreciação
estética e artística do mundo
recorrendo a referências e
experiências no âmbito das Artes
Visuais;
Compreender diferentes
processos de construção
das imagens.

Grupo 600

7º.8º e 9ºAnos

Materiais
diversos

Não definido

2ª
semana

“A
permanência
da flora
greco-latina
na
atualidade”
(Colaboração
das CN e da
FQ)

Promover a realização de
atividades extracurriculares.
Incentivar iniciativas de abertura
ao exterior.
Apoiar experiências de natureza
estética, artística, criativa e de
desenvolvimento de relações
humanas positivas.
Melhorar o desempenho escolar dos
alunos através da promoção do
sucesso educativo e da promoção

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 tecidos
usado pelos Gregos e Romanos.
Fazer saquinhos de cheiro dos
tecidos tingidos e impressos com

ICLC

7º A e B
8º A, B, C, E,
F, G e H

DAC- 8º H
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13

15

Visita ao
Palácio
Nacional da
Ajuda/
Jardim
Botânico
Fados,
pregões,
quadras e
sonetos
para netos e
bisnetos
Oficina de
escrita,
leitura e
tradição oral
/ história
local
(na escola)

da disciplina.

vegetais e enchê-los com a flora
anti-traça do tempo dos Clássicos
para venda no Dia dos Clássicos na
Escola.

Promover o sucesso educativo e a
articulação curricular

Vivenciar uma atmosfera palaciana
do séc. XIX;
aprender a preservar o património
cultural e natural; desenvolver
competências de relacionamento
interpessoal.

Grupo 200
(Ana Brinca,
Mª Cristina
Cardoso, Mª
João
Gonçalves)

Cumprir objetivos das
planificações/do programa
Desenvolver valores Valorização do
trabalho colaborativo
Valorização de parcerias com
outras instituições
Melhorar o desempenho dos alunos

A vida quotidiana no século XIX
Conhecer/praticar:
Desenvolvimento pessoal
Autonomia
Trabalho em equipa
Linguagens e textos

Grupo 200
Maria da Luz
Moreira
Maria João
Gonçalves
Sara Roque

6ºA, B, C e 6ºI

6.º D
6.º F

15 e 16

Visita de
estudo ao
espaço EVOA

Melhorar o desempenho escolar dos
alunos promovendo práticas de
ensino diferenciado, e de
aprendizagem e trabalho
cooperativo.
Alargar as atividades letivas a
espaços extra aula.
Desenvolver a cultura científica
dos alunos.

Observação de aves. ( Que aves
encontramos, de onde vieram ,onde
nasceram; caracterização do habitat
e posição na cadeia trófica do
estuário através da observação de
aves)
Conhecer os impactos do Homem no
ecossistema.
Consolidar as práticas pedagógicas

Maria do
Rosário
Custódio
Maria do
Rosário Simões
Ricardo Morais
Pequeno

alunos do 8º
ano

16

Visita ao
Palácio
Nacional da

Promover o sucesso educativo e a
articulação curricular

Vivenciar uma atmosfera palaciana
do séc. XIX;
aprender a preservar o património

Grupo 200
(Mª João
Gonçalves)

6.º D e 6.º F
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Não
definido

Sala de
aula
(na
escola)

Autocarro
Bilhetes
de
entrada
no espaço
Evoa

Não definido

2
euros/aluno
+
Bilhete de
metro

Aproximada
mente
15,5€ por
aluno

8€ /aluno

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Ajuda/
Jardim
Botânico

cultural e natural; desenvolver
competências de relacionamento
interpessoal.

Museu de
Odrinhas

Promoção da disciplina e do
sucesso educativo;
Promoção de práticas de ensino
diferenciado e de aprendizagem;

Desenvolver a capacidade de
observação e análise dos alunos;
Consolidar os conhecimentos
lecionados; Sensibilizar para a
preservação do património históricocultural

Grupo 200
(Sara Roque e
Catarina
Fernandes)

5ºA,B,E,F, H

Autocarro

9,50/aluno

A definir

ESA na EB
Delfim
Santos: Astro
Pi - Missão
Zero
2019/2020

Promover o sucesso educativo

Promover competências de
programação, em contexto de
comunicação e de ciência.
Promover a experimentação como
meio para o desenvolvimento da
educação em Ciência.
Promover o conhecimento sobre
missões científicas da Agência
Espacial Europeia (ESA).
Despertar nos alunos e alunas o
interesse pela Ciência / áreas CTEM.
Despertar nos alunos e alunas o
interesse pelo prosseguimento de
carreiras na Ciência / áreas CTEM.

Grupo 510 /
Ana Paula
Paiva

7.º C, 8.º B e
8.º F

Sala TIC

Não definido

14

Cartas de
amor - Día
de San
Valentín

Desenvolver estratégias que
promovam o sentido de pertença e
reforcem a identidade da
escola/grupo-turma, assim como o
desenvolvimento harmonioso das
relações interpessoais; Desenvolver novas formas de
aprendizagem e estratégias que
permitam aos alunos uma
aprendizagem mais autónoma

Elaboração de postais no âmbito do
Día de São Valentim e partilha dos
mesmos entre a Comunidade
Educativa.

Grupo 350 Espanhol

Turmas de
Espanhol Comunidade
Educativa

Não
definido

Não definido

10-21

Exposição

Promover a qualidade, a cultura da

Os de História e Geografia de

Grupo 200

Comunidade

Átrio do

Não definido

Fevereiro

20
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Software
Python
Software
específico
da ESA /
Astro Pi Missão
zero
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Traje
Medieval

imagem do Agrupamento
Gerir os recursos para uma melhor
qualidade

Portugal

Bibiana
Martins
Maria da Luz
Moreira
Sara Roque

educativa

Bloco A

21

Megasprinter

Promoção do sucesso educativo

Promoção da atividade física e de
hábitos de vida saudável

EF

Todos os
alunos da
escola

Não
definido

Não definido

A definir

Visita de
estudo ao
Jardim
Zoológico

Promover o sucesso educativo.

Promover a relação interpessoal

ProfºJosé
António Costa

8º ano

Não
definido

Não definido

A definir
Exposição
“D. Pedro V,
O muito
amado”

Conhecer e compreender a ação de
D. Pedro V.

Consolidar os conhecimentos
adquiridos; Conhecer episódios da
História local e regional; Conhecer a
ação de indivíduos e grupos em
processos históricos; Fomentar o
gosto pela pesquisa;

Grupo 200

Turmas 6.º ano

Espaço
escolar
Materiais
diversos
utilizados
pelos
alunos (de
casa)

A definir

Visita de
Estudo ao
Museu do
Traje

Conhecer o traje no séc. XIX nas
diferentes classes sociais.

Consolidar os conhecimentos
adquiridos; Fomentar o gosto pela
pesquisa;

Grupo 200
Maria João
Gonçalves

Turmas 6º : C
D, E, F

Não
definido

Não definido

A definir

Exposição “A
Vida
quotidiana
no séc. XIX”

Conhecer a vida quotidiana no séc.
XIX

Consolidar os conhecimentos
adquiridos; Fomentar o gosto pela
pesquisa; Conhecer: a vida no
campo; a vida nas grandes cidades
(alimentação, vestuário , profissões,
habitação, transportes,
divertimentos)

Grupo 200
Maria João
Gonçalves

Turmas 6º : C
D, E, F

Espaço
escolar
Materiais
diversos
utilizados
pelos
alunos (de
casa)

Não definido

A definir

Visita de
estudo aos

Promover o sucesso educativo

Sensibilizar para a preservação do
património histórico-cultural.

Profº José
António Costa

9º ano

Não
definido

Não definido
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Jardins do
Palácio
Marquês da
Fronteira
16

Mosteiro da
Batalha e
Centro de
Interpretaçã
o de
Aljubarrota

Promover o sucesso educativo

Não definido

Grupo 200
(Rosário Leal e
Sara Roque)

5.º G e 5.º D

Não
definido

18/aluno

17

Comemoraçã
o do “St.
Patrick’s
Day”

Promoção do sucesso educativo

Desenvolver o domínio intercultural

grupo 220

turmas de 5.º
ano

Material
de
desgaste

Não definido

25,26,27

Torneios
inter-turmas

Promoção do sucesso educativo

Promoção da atividade física e de
hábitos de vida saudável

EF

Todos os
alunos da
escola

Não
definido

Não definido

A definir

Comemoraçã
o do Dia do
Pi

Desenvolver o sentido estético, a
cultura científica e artística

Realçar a importância deste número
irracional através da exposição de
trabalhos alusivos ao Pi

Professores de
MAT 6.ºano

Alunos do
6.ºano

Bloco A
(entrada)

Não definido

A definir

Exposição da
biodiversida
de na escola

Promoção do sucesso educativo

Grupo 520

Turmas de 8.º
ano

Bloco A

Não
Definido
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MARÇO

2a6

9 e 17
Dia 9 –
10h30
(5C)
Dia 17 –
10h30
(5I)

16 a 27

Museu da
Eletricidade

Spy Story
no Museu
Visita-jogo
sobre A
Formação
de
Portugal
(Museu
Arqueológi
co do
Carmo)
Exposição A
Arte é
Eterna e
não se Cala

Promover o sucesso educativo

Cumprir objetivos das
planificações/do programa
Valorização do trabalho
colaborativo
Valorização de parcerias com
outras instituições
Melhorar o desempenho dos
alunos

Promoção do sucesso, da
cooperação e da
interdisciplinaridade
Prática Pedagógica

Despertar nos alunos o interesse
pela Ciência.
Promover a experimentação como
meio para o desenvolvimento da
educação em Ciência.
Conhecer os princípios básicos da
eletricidade e suas aplicações.
Sensibilizar os alunos para as
questões ligadas à utilização segura
e sustentável da eletricidade.
Conhecer o funcionamento de uma
central termoelétrica.
Conhecer o edifício a nível
arquitetónico.

Grupo 510

A Formação de Portugal
Desenvolvimento pessoal
Conhecer/praticar:
Autonomia
Trabalho em equipa

Grupo 200
Bibiana
Martins
Maria da Luz
Moreira

Divulgar formas de saber que
articulam imaginação, razão e
emoção.
Ampliar as referências culturais e
estéticas dos alunos e da
comunidade escolar.
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Grupo 240 EVT

Turmas de 9.º
ano

5.º C
5.º I

Alunos do 2º
ciclo de
escolaridade

8 €/aluno

Metro

Bilhete de
metro

----------

---------------

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

A definir

2ª Leitura
Internacio
nal da
obra Asno
de Ouro
de Apuleio

Promover a realização de
atividades extracurriculares.
Incentivar iniciativas de abertura
ao exterior.
Apoiar experiências de natureza
estética, artística, criativa e de
desenvolvimento de relações
humanas positivas.
Melhorar o desempenho escolar
dos alunos através da promoção
do sucesso educativo e da
promoção da disciplina.

Valorizar a Cultura Clássica através
da leitura de uma obra em
simultâneo no Mundo.
Proporcionar a pesquisa sobre o
autor e a obra.
Motivar para a representação da
contextualização da obra.

Comissão
Organizadora
Internacional

A definir

Visita de
Estudo a
Conímbriga e
a Coimbra

Promover a realização de
atividades extracurriculares.
Incentivar iniciativas de abertura
ao exterior.
Apoiar experiências de natureza
estética, artística, criativa e de
desenvolvimento de relações
humanas positivas.
Melhorar o desempenho escolar
dos alunos através da promoção
do sucesso educativo e da
promoção da disciplina.

Contactar com marcas civilizacionais
do povo romano na cidade de
Conímbriga.
Privilegiar a observação das termas
como lugar de culto do corpo e do
espírito (mens sana in corpore sano).
Relembrar o mito de D. Inês e D.
Pedro in loco, lendo excertos do
episódio lírico de Os Lusíadas.
Fazer o levantamento da Flora
utilizada no bem-estar.

ICLC:

Promover a realização de
atividades extracurriculares.
Incentivar iniciativas de abertura
ao exterior.
Apoiar experiências de natureza
estética, artística, criativa e de
desenvolvimento de relações
humanas positivas.
Melhorar o desempenho escolar
dos alunos através da promoção
do sucesso educativo e da
promoção da disciplina.

Contactar com os vestígios romanos
em Miróbriga: fórum, lojas e termas.
Observar o maior reservatório de
salga de peixe da Hispânia com vista
à produção de garum.
Mencionar a origem do nome Troia.
Desfrutar do enquadramento
natural do rio Sado.

ICLC

A definir

Visita de
Estudo a
Miróbriga
e a Troia
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7º, 8º e 9º
de ICLC

9º C e F

Ainda sem
informação

(Projeto
interdisciplinar
: ICLC,
Português, C.
Naturais e E.
Visual)

8º A, B, C,
E, F, G e H

Ainda sem
informaçã
o

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

A definir

Canguru
Matemático
sem
Fronteiras
2020

Sucesso académico- melhoria do
ato educativo

Estimular o gosto e o estudo pela
Matemática.
Atrair os alunos que têm receio da
disciplina de Matemática,
permitindo que estes descubram o
lado lúdico da disciplina.
Tentar que os alunos se divirtam a
resolver questões matemáticas e
percebam que conseguir resolver os
problemas propostos é uma
conquista pessoal muito
recompensadora.
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Grupo 230 e
500
Professores de
Matemática

Turmas do 2º e
3º Ciclo

Sala de
aula

Não definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Escola Secundária D. Pedro V
Período
Mês

Data
Prevista

Designação da atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

Orçamento

9

Dia Aberto IGOT

Facilitar o
desenvolvimento
curricular ativo

Participar em palestras
sobre os conteúdos
programáticos

Filipa Moura 420
Dulce Garrido
- 420

11º9
12º5

metro

Dia Aberto
IGOT

20

Palestra da
apresentação da AMI

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

Reconhecer o sentido e
o valor das
aprendizagens com o
propósito de consolidar
as práticas pedagógicas.

Dulce Garrido
- 420

10º07
11º12
-----------

--------------

A evolução da cidade de
Lisboa -palestra pelo
Prof
Doutor Nuno Soares,
FCSH

Reforçar parcerias e
alargar as atividades
letivas a
pessoas/entidades
extra Escola
Contribuir para a
formação de pessoas e
cidadãos cultos,
autónomos, responsáveis,
conscientes e solidários

Estimular os alunos para
o
conhecimento
da
cidade de Lisboa a nível
histórico, geográfico;
Contribuir para a
apropriação do espaço
urbano;

Deolinda
Rodrigues - 420

-----------

--------------

O Turismo em Espaço
Rural – palestra pelo
Prof
Doutor Eduardo Brito
Henriques, IGOT

Reforçar parcerias e
alargar as atividades
letivas a
pessoas/entidades
extra Escola
Contribuir para a
formação de pessoas e
cidadãos cultos,
autónomos, responsáveis,
conscientes e solidários.

Reconhecer as maisvalias económicas e
sociais do Turismo para
o Portugal;
Valorizar o Turismo
Rural e relacioná-lo
como uma nova
oportunidade para os
espaços rurais.

Maria João
Lobato - 420
Deolinda
Rodrigues - 420
Filipa Moura 420
Ana Teixeira420

-----------

--------------

ATIVIDADES
ORGANIZADAS PELOS
ALUNOS DO 7º CURSO

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a

Cumprimento do
programa da disciplina
de GPPD (M1 -

Direcção do
Curso Prof.
TAGD (620)

----------

Despesas de
deslocação

Janeiro

22

A definir

Datas e
locais a
definir
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11º6
11º8

11º5
11º6
11º7
11º8
11º9

1º, 2º e 3º
Anos do
CPTAGD

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

A Definir

GD - 12º11

identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma;
Promover estratégias que
permitam uma gestão
integrada do currículo,
fomentando a prática da
Interdisciplinaridade.

Planeamento de
Programas e Projectos
do Desporto e M2 Execução de Programas
e Projectos do Desporto)

Exposição de obras do
Museu do Prado

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma

Dar á comunidade
educativa a hipótese de
conhecer algumas das
mais importantes obras
da pintura em exibição
no Museu do Prado em
Madrid
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(10º11, 11º11
e 12º10)

Grupo 350 Espanhol

Comunidade
Educativa

Não
definido

Não
definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Vista de estudo à
exposição “Explora os
materiais” no Instituto
Superior Técnico Lisboa

Promover o sucesso
educativo

Estabelecer contacto
com uma instituição de
ensino superior da área
vocacional.
Conhecer novos
horizontes dentro do
mundo da Ciência.
Reconhecer a
importância da Química
na sociedade
contemporânea.

Grupo de Física
e Química (510)
(Professora de
FQA da turma)

11º Ano
TURMA 1

----------

Preço do
transporte
público

A definir

VE Companhia das
Lezírias

Promover a educação
ambiental – reforçar as
atitudes ecológicas e de
proteção ambiental

Consolidar as
aprendizagens.

Dulce Garrido
420

11º12 + 11º16

autocarro

16 euros

4

Visita interdisciplinar do
DAC, envolvendo as
disciplinas de
Geografia, de Inglês e
de Português

Reforçar parcerias e
alargar as atividades
letivas a espaços extraaula.
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 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.

Maria João
Lobato - 420

11º5- Visita
interdisciplina
r do DAC,
envolvendo as
disciplinas de
Geografia, de
Inglês e de
Português

--------------

--------------

11

Roadshow financeiro

Alargar a escola à
comunidade educativa

VE Companhia das

Promover a educação

Consolidar as

Dulce Garrido

11º12

autocarro

--------------

Março

Fevereiro

10

24
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Lezírias

ambiental – reforçar as
atitudes ecológicas e de
proteção ambiental

aprendizagens.

420

11º16

A definir

Intercâmbio com escola
espanhola

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma;

Intercâmbio com Escola
Espanhola de forma a
permitir aos alunos da
disciplina comunicarem
com falantes nativos ao
mesmo tempo que
apresentam a cultura e
escola portuguesa.

Grupo 350 Espanhol

Estudantes de
Espanhol

Não
definido

Não
definido

A definir

Comemoração do Dia do
Pi

Desenvolver o sentido
estético, a cultura
científica e artística

Realçar a importância
deste número irracional
através da exposição de
trabalhos alusivos ao Pi

Professores de
MAT 6.ºano

Alunos do
6.ºano

Não
definido

Não
definido

A definir

Canguru Matemático
sem Fronteiras 2020

Sucesso académicomelhoria do ato educativo

Estimular o gosto e o
estudo pela Matemática.
Atrair os alunos que têm
receio da disciplina de
Matemática, permitindo
que estes descubram o
lado lúdico da
disciplina.
Tentar que os alunos se
divirtam a resolver
questões matemáticas e
percebam que conseguir
resolver os problemas
propostos é uma
conquista pessoal muito

Grupo 230 e 500
Professores de
Matemática

Turmas do 2º
e 3º Ciclo

Não
definido

Não
definido
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-

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

recompensadora.
A definir

Visita de Estudo à
Herdade do Freixo do
Meio – Montemor
Novo e à cidade de
Évora

Reforçar a
interdisciplinaridade, as
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;
Consolidar as práticas
pedagógicas;
Estimular os alunos para
o
conhecimento
do
nosso país a nível
histórico e geográfico;
Reconhecer
as
características físicas e
humanas do interior de
Portugal;
Valorizar o património
natural e cultural rural
de Portugal;
Desenvolver a cultura
cívica dos alunos;
Contribuir para o
conhecimento do País;
Valorizar o trabalho de
campo.

Maria João
Lobato - 420
Deolinda
Rodrigues - 420
Filipa Moura420

A definir

Visita de Estudo a
Constância, Convento
de Cristo em Tomar,
Grutas de Mira de Aire

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

Reforçar a importância
de Luís de Camões na
cultura Portuguesa;
Conhecer os estilos
arquitetónico do
Convento de Cristo;
Consciencializar para a
necessidade de
preservar o património
natural e o património
construído;
Conhecer a localização
geográfica dos recursos
do subsolo;

Maria João
Lobato - 420
Deolinda
Rodrigues - 420
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11º5
11º6
11º8
11º9

Autocarro
Alugado

12 Euros
(Transporte
)

Autocarro
Alugado

14 Euros
(Entrada
nas Grutas
e
Transporte)

10º5
10º6

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Caracterizar a rede
hidrográfica do rio Tejo;
Equacionar a
necessidade de
armazenamento das
águas superficiais e sua
gestão sustentável;
Contribuir para o
conhecimento do País;
Valorizar o trabalho de
campo.
A definir

A definir

Visita de Estudo a
Lisboa

Visita à Baixa de Lisboa

Facilitar o
desenvolvimento
curricular ativo

Consolidar as
aprendizagens.

Dulce Garrido
420

Visualizar as diferentes
áreas funcionais;
Identificar as diferentes
atividades económicas
da Baixa de Lisboa;
Contactar com vestígios
arqueológicos,
património histórico
religioso;
Reconhecer o
sentido e o valor das
aprendizagens;
Estimular os alunos para
o conhecimento da
cidade de Lisboa a nível
histórico, geográfico, da
literatura e cultura
portuguesas;
Contribuir para a
apropriação do espaço
urbano;
Desenvolver a cultura
cívica dos alunos.
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Maria João
Lobato - 420
Deolinda
Rodrigues - 420
Filipa Moura420

11º12 +
11º16

metro

11º5
11º6
11º8
11º9
------------

--------------

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Surf em Carcavelos

2.º Período

Data a
definir
no 2º
Período

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais; Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma; -Promover
estratégias que permitam
uma gestão integrada do
currículo, fomentando a
prática da
Interdisciplinaridade

Possibilitar a prática de
actividades curriculares
impossíveis de realizar
na escola.
Cumprimento do
programa da disciplina
de PAFD (M12- Desp. De
Aventura e Natureza II Canoagem e Surf)
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Direcção do
Curso Prof.
TAGD (620)

1º, 2º e 3º
Anos do
CPTAGD
(10º11, 11º11
e 12º10)

Não
definido

10€/aluno

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

3 março

LAN PARTY

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem a
identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais;
Promover estratégias que
permitam uma gestão
integrada do currículo,
fomentando a prática da
Interdisciplinaridade;
Construir, com o
envolvimento de todos,
uma identidade
Própria e uma imagem de
excelência com
visibilidade para
A comunidade
Promover iniciativas de
reforço da imagem e
cultura de agrupamento.

Divulgar e promover o
trabalho desenvolvido
pelo curso TGPSI

Grupo de
Informática
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Turmas do
curso TGPSI

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

3.º Período
EB1 António Nobre

Maio

Abril

Período
Mês

Data
Prevista

Designação da atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

Orçamento

20

Onde é a Guerra?
Atividades de
dramatização

Promover o sucesso
educativo.

Participar em atividades
com um grupo de atores
do Teatro D. Maria II

Grupo de atores

JI 1, 2 e 3

Ginásio da
escola

Grátis

21, 22 e
23

Visita à Escola de
Jardinagem dos Olivais

Promover o sucesso
educativo

Conhecer e realizar
pequenas tarefas:
semear, plantar e regar.

Professoras
titulares e
alunos

2ºA, B e C

Passaporte
Escolar
Alfacinhas

Grátis

27

Pintar um azulejo

Promover o sucesso
educativo, através da
arte

Conhecer a arte do
azulejo, criando

Museu Nacional
do Azulejo

JI 2 e 3

Passaporte
Escolar
Alfacinhas

5€ por
aluno

30

Dia da Mãe

Reforçar os laços com a
comunidade educativa

Participar em atividades
alusivas à data

Professoras
Titulares e
alunos

JI e 1º Ciclo

Escola

Grátis

A definir

Educação para os Afetos
e Sexualidade

Reforçar parceria no
âmbito da saúde escolar

Desenvolver
conhecimentos sobre o
corpo e emoções

CS7 Rios

4º A e 4º B

Biblioteca

Grátis

A definir

Higiene Corporal

Reforçar parceria no
âmbito da saúde escolar

Reconhecer a
importância da higiene
corporal

CS7 Rios

2.º A, B e C

Biblioteca

Grátis

5

Fundação Calouste
Gulbenkian “Há vida no
Lago”

Promover o sucesso
educativo

Sensibilizar para a
sustentabilidade
ambiental

Fundação
Calouste
Gulbenkian

1ºA e 1ºB

Transporte
público

2,50€/
aluno

15

Dia da Família

Reforçar os laços com a
comunidade educativa

Participar em atividades
alusivas à data

Educadoras

JI

Salas de
aula

Grátis

A definir

Quinta Pedagógica dos
Olivais

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver
conhecimentos sobre o
Ciclo do Pão

Quinta
Pedagógica dos
Olivais

Passaporte
Escolar
Alfacinhas

Passaporte
Escolar
Alfacinhas

Grátis
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Junho

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

A definir

Doutora Brinquedos
Ensina a Brincar ao Sol

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde escolar

Cuidados com o sol

CS7R

JI

Biblioteca

Grátis

A definir

Plantas e Bichos

Promover o sucesso
educativo

Sensibilizar para a
biodiversidade

CML

JI1, 2 e 3

Um jardim
de Lisboa
Passaporte
Escolar

Grátis

A definir

Visita de estudo de Final
de Ano

Promover laços de
cooperação e partilha

Proporcionar um
momento de convívio
entre os alunos

Professoras
titulares e
alunos

JI e 1º, 2º e 3º
Anos

A definir

A definir

A definir

Visita de Estudo Final

Promover laços de
cooperação e partilha

Proporcionar um
momento de convívio
entre os alunos

Professoras
titulares e
alunos

4º A e 4º B

A definir

A definir

Último
dia de
aulas

Arraial

Reforçar os laços com a
comunidade educativa

Proporcionar um
momento de convívio
entre os alunos

Professoras
titulares e
alunos

4º A e 4º B

A definir

A definir
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Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

EB1 Laranjeiras
Data
Prevista

Designação da
atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

Orçamento

20 a 24

Visita à Quinta
Pedagógica - “Atelier
da lã”

Promover o sucesso
educativo.

Conhecer as diferentes
técnicas de tratamento
da lã.

Educadora, AO,
e monitores

JI sala 2

Autocarro
Alfacinhas

Grátis

20 a 24

Contador de histórias
de tradição oral
portuguesa

Património oral Português

Conhecer e aprender a
preservar o património da
tradição oral portuguesa

António
Fontinha

JI / 1 Ciclo

Escola

1€ por
aluno

22

Saúde Escolar –
Cuidados com a pele.

Reforçar parcerias no
âmbito da saúde escolar.

Reconhecer a
importância dos cuidados
a ter com o sol e a pele
Adoptar atitudes corretas
em relação aos cuidados
a ter com o seu corpo.

CS7Rios

2ºA, 2ºB, 2ºC

24

Visita de Estudo ao
Parque Florestal de
Monsanto: atividade
Jogos Ambientais

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.

Promover uma melhor
perceção do meio
possibilitando reflexão
coletiva das questões
urbano-ambientais.
Ter novos
comportamentos e
atitudes perante os
problemas ambientais.

Professora, A.O
e alunos

JI Turma 3

Diversos

Grátis

24

Comemoração do 25
de abril- Dia da
Liberdade

Promover o sucesso
educativo.

Conhecer factos da
história nacional, em
especial da revolução do
25 de abril de 1974.
Ler para se informar
sobre a revolução.
Utilizar a Expressão
Plástica para a
comemoração desta data
histórica.

Professores
Titulares

3ºA, 3ºB, 3ºC
4ºA, 4ºB, 4ºC
2º A

Diversos

Abril

Período
Mês
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Maio

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

28

Atividade do CSSR /
“Prevenção de
Consumos Nocivos –
Saudável, quero ser! /
O que são drogas”

Articular com instituições
da Comunidade Local
(Escola/ Centro de Saúde
Sete Rios).
Aumentar as competências
relacionais e cívicas para
conseguir um clima de
bem-estar e a formação
ética de cada aluno.

Desenvolver algumas
práticas promotoras de
saúde.
Aprender a saber quais
são os malefícios do
tabaco e das drogas.

Enfermeira do
CSSR

4ºA, 4ºB, 4ºC

Apresentaçã
o em PPT.
Sala de
multimédia

Grátis

Data a
definir

Aplicação de Flúor

Otimização da
comunicação entre os
membros da comunidade
educativa.

Criar hábitos saudáveis.
Prevenção do
aparecimento e o
desenvolvimento de
cáries dentárias
Criar hábitos saudáveis.
Prevenção do
aparecimento e o
desenvolvimento de
cáries dentárias.

Higienista do
CS7R

Todas as
Turma de JI

Flúor em
gel.

Grátis

3

Dia da Mãe

Melhorar o desempenho
dos alunos.

Comemorar datas
festivas. Desenvolver a
escrita com criatividade
e correção de acordo com
o tema proposto.
Desenvolver atividades de
expressão plástica.
Promover atividades com
sentido para os alunos.

Professores
titulares

1º ciclo

Diversos

11 a 15

“Lisboa, património e
ambiente
A propósito dos 50
anos da Escola
secundária D. Pedro
V”
Os animais – fauna de
lisboa

Promover o sucesso
educativo.

Sensibilizar para a
importância da fauna
local e para a sua
preservação.
Promover o contacto com
a comunidade local.
Realizar exposições.

Professores
titulares do 1.º
e 2º anos e
professores
envolvidos nas
DAC.

1ºA,1ºB,1ºC
2ºA, 2ºB, 2ºC
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Ju
nh
o

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

14

Visita ao Museu
Nacional dos Coches –
“A princesa
Beringela”

Promover o sucesso
educativo.

Estimular a criatividade e
imaginação natural das
crianças.

Educadora, AO,
e monitores

JI sala 2

Autocarro
Alfacinhas

15

Dia da Família: jogos
tradicionais.

Articulação família – escola
– comunidade.

Promover os afetos.

Professores, AO,
Enc. Educação

Todas as
Turma de JI

Materiais
diversos

19

Visita de Estudo à
Quinta Pedagógica: O
ciclo do pão.

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.
Aumentar as competências
relacionais.

Aprender todo o ciclo por
que passam os cereais.

Professora,
A.O., alunos

Turma JI3

Diversos

21

“Contos Com Som”

Educar para a criatividade.
Aumentar as competências
relacionais.

Proporcionar através da
música a descoberta do
sentido semântico e
poético das palavras.

Professores, AO,
alunos

JI Turma 1

Materiais
diversos

27

Atividade do CS7R
“O Capuchinho
vermelho vai à praia”

Otimização da
comunicação entre os
membros da comunidade
educativa.

Sensibilizar para os
cuidados a ter nos
momentos de exposição
solar.

Enfermeira do
Centro de Saúde
Sete Rios

Todas as
turmas do JI

História em
PPT

A marcar

Visita ao Parque dos
Moinhos de SantanaPlantas e bichos –
descobrir a natureza
da cidade de Lisboa.

Promoção do sucesso
educativo;
Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.

Conhecer e identificar
animais e plantas e seus
habitats;
Promover a percepção do
meio, possibilitando a
reflexão colectiva das
questões urbano
ambientais.

Educadoras, AO,
monitoras

JI4, JI5 e JI6

A definir

Dom Plástico

DAC

Desenvolver as
competências do bemestar, saúde e ambiente,
pensamento crítico e
criativo.

SE Padrão dos
descobrimentos

1ºA,1ºB,1ºC

Padrão dos
descobrime
ntos

1

Dia da Criança

Promover a articulação
escola/comunidade.

Festejar o dia da criança.

Professoras
titulares

3ºA, 3ºB, 3ºC

Diversos
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1 euro por
criança

Grátis

Grátis

2 € por
aluno

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Por
confirma
r (19 de
junho ou
semana
DAC

Visita à Tapada de
Mafra

Promover o sucesso
educativo

Sensibilizar para a
preservação do ambiente
Sensibilizar para a
importância da fauna
local e para a sua
preservação.

Professores
titulares das
turmas/
Monitores do
Parque.

2ºA, 2ºB, 2ºC

A definir

Planetário

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos.

Enriquecer o imaginário
e o mundo da criança;
Proporcionar momentos
lúdicos e divertidos;
Diversificar metodologias
de ensino/aprendizagem;
Favorecer a interligação
e conhecimento do meio.

Monitores e
Cientista

3ºA, 3ºB, 3ºC

A
designar

Viagem de Finalistas

Criar condições para a
promoção do sucesso.
Valorizar o contacto da
direção com os alunos e os
profissionais do
agrupamento.

Promover a interação
social, aquisição de
atitudes e valores.
Desenvolver o interesse
pela comunicação
interpares.
Promover atitudes
ecológicas e de
preservação da natureza.

Professoras
titulares das
turmas,
Coordenadora
de Escola e
Professora
Adjunta da
Direção Vera
São Miguel.

4ºA, 4ºB, 4ºC

Autocarro e
estadia.

A
designar

Passeio Final

Criar condições para a
promoção do sucesso.
Valorizar o contacto e o
convívio entre alunos,
professores e AO.

Promover a interação
social, aquisição de
atitudes e valores.
Desenvolver o interesse
pela comunicação
interpares.

Professores
titulares e
alunos.

JI
1ºs anos
2ºs anos
3ºs anos

Autocarro

A
designar

Festa dos Finalistas

Articulação família – escola
– comunidade.

Reforçar as relações
sociais entre colegas e os
elementos da
comunidade educativa.
Proporcionar um
momento de partilha
entre pares.

Professores,
alunos,
comunidade
educativa e
assistentes
operacionais.

4ºA, 4ºB, 4ºC
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Entrada
com
atividade
6€ mais
custo
autocarro.
Diversos

Diferentes
espaços da
EB1 das
Laranjeiras

Grátis

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Comemorar o fim de um
ciclo escolar.
A definir

Quinta da regaleira

DAC

Conhecer o património
ambiental e histórico
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Professores
titulares

1ºA, 1ºB, 1ºC

Quinta da
regaleiraSintra

Transportes
e custo de
entrada

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

EB1 Frei Luís de Sousa
Data
Prevista

Designação da
atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

Orçamento

A definir

Barragem de Castelo
de Bode
Castelo de Almourol

Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.- DAC

Conhecer a
transformação da água
em energia
Conhecer o interior da
barragem
Conhecer o monumento
histórico
Reconhecer a
importância da água nas
deslocações e
comunicações entre
portos

Professores
Titulares e
Assistentes
Operacionais

2º ano

autocarro

11,50€

A definir

Semana da Leitura

Proporcionar várias
experiências literárias.

Reconhecer a
importância da leitura no
desenvolvimento das
aprendizagens.
Proporcionar momentos
de partilha entre pares

Professores
titulares

JI e 1º Ciclo

16
21

Visita ao Pavilhão do
Conhecimento

Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.

Reconhecer o espaço no
âmbito do património
natural e cultural

JI

Sala 1
Sala 3

20 de abril

Museu MATT

Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.

Reconhecer o espaço no
âmbito do património
natural e cultural

Professores
titulares e
Assistentes
Operacionais

3º ano B

Passaporte
escolar

1,5 euros

23 de abril

dia mundial do livro

Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente
Promover o sucesso
Educativo

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 4º ano

centro de
recursos

Abril

Período
Mês
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Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Comemoração do 25 de
abril

Promover o sucesso
Educativo

29 e 30 de
abril

visita de estudo à
Divisão de Gestão do
Parque Florestal de
Monsanto e de
sensibilização
ambiental “Visita à
Biodiversidade”

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

a definir

Polícia - conhecer a
polícia e a esquadra

Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.

29 de abril

dia mundial da dança

Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.

4

visita ao Castelo de
S.Jorge

Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.

4 de maio

dia do trabalhador

articulação horizontal

Maio

24 abril

Conhecer factos da
história nacional, em
especial da revolução do
25 de abril de 1974.
-Ler para se informar
sobre a revolução.
-Utilizar a Expressão
Plástica para a realizar
cartazes.

Titulares de
turma

JI e 1º ciclo

computador
- projetor
- colunas de
som
- ficha de
trabalho
- vídeo
sobre o 25
de abril de
1974
“E depois
do adeus” e
“Grândola,
vila
morena”
material de
desgaste

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 4º ano

transporte
Alfacinhas

gratuito

Professores
titulares e
Assistentes
Operacionais

3ºA

Passaporte
escolar

gratuito

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 4º ano

ginásio
rádio
música

Reconhecer o espaço no
âmbito do património
natural e cultural

JI

Sala 3

alfacinhas

conhecer o significado

Professoras

Turmas A e B

projetor

Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.
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Junho

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

dos acontecimentos do
dia 1 de maio de 1974 em
Portugal
conhecer o significado
deste dia comemorativo

titulares de
turma

do 4º ano

computador
colunas
imagens
apresentaç
ões
powerpoint

9 de maio

dia da europa

lhorar o desempenho
escolar dos alunos
promoção do sucesso
educativo

conhecer a lenda da
origem do nome europa
conhecer e localizar o
continente no mapa e no
globo

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 4º ano

globo
planisfério

----------

11 de maio

sozinho para casa emel

Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.

Reconhecer o espaço no
âmbito do património
natural e cultural

Professores
titulares e
Assistentes
Operacionais

3º ano B

Passaporte
escolar

gratuito

12 de maio

Emel-sozinho para casa

Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.

Professores
titulares e
Assistentes
Operacionais

3ºA

Passaporte
escolar

15

Dia da Família

Promover a articulação
escola/família

Desenvolver relações
entre a escola e a família

JI

JI

----------

----------

a definir

Carris - visita histórica
- autocarros

Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.

Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.

Proporcionar
uma oferta
educativa
diversificada e
abrangente.

3ºA

Passaporte
Escolar

3 euros

1
junho

Dia Mundial da Criança

Promover a articulação
escola/comunidade

Desenvolver jogos
tradicionais e atividades
ao ar livre.

Professores
titulares

JI e 1º ciclo

----------

----------

a definir

visita à quinta
Pedagógica

Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.

Reconhecer o espaço no
âmbito do património
natural e cultural

JI

Sala 1, 2 e 3

----------

----------
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Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

dia mundial do
ambiente

8 e 9 de
junho

Dia de Portugal, de
Camões e das
comunidades

articulação horizontal

a definir

Visita a uma Quinta

Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.

a definir

visita de final de
ano/ciclo

25 de
junho

Parque Monsanto

Proporcionar uma oferta
educativa diversificada e
abrangente.

19 de
junho

Proporcionar
articulação entre
comunidade
escolar/familia e
comunidade

Reforçar as relações
sociais entre colegas e os
elementos da
comunidade educativa.
Proporcionar um
momento de partilha
entre pares.
Comemorar o fim de um
ciclo escolar.

Julho

5 de junho

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 4º ano

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 4º ano

video
computador
projetor
colunas

----------

Professores
titulares

1º A e 1º B

Autocarro

----------

Professoras
titulares de
turma

Turmas A e B
do 4º ano

a definir

a definir

Reconhecer o espaço no
âmbito do património
natural e cultural

Professores
titulares e
Assistentes
Operacionais

3º ano B

Passaporte
escolar

gratuito

Professores titulares

JI e 1º ciclo

----------

----------

----------

Valorizar o contacto com
a Natureza e o meio
envolvente.
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Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Escola 2,3 Prof. Delfim Santos

Data
Prevista

Designação da
atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
(Turmas/Ano)

Recursos

Orçamento

de 15 a
30

Concurso de
escrita criativa

Promoção do sucesso
educativo

Produzir textos com relativa
facilidade, utilizando vocabulário
frequente, mas diversificado

grupo 330

turmas de 9.º
ano

Impressões
em A4 a
cores

2
prémios
para os
vencedo
res

__

Semana da
Leitura Leituras em
simultâneo

Promoção do sucesso
educativo

Relacionar conhecimentos de
forma a desenvolver a
criatividade em contexto

grupo 220

6.º ano

__

__

14 a 24

Exposições
Temáticas

Contribuir para o
desenvolvimento da
personalidade e da
formação do aluno,
propondo-lhe uma
reflexão sobre os valores
estéticos, sociais e
artísticos,
Melhorar o desempenho
dos alunos

Refletir sobre a
importância da arte e as suas
manifestações
culturais;
Desenvolver o sentido de
apreciação estética e
artística do mundo
recorrendo a referências
e experiências no
âmbito das Artes Visuais;
Compreender diferentes
processos de construção
das imagens.

Grupo 600

Materiais
diversos

Não definido

20 a 24

Pavilhão do
Conhecimento

Promover o sucesso
educativo

Consolidar e ampliar
conhecimentos sobre temas
relacionados com a Física (som ,
luz e outros)
Realçar a importância do saber
científico e tecnológico no nosso
conhecimento sobre o Universo;

Grupo 510

Autocarros

8
€/aluno

Abril

Período
Mês
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7º,8º e 9ºAnos

Turmas de 8.º
ano

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Desenvolver o espírito crítico e a
curiosidade científica.
Oficina 25 de
Abril

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver atividades
relacionadas com valores
universais

Grupo 200
Turmas 6.º ano
/parceria com
a BE

Turmas 6.º ano

--------------

--------------

27 de
abril a 8
de maio

Exposição de
trabalhos
realizados pelos
alunos do
C.A.A. - Oficina
Inclusiva

Prática pedagógica
Inclusiva

-Estimular a imaginação e a
criatividade;
- Desenvolver destrezas e
capacidades psicomotoras;
-Explorar diversas técnicas e
materiais;
-Promover momentos de
entreajuda e de cooperação;
.Proporcionar momentos lúdicos
e interativos.

Professora de
Expressão
Plástica da
Oficina
Inclusiva do
C.A.A.

Alunos que
frequentam as
aulas de
Expressão
Plástica da
Oficina Inclusiva

--------------

--------------

7 (de
manhã)

Peça de teatro
em inglês

Promoção do sucesso
educativo

Desenvolver as competências
comunicativa e intercultural

grupo 330

turmas de 8.º
ano

Auditório
da escola
D. Pedro V

6 euros
por
bilhete
para
alunos
com
SASE;
bilhetes
de
metro

11-22

Exposição de
trabalhos
desenvolvidos
ao longo do ano

Promover a qualidade, a
cultura da imagem do
Agrupamento
Gerir os recursos para
uma melhor qualidade

Cidadania e desenvolvimento
DACs
HGP / PORT / CID e DES

Maio

25

Grupo 200
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Comunidade
educativa

Átrio do
Bloco A

Não
definido

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

A definir

Olimpíadas da
Cultura
Clássica:
Deméter e
Perséfone;
Aracne;
Orfeu e
Euridice.

Promover a realização
de atividades
extracurriculares.
Incentivar iniciativas de
abertura ao exterior.
Apoiar experiências de
natureza estética,
artística, criativa e de
desenvolvimento de
relações humanas
positivas.
Melhorar o desempenho
escolar dos alunos
através da promoção do
sucesso educativo e da
promoção da disciplina.

Valorizar a Cultura Clássica e
respetivas línguas.
Proporcionar o aumento da
Cultura Clássica.
Dramatizar um mito clássico:
Ceres e Prosérpina.
Criar uma aplicação e/ou uma
obra plástica sobre as temáticas
propostas.

Comissão
Organizadora

Alunos de ICLC
do 7º, 8º e 9º
anos

25 de
maio a 5
de junho

Exposição
Património e
Ambiente

-Promoção do sucesso, da
cooperação e da
interdisciplinaridade

Divulgar formas de saber que
articulam imaginação, razão e
emoção.
Ampliar as referências culturais e
estéticas dos alunos e da
comunidade escolar.

Grupo 240 EVT

Alunos do 2º
ciclo de
escolaridade

-Prática Pedagógica

Visita a Lisboa

Junho

1e3

4

(percurso
histórico,
patrimonial e
artístico)

Torneio interturmas

Cumprir objetivos das
planificações/do
programa
Valorização do trabalho
colaborativo
Valorização de parcerias
com outras instituições
Melhorar o desempenho
dos alunos
Conhecer o património
histórico-cultural da
cidade em que o aluno
vive
Sim

Consolidar conhecimentos
anteriormente adquiridos
Conhecer/reconhecer:
História
Património
Arte
Cultura
Lisboa

Promoção da atividade física e
de hábitos de vida saudável
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Grupo 200
Bibiana
Martins
Maria da Luz
Moreira

5.º C
5.º I

EF

Alunos do 9º ano

Não
definido

Não
definido

Metro

Bilhete de
metro

Não
definido

Não definido

Julho
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8,9

Torneios interturmas

Sim

Promoção da atividade física e
de hábitos de vida saudável

EF

Todos os alunos
da escola

12

“Dia
dos
Clássicos
na
Esco Dies rerum
classicarum in
lyceo Delphino
Sancto (O dia
dos Clássicos na
Escola
Delfim
Santos):
.tenda
com
sabores
à
maneira grega e
romana; jogos
tradicionais;
atividades
lúdicas
realizadas por
um escriba e
por
Pandora;
exposição
de
trabalhos
dos
alunos…”

Promover a realização
de atividades
extracurriculares.
Incentivar iniciativas de
abertura ao exterior.
Apoiar experiências de
natureza estética,
artística, criativa e de
desenvolvimento de
relações humanas
positivas.
Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos através da
promoção do sucesso
educativo e da
promoção da
disciplina.

Contribuir para a criação de uma
identidade de
Escola/Agrupamento; tornar mais
significativas as aprendizagens
realizadas na sala de aula;
promover o sucesso educativo;
promover a educação cívica e
solidária; incentivar o trabalho
colaborativo; melhorar as
relações entre os pares; valorizar
a Cultura Clássica e as Línguas
grega e latina presentes no nosso
quotidiano através das atividades
realizadas.

ICLC:
professora e
alunos

Toda a
Comunidade

8, 9

Ciclo de Cine
Español

Desenvolver novas formas
de aprendizagem e
estratégias que permitam
aos alunos uma
aprendizagem mais
autónoma;

Dar à comunidade Educativa a
possibilidade de conhecer o
universo cinematográfico de
filmes em língua espanhola,
representativos das culturas
hispanofalantes.

Grupo 350 Espanhol

Comunidade
Educativa
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Não
definido

Não definido
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Escola Secundária D. Pedro V
Data
Prevista

Designação da atividade

Projeto educativo

Objetivos

Dinamizadores
(Grupo)

Público Alvo
Recursos
(Turmas/Ano)

3 abril

Concurso de
Programação “topas Lx”
da Universidade Nova de
Lisboa

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem
a identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais;
Desenvolver novas
formas de aprendizagem
e estratégias que
permitam aos alunos
uma aprendizagem mais
autónoma;
Estimular o objetivo de
prosseguir os estudos
para a universidade

Estimular o gosto pela
programação;
Desenvolver o trabalho
em equipa
Estimular o objetivo de
seguir para a
universidade

Prof. Nuno
Figueiredo

Turmas de
TGPSI do 2º
ano (11º ano
de
escolaridade)

A definir

Visita de Estudo ao
Museu da Água – dos
Barbadinhos

Diversificação de
estratégias
Alargamento das
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;
Valorizar o
património
museológico de
Portugal;
Sensibilizar para a
utilização
sustentável dos
recursos hídricos.

Maria João
Lobato - 420
Deolinda
Rodrigues - 420

10º5

Maio

Abril

Período
Mês
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Orçamento

10º6
-----------

--------------
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A definir

Visita de Estudo ao
Museu da Água – dos
Barbadinhos

Diversificação de
estratégias
Alargamento das
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;
Valorizar o património
museológico
de
Portugal;
Sensibilizar para a
utilização sustentável
dos recursos hídricos.

Maria João
Lobato - 420
Deolinda
Rodrigues - 420

Alargar a Escola à
Comunidade.

Esclarecer dúvidas sobre
a candidatura ao
concurso nacional de
Acesso ao Ensino
Superior;
Facilitar as escolhas dos
percursos académicos
dos alunos do 12º ano de
modo mais consciente;
Reforçar parcerias com
várias instituições
universitárias e o
Gabinete de Acesso ao
Ensino Superior;

Ana Teixeira 420

Data a
definir

Participação no Concurso
das melhores paps,
dinamizado pela ANPRI

Desenvolver estratégias
que promovam o sentido
de pertença e reforcem
a identidade da
escola/grupo-turma,
assim como o
desenvolvimento
harmonioso das relações
interpessoais;

Divulgar e promover o
trabalho desenvolvido
pelo curso TGPSI

Direcção do
Curso TGPSI
(prof. Alexandre
Rodrigues e
Carla Rodrigues)

Julho

Feira de Orientação
Vocacional “ INSPIRING
FUTURE”.

86

10º6
-----------

5 maio
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Alunos de
TGPSI do 3º
ano (12º ano
de
escolaridade)

--------------
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Ações e projetos ao longo do ano por escola
EB1 António Nobre
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

Leitura a Pares

Promover a articulação
vertical e o sucesso
educativo

Valorizar a leitura e o
trabalho cooperativo

Profª. Cristina Carvalho e
Educadora Esperança
Moreira

JI1 e 3º A

Livros de
literatura
infantil

Grátis

Escola Colorida

Promover o sucesso
educativo

Promover momentos
lúdicos e a
comunicação,
criatividade e
socialização de alunos
com necessidades
específicas e a sua
turma

Profª. Educação Especial
Alexandra Gonçalves e
Profª. titular Isabel Félix

1ºA e CAA

materiais
diversos de
expressão
plástica; jogos
lúdicos

Grátis

Lisboa, Património e
Ambiente
Plantas e Bicharocos nos
Jardins de Lisboa Biodiversidade no jardim
da Escola

Promover o sucesso
educativo

Promover a
flexibilização através
do desenvolvimento de
projetos no âmbito dos
domínios de
autonomia curricular

Professoras titulares e
alunos

1ºA e 1ºB

Espaço
exterior da
escola, jardim
e horta;
Colaboração
da CML

Grátis

Lisboa, Património e

Promover o sucesso

Promover a

Professoras titulares e

2ºA, 2ºB e 2ºC

Espaço

Grátis
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Ambiente Escola Florida

educativo

flexibilização através
do desenvolvimento de
projetos no âmbito dos
domínios de
autonomia curricular

alunos

exterior da
escola, jardim
e horta;
Colaboração
da CML

Natação Curricular
(6 semanas)

Gerir recursos para
melhorar a qualidade

Objetivos curriculares
do Bloco Natação

Monitores/professores da
atividade

1ºA e 1ºB
4ºA e 4ºB

Passaporte
Escolar
Alfacinhas

Grátis

Ciências Experimentais

Promover o sucesso
educativo

Fazer experiências e
desenvolver
conhecimentos
científicos.

Profª Francelina Sousa

3ºA e 3ºB
4ºA e 4ºB

Diversos

Grátis

Expressões Artísticas

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver
competências
artísticas

Profª Benvinda Freitas

2ºA, 2ºB, 2ºC

Diversos

Grátis

Educação Física

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver
competências físicomotoras

Profª Vera Ferreira

2ºA, 2ºB e 2ºC

Material de
Educação
Física

Grátis

Programa Nacional de
Promoção do Sucesso
educativo (PNPSE)
- Português

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver trabalho
em coadjuvação;
motivar para a leitura
e para a escrita
através da aplicação
de sequências
didáticas; apoiar
alunos

Profª. Fátima Moita

1ºA e 1º B
2ºA, 2ºB e 2ºC

Diversos

Grátis

Programa Nacional de
Promoção do Sucesso
Educativo (PNPSE)
- Matemática

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver a
capacidade de resolver
problemas; promover o
raciocínio; melhorar a

Profª Ana Paula Monteiro
(Protocolo Escola
Superior de
Lisboa/Agrupamento de

Professores
titulares de
turma do 1º e
2º ano de

Material
didático de
matemática

Grátis
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comunicação
matemática

Escolas das Laranjeiras)

escolaridade

Cidadania e
Desenvolvimento
Reuniões semanais com
alunos representantes das
turmas

Promover o sucesso
educativo

Motivar para hábitos
de cidadania

Profªs Vera São Miguel,
Ermelinda Rosa e Fátima
Moita

JI e 1º Ciclo

Diversos

Grátis

Jornal da Escola
O Antoninho

Promover o sucesso
educativo e reforçar os
laços com a comunidade
escolar

Divulgar atividades das
turmas

Professoras titulares e
alunos

Ji e 1º Ciclo

Jornal

Impressão do
Jornal oferecida
pela Associação de
Pais

Projeto Leitura a Pares

Promover a articulação
vertical e o sucesso
educativo

Ler e trabalhar em
conjunto

Professoras titulares e
alunos

JI1 e 3ºA

Sala de aula,
Biblioteca ou
Ginásio

Grátis

A Mãe/O Pai
Vem à Escola

Reforçar laços com a
comunidade educativa

Valorizar a
participação da família
em atividades
escolares

Pais/Encarregados de
Educação

JI1

Sala de aula

Grátis

Biblioteca
Leitura e Escrita

Promover o sucesso
educativo.

Utilizar a biblioteca
como um espaço de
aprendizagem e lazer

Prof.ª Manuela Vaz

JI e 1º Ciclo

Biblioteca

Grátis

Biblioteca
Requisição domiciliária

Promover o sucesso
educativo

Requisitar livros da
Biblioteca para levar
para casa

Prof. Luís Ferro

JI e 1º Ciclo

Biblioteca

Grátis
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EB1 das Laranjeiras
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

RECURSOS

ORÇAMENTO

Projeto com a família -“E
Assim a História Chegou ao
Fim ”-Histórias, tradições
(…)

Educar para a cidadania e
inovação

Estimular o gosto pela
leitura.
Reconhecer a
importância da
comunicação oral.

Enc. Educação,
professores, A.O.

JI turma 1

Diversos

Grátis

Projeto DIALLS

Educar para a cidadania e
inovação

Desenvolver o
significado que as
crianças e os jovens
conferem à Europa e
às suas diferentes
culturas

Professor.

JI turma 1

Diversos

Grátis

Projeto/Atividade
Histórias em Família

Educar para a cidadania e
inovação

Estimular o gosto pelos
livros e histórias.
Fomentar a
imaginação e
criatividade.

Enc. Educação,
professores, A.O.

JI turma 3

Diversos

Grátis

Projeto/Atividade Com a
Família vamos mais longe

Promover a participação
dos pais na vida académica
dos filhos

Atividades propostas
pelos pais.

Mães e pais.

JI turma 3

Diversos

Grátis

Natação Curricular

Gerir recursos para
melhorar a qualidade

Objetivos Curriculares
do Bloco de Natação

Monitores/professores da
CML

1ºA, 1ºB, 1ºC
4ºA, 4ºB, 4ºC

Equipamento de
natação

Alfacinhas

Promover o sucesso
educativo

Fazer experiências e
desenvolver

Profª Francelina Sousa

1ºA ,1ºB, 1ºC
3ºA, 3ºB, 3ºC

------------------

------------------

Ciências Experimentais
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conhecimentos
científicos.
Expressões Artísticas

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver
competências
artísticas

Profª Benvinda Freitas

2ºA, 2ºB, 2ºC

------------------

------------------

Educação Física

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver
competências físicomotoras

Profª Vera Ferreira

2ºA, 2ºB, 2ºC

------------------

------------------

Programa Nacional de
Promoção do Sucesso
educativo - Português

Promover o sucesso
educativo

Motivar para a leitura
e para a escrita

Profª Dulce Pires

1ºA ,1º B, 1ºC
2ºA, 2ºB, 2ºC

------------------

------------------

Programa Nacional de
Promoção do Sucesso
Educativo (PNPSE)

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver a
capacidade de resolver
problemas;
Promover o raciocínio;
Melhorar a
comunicação
matemática;
Reduzir o nº de alunos
com dificuldades na
resolução de
problemas

Docente Ana Paula Catela
Monteiro
(Protocolo Escola
Superior de
Lisboa/Agrupamento de
Escolas das Laranjeiras)

Professores
titulares de
turma do 1º e
2º ano de
escolaridade

Material didáctico,
fotocópias

Sem Custos

Cidadania e
Desenvolvimento
Reuniões com os
representantes de todas as
turmas da escola

Promover o sucesso
educativo

Motivar para os hábitos
de cidadania

Profªs Vera São Miguel,
Ermelinda Rosa e Ana
Patrícia

JI e 1º Ciclo

------------------

------------------

Encontros entre padrinhos
e afilhados

Aumentar as competências
relacionais e cívicas para
conseguir um clima de

Facilitar a integração
de novos elementos e
o conhecimento

Professores titulares

JI e 1ºCiclo

Diversos

------------------
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bem-estar e a formação
ética de cada aluno.

mútuo. Reforçar as
relações sociais entre
colegas e os elementos
da comunidade
educativa.
Proporcionar um
momento de
acolhimento.
Fomentar situações de
diálogo.

Jornal da escola
(A confirmar com a
comissão de pais)

Reforçar laços com a
comunidade escolar
Informar a comunidade
educativa

Produzir um jornal

Escola e Comissão de Pais

JI e 1º Ciclo

------------------

------------------

Leitura e Escrita

Promover o sucesso
educativo.

Usar a leitura como
forma de
aprendizagem.

Prof.ª Manuela Vaz

JI e 1º Ciclo

------------------

------------------

Praticar a escrita como
meio de desenvolver a
compreensão da
leitura.
Produzir textos com
intenções
comunicativas.
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EB1 Frei Luís de Sousa
Designação da atividade

Projeto Educativo

Objetivos

dinamizadores

Público Alvo

Recursos

Orçamento

Cidadania e
Desenvolvimento
Reuniões com os
representantes de todas as
turmas da escola

Promover o sucesso
educativo

Motivar para os hábitos
de cidadania

Profªs Vera São Miguel,
Ermelinda Rosa e Ana
Patrícia

JI e 1º Ciclo

----------

----------

Encontros entre padrinhos e
afilhados

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.

Professores titulares

JI e 1ºCiclo

Diversos

----------

Programa Nacional de
Promoção do Sucesso
Educativo (PNPSE)

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver a
capacidade de resolver
problemas;
Promover o raciocínio;
Melhorar a
comunicação
matemática;
Reduzir o nº de alunos

Docente Ana Paula Catela
Monteiro
(Protocolo Escola
Superior de
Lisboa/Agrupamento de
Escolas das Laranjeiras)

Professores
titulares de
turma do 1º e
2º ano de
escolaridade

Material
didáctico,
fotocópias

Sem Custos
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com dificuldades na
resolução de
problemas
Programa Nacional de
Promoção do Sucesso
educativo - Português

Promover o sucesso
educativo

Motivar para a leitura
e para a escrita

Profª Dulce Pires

----------

----------

Educação Física

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver
competências físicomotoras

Profª Vera Ferreira

2ºA, 2ºB

----------

----------

Expressões Artísticas

Promover o sucesso
educativo

Desenvolver
competências
artísticas

Profª Benvinda Freitas

2ºA, 2ºB

----------

----------

Ciências Experimentais

Promover o sucesso
educativo

Fazer experiências e
desenvolver
conhecimentos
científicos.

Profª Francelina Sousa

3ºA, 3ºB, 4ºA,
4ºB

----------

----------

2ºA, 2ºB, 3ºA,
3ºB
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Escola Secundária D. Pedro V
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE
Monstrinha 2020
18 a 29 de março

PROJETO EDUCATIVO
Curiosidade, reflexão e
inovação - desenvolver o
pensamento crítico,
criativo e reflexivo

OBJETIVOS
Promover a cultura
do audiovisual
Desenvolver
capacidades de
apreciação estética

DINAMIZADORES

PÚBLICO ALVO

Professores grupo 600

Alunos e
professores
de todas as
escolas do
agrupamento
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RECURSOS

Auditório
ou Sala
equipada
para
projeção
de filmes

ORÇAMENTO
Custo por participante:
2€ (exceto alunos com
ASE)

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

ESTRUTURAS DE APOIO E PROJETOS
Biblioteca Escolar D. Pedro V, Delfim Santos, Laranjeiras, António Nobre e Frei Luís de Sousa

DATA PREVISTA

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

ATIVIDADES

16-out

Palestra

Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos

14-fev

Dia de S. Valentim

Finalidade recreativa:
oferecer um espaço
de liberdade e de
expressão criativa

08-mar

Dia da Mulher

Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos

Divulgar e dar a conhecer as
efemérides de maior
destaque

Comemoração do Dia da Mulher

APAV, PB e alunos
secundário

jan/fev

Palestra

Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos

Promover a articulação
curricular

Palestra - A Matemática e a
Música com a ex-aluna Ana
Pereira do Vale

Ex-alunaAna Pereira
do Vale, PB e alunos
de matemática

25-abr

25 de Abril

Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos

Contribuir para o
conhecimento da história
recente e para o
conhecimento da democracia

Comemoração para relembrar
Abril

comunidade
educativa

Utilização das bibliotecas
como centros de
informação

Ser um centro de
acesso a fontes de
informação.

Utilizar a biblioteca como
centros de informação

Gravação dos DVD e colocação
dos mesmos na base de
Intranet.

Rui Ferreira, PB
epara a comunidade
educativa

Apresentação das PAP

Ser um centro de
acesso a fontes de

Parceria com o grupo de
Turismo na apresentação das

PB e
professores/alunos de

todo ano

jun/jul

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos

Palestra Desporto e Formação:
Profissões reguladas com o exaluno José F. Rodrigues

INTERVENIENTES

Divulgar textos; Promover a
criatividade dos alunos

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos
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Comemoração do Dia de S.
Valentim

PB, ex-aluno e alunos
Desporto/Educação
Física
comunidade escolar
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informação.
jun/jul

PAP

Turismo

Apresentação das PAP

Ser um centro de
acesso a fontes de
informação.

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos

Parceria com o grupo de
Economia na apresentação das
PAP;

PB e
professores/alunos de
Economia

set

Calendário Escolar

Planear
cuidadosamente cada
ano letivo

Organizar e planificar o ano
letivo, as reuniões e as
atividades.

Elaboração e divulgação do
calendário escolar

PB para a
comunidade escolar

set

Agenda letiva

Planear
cuidadosamente cada
ano letivo

Organizar e planificar o ano
letivo, as reuniões e as
atividades.

Elaboração e divulgação da
agenda letiva

PB para a
comunidade escolar

todo ano

Site da biblioteca

Ser um centro de
acesso a fontes de
informação.

Ser um centro de acesso a
fontes de informação.

Manutenção
biblioteca.

out

Receção aos alunos

Ser um centro de
acesso a fontes de
informação.

Ser um centro de acesso a
fontes de informação.

Receção aos novos alunos dos
7º e 10º anos

dez

Natal

Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos

Promover a escrita

Comemoração do Natal e a
Árvore feita com frases dos
alunos

alunos 7.º e 10.º

26-jan

Dia do Patrono

Melhorar
desempenho
dos alunos

Comemorar o Dia do Patrono

Exposição de livros sobre e de
D. Pedro V. Divulgação da sua
vida

Comunidade escolar

05-mai

Dia da Língua Portuguesa
e da Cultura na CPLP

Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos

Contribuir para o
conhecimento da língua
portuguesa

Comemoração do dia da Língua
Portuguesa

Comunidade escolar

março

Semana da Leitura

Melhorar o
desempenho escolar

Promover a articulação
curricular

Leitura de textos em várias
línguas.

o
escolar
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do

site

da

PB do AEL

alunos 7.º e 10º

Alunos de PLNM,
Professora Joaquina
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dos alunos

Pós de Mina e PB

out

Marcadores

Dar a conhecer a
história da escola

Promover iniciativas de
reforço da imagem e cultura
de agrupamento

Elaboração de marcadores com
os logótipos da escola desde o
seu início

PB, ex-alunos

todo ano

Boletim Viva Voz

Difundir a informação

Promover iniciativas de
reforço da imagem e cultura
de agrupamento

Elaboração, organização,
montagem e divulgação do Viva
Voz

PB da ES D. Pedro V

todo ano

Reuniões da RBE

Melhorar o
desempenho do
espaço

Participar nas reuniões da
Rede de RBE

Participação dinâmica nas
reuniões da RBE

PB da ES D. Pedro V

Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos

Palestra sobre Violência no
namoro com elementos da
APAV

APAV, PB da ES D.
Pedro V

22 nov e 14
fev

Palestra

nov

"As mulheres em Portugal,
hoje"

Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos

Exposição sobre o tema
"Mulheres célebres em
Portugal" em parceria com a
FFMS

FFMS, PB da ES D.
Pedro V

nov/março

"As mulheres em Portugal,
hoje" e Dia da Mulher

Melhorar o
desempenho escolar
dos alunos

Melhorar o desempenho
escolar dos alunos

Exposição de cartazes sobre o
tema "As mulheres em
Portugal, hoje" em parceria
com a ES António Damásio e ES
Camões

PB da ES D. Pedro V,
PB da ES António
Damásio e PB da ES
Camões comunidade
educativa

jan

Exposição sobre os 50 anos
da escola

Dar a conhecer a
história da escola

Promover iniciativas de
reforço da imagem e cultura
de agrupamento

Exposição de fotografias
marcantes dos 50 anos da ES D.
Pedro V

Prof. Paula Carmelo e
PB da ES D. Pedro V
para comunidade
educativa

todo ano

Blogue laranjices

Promover iniciativas
de reforço da imagem

Informar a comunidade
educativa

Atualização do Blogue
Laranjices da Biblioteca Escolar

PB da ES D. Pedro V
para comunidade
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e cultura de
agrupamento

educativa

abril

MABE

Promover o sucesso

Melhorar o desempenho da
biblioteca escolar

Aplicação do MABE

todo ano

Tratamento técnico

Ser um centro de
acesso a fontes de
informação

Promover o tratamento e a
organização da coleção

Tratamento técnico da
coleção: registo, catalogação,
cotação…

PB da ES D. Pedro V
para comunidade
educativa

todo ano

Difusão do acervo

Promover a
articulação curricular

Promover o gosto pela leitura
e pelas Bibliotecas

Colocação nos expositores da
entrada os materiais novos e
difusão no blogue.

PB da ES D. Pedro V
para comunidade
educativa

todo ano

Difusão do acervo

Promover a
articulação curricular

Divulgar o acervo

Exposições dos livros na
biblioteca e envio de listas aos
docentes

PB da ES D. Pedro V
para comunidade
educativa
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PB da ES D. Pedro V

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

BE Delfim Santos, BE Laranjeiras, BE António Nobre e BE Frei Luís de Sousa

DATA

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

DINAMIZADORES

Todo o ano

Blogue - O Bloco da
Fantasia

Otimizar a
comunicação

Todo o ano

Facebook - Biblioteca
Escolar Delfim Santos

Otimizar a
comunicação

Divulgar a informação.

Equipa da BE DS

Comunidade Educativa

Todo o ano
(mensal)

Boletim online Viva
Voz

Otimizar a
comunicação

Divulgar a informação. Dar a
conhecer as atividades
realizadas na escola em
articulação com a BE

Equipa de PB do AEL

Comunidade Educativa

Todo o ano

Clube de Leitura Letra
Viva

Promover o sucesso

Desenvolver/ consolidar
hábitos de leitura.

Equipa da BE

Promoção da Leitura

Promover o sucesso

Divulgar o fundo documental
da BE; Incentivar o gosto pela
leitura

Equipa da BE

Todo o ano

Divulgar a informação.

Equipa da BE DS

PÚBLICO ALVO
Comunidade Educativa

Comunidade Escolar
Comunidade Escolar

Todo o ano

Formação de
utilizadores

Promover o sucesso

Familiarização com um
modelo de pesquisa
adequado. Tipos de recursos
existentes na BE

Equipa da BE

Comunidade Escolar

Mensal

Leituras ao almoço Mostra de Leituras
para ler na fila do
almoço

Promover o sucesso
educativo

Fomentar o gosto pela leitura

Equipa da BE

Comunidade Educativa

1º,2º e 3º
períodos

Visitas de Estudo do
Clube de Leitura

Promover o sucesso

Desenvolver um projeto de
leitura
Uma visita por período

Equipa da BE
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Alunos do Clube de
Leitura
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(última semana de aulas)
9 de Setembro

Oficina
“Pais na Escola” para
Professores

Promover o sucesso
educativo
Articulação com os
professores da escola

Valorizar a biblioteca e os
seus recursos
Planificar em conjunto com o
corpo docente as oficinas
para as suas turmas.

Equipa da BE , Prof.Mª da Luz
Moreira

10 de
Setembro

Reunião com
professores e
educadores JI e 1ºCiclo
-Dar a conhecer as
redes sociais e os
Jornais on-line do
Agrupamento e
atividades a articular
com a BE

Promover o sucesso
educativo

Valorizar a biblioteca e os
seus recursos
Planificar em conjunto com o
corpo docente atividades e
projetos

Equipa da BE

Professores titulares
e educadoras

16 a 20 de
Setembro

Receção JI/ 1ºano
Laranjeiras e António
Nobre

Promover o sucesso
educativo

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.

Equipa da BE

Professoras,
educadoras e alunos

23 a 27 de
setembro

Receção 5ºanos

Promover o sucesso
educativo

Dar a conhecer o espaço da
biblioteca escolar, as regras
de funcionamento da BE, o
Clube de Leitura e as redes
sociais da BE

Equipa da BE

Professores de
português e alunos

Outubro

Receção 7ºanos

Promover o sucesso
educativo

Conhecer a organização da BE
e utilizar autonomamente os
seus recursos.

Equipa da BE

Diretores de turma e
alunos

Outubro

CNL Preparação da
fase de escola (PNL)

Promover o sucesso
educativo

Divulgar o concurso e
incentivar os alunos a

Equipa da BE, Professores de
Português

Alunos do 2º e 3º
ciclo
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Diretores de turma
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participar promovendo o
prazer da leitura.
Outubro

Faça lá um poema
(PNL)

Promover o sucesso
educativo

Divulgar o concurso e
incentivar os alunos a
participar promovendo o
prazer da leitura e da escrita.

Outubro

Imagens contra a
corrupção (PNL)???

Promover o sucesso
educativo

Divulgar o concurso e
incentivar os alunos a
participar promovendo os
valores e o exercício da
cidadania.
Promover leituras, criar
espaços de reflexão dentro da
comunidade escolar.

Outubro

Histórias da Ajudaris

Promover o sucesso
educativo

Exprimir ideias redigindo
textos com criatividade e
correção de acordo com o
tema proposto

Equipa da BE e comunidade
educativa.

BE Delfim, BE
Laranjeiras, FLS e AN

Outubro

Projeto Voluntários de
Leitura

Promover o sucesso
educativo

Divulgar e promover o projeto
voluntários de leitura

Equipa da BE, voluntários

Alunos
BE Laranjeiras, FLS e
AN

Outubro

Início req. domiciliária

Promover o sucesso
educativo

Escolher livros de acordo com
os seus gostos, interesses e
competências leitoras.
Adquirir progressivamente
hábitos de leitura

Equipa da BE

Comunidade
Educativa BE Delfim,
BE Laranjeiras, FLS e
AN

Outubro

Mês das Bibliotecas
escolares - Mural no
Bloco A e actividades a
combinar com os
diferentes ciclos.

Promover o sucesso
educativo
Consolidar a
articulação curricular
entre os três ciclos

Fomentar a ligação da
comunidade
escolar com as Bibliotecas
Escolares
do Agrupamento

Equipa da BE
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Equipa da BE, professores de
Português

Equipa da BE, professores de
Cidadania

Alunos do 3º ciclo.

Alunos do 1º,2º e 3º
ciclos.

Comunidade
educativa.

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Outubro

5 e 6 de
Novembro

Novembro

Novembro
/dezembro

dezembro

janeiro

Mês das Bibliotecas
escolares Intercâmbio de
marcadores de livros
com escolas e alunos
de outros países.

Promover o sucesso
educativo

Promover laços com jovens de
outros países, divulgando
tradições história e cultura

Equipa da BE

Professores titulares
do 1ºciclo e
professores de EV e
ET

Oficina
“Pais na escola”

Promover o sucesso
educativo
Articulação com os
professores da escola

Valorizar a biblioteca e os
seus recursos
Planificar em conjunto com o
corpo docente as oficinas
para as suas turmas.

Equipa da BE Pro. Mª da Luz
Moreira,Professores e EE

Alunos do 5º ao 9º
ano

Oficinas da Literacia
da informação e dos
media 5ºanos-Conhece
ambientes de
informação e formas
de a tratar e utilizar
nos trabalhos escolares

Promover o sucesso
educativo
Consolidar a
articulação curricular

Valorizar a BE e os seus
recursos

Equipa da BE, DT ou
professores interessados

Alunos do 5ºano

CNL - fase de escola
Realização da prova
pelos alunos inscritos.
Correção da prova

Promover o sucesso
educativo

Fomentar o gosto pela leitura

Equipa da BE, professores de
Português, BLX, EE

Comunidade
educativa

Equipa da BE

Leitores do Clube de
Leitura

Visita de Estudo do
Clube de Leitura

Oficina de Literacia da
Informação - Conhece
ambientes de
informação e formas
de a tratar e utilizar
nos trabalhos
escolares.

Promover o sucesso
educativo

Promover o sucesso
educativo
Consolidar a
articulação curricular

Desenvolver um projeto de
leitura.

Valorizar a BE e os seus
recursos

Equipa da BE, DT e ou
professores.
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Alunos dos 7º e 8ºanos
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Define metodologia de
pesquisa e seleciona
fontes.
Seleciona a informação
e extrai sentido da
informação
selecionada.
Fevereiro

Histórias da Ajudaris Apresentação da obra
coletiva e divulgação à
comunidade dos alunos
escritores que
participaram no
projeto.

Promover o sucesso
educativo

Valorizar a BE e os seus
recursos

Equipa da BE,

Comunidade
Educativa e EE na
Escola António Nobre,
Delfim.

Fevereiro

Semana dos afetos Uma confissão de amor
A definição de amor
O retrato de um ser
amado
Uma prova original de
amor.

Promover o sucesso
educativo

Valorizar a BE e os seus
recursos
Conhecer o património
histórico, D.Pedro e D. Inês
de Castro.

Equipa da BE

Comunidade
Educativa
Delfim Santos.

Fevereiro

Fase Municipal do PNL
- Ler de forma livre e
orientada obras
integrais; representar
a escola

Promover o sucesso
educativo

Participar em atividades que
promovem a leitura.

Março

Feira das Ciências - Os
alunos fazem uma
feira na Biblioteca de
Escola e apresentamna aos colegas.

Promover o sucesso
educativo
Articular o currículo
com a BE

Valorizar a Biblioteca e os
seus recursos;

Equipa da BE, professores de
CN

Alunos do 3º ciclo

Março/ Abril

Semana da Leitura –
Leituras em
simultâneo -Leitura de

Promover o sucesso
educativo
Articular o currículo

Fomentar o gosto e o
interesse pela leitura,
desenvolver a criatividade,

Equipa da BE

Comunidade educativa
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PNL, BLX e RBE ,Equipa da BE

Alunos selecionados
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pequenos textos
selecionados pela
equipa da BE e
professores em
articulação com o
currículo.

com a BE

saber escutar os outros,
conhecer o fundo documental
da BE

Abril

Semana da Leitura Leituras partilhada na
sala de aula e no
ponto de leitura da BE

Promover o sucesso
educativo
Articular o currículo
com a BE

Valorizar a Biblioteca e os
seus recursos;

Equipa da BE e professores de
Português

Comunidade
educativa.
BE Delfim, BE
Laranjeiras, FLS e AN

Janeiro,
Fevereiro,
Abril

Contadores
de
histórias, Escritores e
ilustradores
Sessões de contos de
tradicionais
em
articulação
com
o
programa curricular de
português.

Promover o sucesso
educativo

Fomentar o gosto e o
interesse pela leitura.
Desenvolver a criatividade.
Saber escutar os outros

Equipa da BE, professores de
Português

Alunos do 5º,6ºe
7ºanos

Abril

“Ler para mim Ler
para ti”
Ler, representar e
interagir
com
os
colegas dos diferentes
ciclos.

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

Equipa da BE, professores

Maio

Avaliação das BE
Questionários aos
alunos, professores e
EE e tratamento de
dados (???)

Avaliação do ano
19/20

Melhorar o desempenho da
biblioteca escolar de acordo
com as necessidades da
comunidade educativa.

Equipa da BE,

Equipa da BE,
Comunidade
educativa.

Promover o sucesso
educativo

Reconhecer o mérito dos
melhores leitores da BE.
Destacar o valor literário e
cultural da madrinha da

Equipa da BE, direção

Convidados e alunos

31 de Maio

Dia da Madrinha Entrega
de prémios aos alunos
vencedores em
concursos e a outros
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Alunos participantes
BE Delfim, BE
Laranjeiras, FLS e AN
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que se tenham
distinguido em
atividades dinamizadas
pela BE.
Mural alusivo à
madrinha da BE.

biblioteca.

Ao longo do
ano

Normalização do
registo nas BE 1º ciclo

Promover o sucesso
educativo

Organizar o fundo documental
das bibliotecas do 1ºciclo

Equipa da BE e voluntária

Comunidade
Educativa

Ao Longo do
ano

Normalização do
registo da BE Delfim
Santos

Promover o sucesso

Organização do fundo
documental da BE Delfim
santos

Equipa da BE e voluntária

Comunidade
Educativa

Data a
confirmar

Cientificamente
provável - Sessões
experimentais, visitas
de estudo, Práticas
colaborativas,

Promover o sucesso
educativo

Reforçar a motivação e a
aquisição de conhecimentos
transversais

Equipa da BE, RBE e
professores curriculares de FQ,
Mat, CN, História…

Alunos do 5º ao 9ºano

Data a
confirmar

Plasticologia marinha
Ações de educação
ambiental

Promover o sucesso
educativo

Elevar a literacia dos oceanos
nos alunos

Equipa da BE, professores do
2ºciclo, oceanário de Lisboa e
Fundação Oceano Azul, RBE,

Alunos

Data a
confirmar

Clássicos em rede Sessões de exploração,
Exposições

Promover o sucesso
educativo

Equipa da BE, RBE, Centro de
Estudos Clássicos da FLUL
Professores

Alunos

Concurso 3DI Porto
Editora -O alunos
respondem a
questionários on line
de ciências e
matemática, na escola
na 1ºfase do concurso

Promover o sucesso
educativo

Equipa da BE, Professores de
Mat, CN, Port. e Inglês

Alunos do 5º, 6º, 7º,
8ºanos

2º e 3º
períodos

Aumentar os conhecimentos
dos alunos sobre a cultura
clássica.
Descobrir a sua presença na
atualidade
Desenvolver e aplicar
conhecimentos matemáticos
e científicos
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Direção do Agrupamento e Coordenação de Estabelecimento da Delfim Santos

DATA PREVISTA
6 Nov.

A partir de 28
de Nov.

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

PROJETO EDUCATIVO

OBJETIVOS

ATIVIDADES

Cerimónia Solene do Dia do
Patrono e Comemoração
dos Prémios de Mérito
Escolar e Cívico

Proporcionar à comunidade escolar contacto
com a história da escola e a importância do
patrono

Comemorar do dia do patrono e
entrega dos prémios escolar e
cívico

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.
Finalidade recreativa e cultural

Desenvolver
valores
de
solidariedade
Apoiar os mais carenciados da
comunidade educativa.

Cerimónia Solene do Dia do Patrono
e Comemoração dos Prémios de
Mérito Escolar e Cívico. Teatro e
Música
Recolha de alimentos, rifas, venda
de bolos, banco de livros, banco de
roupas.
Entregar
cabazes
a
famílias
carenciadas

Natal Solidário

Dez
Almoço de Natal

6 Jan.

Dia de Reis

27 Jan.
Dia do Patrono DPV
Abril
Evocação da Páscoa

18 Maio
Junho

Dia do Agrupamento
Festa Encerramento do ano
letivo

Finalidade recreativa e cultural
Proporcionar à comunidade escolar contacto
com a história da escola e a importância do
patrono
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
Finalidade recreativa e cultural
Articulação família – escola – comunidade

Confraternização
entre
professores e funcionários do
agrupamento e distribuição de
cabazes de Natal.
Conhecer tradições e participar
em atividades coletivas de escola

Realização do almoço de Natal

Comemorar o dia do patrono.

Cerimónia Solene do Dia do Patrono

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

Comemorar
o
dia
do
Agrupamento.
Valorizar o trabalho participado e
a vida escolar

Cerimónia Solene
Agrupamento
A definir
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Comemoração do dia de Reis.

do

Dia

do

