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Departamento:

N.º Tipo  e Descrição da Actividade
Ciclo e Estrutura de gestão / 

orientação educativa

O

b

j

e

c

t

i

v

Objectivos a atingir com a actividade
Dinamizadores/ 

Responsáveis
Destinatários Calendarização Observações: Avaliação/Balanço da Actividade

1
Recepção aos alunos: mini-exposição 

experimental

Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Motivar os alunos para o estudo

Promover o gosto pela ciência

Divulgar o carácter experimental das disciplinas do 

departamento

Profs. do DMCE Alunos do 5.º ano 16 de Setembro

2 Plano da Matemática II
Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Incrementar o gosto pela Matemática;

Melhorar as aprendizagens;

Melhorar os resultados da disciplina. Profs. Matemática
Alunos do 

Agrupamento

Ao longo do ano 

lectivo

Desenvolvem actividades 

próprias

3 Projecto “Educação para a Saúde”
Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Informar tendo em vista a consciencialização de cada 

pessoa acerca da sua própria saúde;

Promover a aquisição de competências que habilitem para 

uma progressiva auto-responsabilização;

Promover a saúde física, psicológica e social.

Tânia Salvado, Luís 

Gonçalves

Comunidade 

Educativa e Enc. 

Educ.

Ao longo do ano 

lectivo

Desenvolvem actividades 

próprias

4 Articulação com o 1.º ciclo?
Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais
Francisco Noversa

Ao longo do ano 

lectivo

Desenvolvem actividades 

próprias

5

I Feira dos Minerais

Minerália
Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Divulgar, do ponto de vista ornamental e científico, a 

existência de materiais geológicos (fósseis, minerais e 

rochas);

Divulgar e popularizar a Geologia junto da comunidade 

escolar.

Profs. do DMCE
Comunidade 

Educativa
12 a 16 de Dezembro

6
II Feira dos Minerais                                

Minermós ou Pedras e pedrinhas?

Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Divulgar, do ponto de vista ornamental e científico, a 

existência de materiais geológicos (fósseis, minerais e 

rochas);

Divulgar e popularizar a Geologia junto da comunidade 

escolar.

Profs. do DMCE
Comunidade 

Educativa

26, 27 e 30 de Abril e 

2 e 3 de Maio

7
Dias das Ciências e da Informática - 

Laboratórios Abertos

Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Motivar os alunos para o estudo

Promover o gosto pela ciência

Divulgar o carácter experimental das disciplinas do 

departamento. Promover o contacto com as novas 

tecnologias

Profs. do DMCE
Alunos do 1º, 2º e 3º  

ciclos
2.º Período (a definir)

Poderá integrar-se numa 

semana cultural se existir.

8
Participação na III edição das Tasquinhas 

Pedagógicas

Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Divulgar à comunidade uma mostra de actividades e 

trabalhos realizados ao longo do ano letivo.

Promover o convívio e a partilha de experiências. Profs. do DMCE
Comunidade 

Educativa
3.º Período (a definir)

9 Produção de Materiais Didácticos
Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Proporcionar recursos didácticos para apoiar a actividade do 

corpo docente;

Promover a cooperação entre os docentes do 

departamento;

Contribuir para a articulação e gestão curricular;

Contribuir para a criação de um banco de recursos 

educativos.

Profs. do DMCE
Alunos e 

professores

Ao longo do ano 

lectivo

Agrupamento de Escolas da Boa Água
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10 Saída de campo - Arrábida
Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Observar o meio ambiente, identificando elementos naturais 

e humanos; Compreender as transformações que, por 

acção química, física, biológica e geológica, contribuem 

para a dinâmica da Terra e suas consequências a nível 

ambiental e social; Descobrir territórios e paisagens 

diversas valorizando a sua diversidade como uma riqueza 

natural e cultural que é preciso preservar; Promover a 

interdisciplinaridade entre diversas áreas do saber, 

nomeadamente História, Geografia, Ciências Físico -

Naturais entre outras.

Luís Gonçalves 7.º A, B, C, D, E e F 2º Período (a definir)
Em articulação com o  Dep. 

Ciências Sociais e Humanas

11 Visita de Estudo ao Museu de Ciência
Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Motivar os alunos para o estudo

Promover o gosto pela ciência

Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas
Profs de FQ e CN Alunos do 7.º ano

2º Período - Janeiro 

(a definir)

12
Visita de estudo ao Oceanário/ Pavilhão do 

Conhecimento

Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais 

Motivar os alunos para o estudo

Promover o gosto pela ciência

Divulgar o carácter experimental das disciplinas do 

departamento. Promover a conservação das espécies 

marinhas

Profs de CN e CFQ Alunos de 8º ano 14 de Dezembro

13
Actividade com Otorrinolaringologista e 

Oftalmologista

Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Sensibilizar para a necessidade de uma detecção precoce 

da doença oftalmológica que contribui para melhores 

resultados em termos de prognóstico e de cura. Aplicar 

conhecimentos adquiridos nas aulas

Profs de FQ Alunos do 8º Ano 2º Período (a definir)

14 Visita de Estudo ao Museu de Electricidade
Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Motivar os alunos para o estudo

Promover o gosto pela ciência

Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas

Profs de FQ, História e 

Ed Visual
Alunos do 9º Ano 2º Período

15 Projecto Ambiental
Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Motivar para a importância da protecção ambiental

Profs de FQ
Escola (comunidade 

escolar)
Ao longo do ano

Solicitar à Câmara Municipal 

de Sesimbra a instalação de 

Ecoponto e compostor

16
Dia Mundial da Floresta / Exposição Parques 

Naturais 

Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Compreender a necessidade de se preservar a 

biodiversidade e geodiversidade através da criação de 

Áreas Protegidas. Conhecer a diversidade de ambientes e 

de seres vivos existentes na Biosfera.

Prof.s CN 5º e 8º anos
Alunos dos 5.º e 8.º 

Anos 
19 a 23 de Março

17 VE Quinta da Escola
Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Proporcionar aos alunos novas experiências educativas 

que, de uma forma lúdica, promovam a sua formação 

pessoal, nomeadamente o respeito pela 

natureza.Compreender a necessidade de se preservar a 

biodiversidade. Conhecer a diversidade de ambientes e de 

seres vivos existentes na Biosfera. 

Prof.s CN 2.º ciclo Alunos do 6.º ano 3.º Período (a definir)

Em articulação com o  Dep. 

Ciências Sociais e Humanas 

(EMRC)

18 VE Oceanário -Atelier
Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Proporcionar aos alunos novas experiências educativas 

que, de uma forma lúdica, promovam a sua formação 

pessoal, nomeadamente o respeito pela 

natureza.Compreender a necessidade de se preservar a 

biodiversidade.

Prof.s CN de 2.º ciclo 5.º ano 2.º Período (a definir)

19
AmbiFalco - Sessão Ambiental e 

Demonstração de Aves de rapina

Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Consciencializar para a protecção do meio ambiente e das 

espécies que connosco coabitam e para a importância de 

cada espécie no equilibrio dos habitats (ecossistemas). 

Aprofundar o conhecimento da diversidade dos seres vivos.

Lurdes Batista e prof.s 

CN do 2.º ciclo
a definir

20 Concurso “Dar nome aos ossos!”
Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Despertar o interesse pelas ciências criando uma 

familiaridade entre os alunos e material usado no laboratório 

(esqueleto).
Prof.s de CN

Comunidade 

Escolar
ao longo do ano letivo

21 Canguru Matemático
Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Estimular o gosto pela Matemática e pelo seu estudo, 

permitindo que estes descubram o lado lúdico da disciplina;

Tentar que os alunos se divirtam a resolver questões 

matemáticas e desenvolvam a aptidão para tal;

Proporcionar aos alunos a possibilidade de entrar em 

competições.

Teresa Ramos,  Céu 

Silva, Stela Batinas e 

Tânia Salvado

Alunos do 4.º ano  

dos 2.º e 3.º ciclos
Março
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22 SuperTmatik
Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Desenvolver o cálculo mental;

Criar hábitos de relacionar os números entre si;

Proporcionar aos alunos a possibilidade de entrar em 

competições.

 Ana Carvalho, Céu 

Silva, Tânia Salvado e 

Teresa Ramos

1.º, 2.º e 3.º ciclos

23
Jogos Matemáticos (Campeonato de Escola 

da EBIBA)

Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Promover e incentivar o gosto pela vertente lúdica da 

Matemática;

Desenvolver capacidades de resolução de problemas, 

raciocínio e comunicação matemática;

Promover a exploração de conexões entre conteúdos 

matemáticos e diferentes situações da vida real.

Profs. Matemática Carla 

Santos, Teresa Ramos, 

Gustavo Soutinho, 

Eulália Chaves, 

Francisco Noversa

Alunos dos 1.º,  2.º  

e 3.º Ciclos
1.º Período (a definir)

24 Jogos Matemáticos (Campeonato Nacional)
Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Promover e incentivar o gosto pela vertente lúdica da 

Matemática;

Desenvolver capacidades de resolução de problemas, 

raciocínio e comunicação matemática;

Promover a exploração de conexões entre conteúdos 

matemáticos e diferentes situações da vida real.

Francisco Noversa e 

Teresa Ramos

Alunos dos 1.º, 2.º  

e 3.º Ciclos 

vencedores do 

campeonato escolar

9 de Março de 2012

Coimbra - Estádio 

Universitário (Se 

conseguirmos patrocínios)

25
Reuniões de Acompanhamento PM II e 

PMEB

Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Partilhar com colegas de agrupamentos vizinhos as 

experiências de desenvolvimento curricular e respectivas 

reflexões realizadas; Receber as informações e formação 

veiculadas pelo professor acompanhante.

Carla Santos, Stela 

Batinas, Teresa Ramos 

e Marta Augusto

Profs. Mat e 1.º 

Ciclo do AEBA e 

Representantes de 

escolas vizinhas

Ao longo do ano

26 Circo da Matemática
Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Maravilhar, divertir e atrair para a matemática mediante a 

realização de atividades lúdicas variadas. Mostrar as 

conexões entre a Matemática e o circo como forma de arte, 

de comunicação e aprendizagem. 

Prof.s Matemática 6.º 

ano
Alunos 6.º Ano

7 de Dezembro de 

2011

27 Dia do PI 
Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Promover e incentivar o gosto pela Matemática; Divulgar a 

importância da Matemática em situções do quotidiano
Prof.s de Matemática do 

2.º ciclo
14 de Março

28 Dia da alimentação-exposição de trabalhos
Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Informar tendo em vista a consciencialização de cada 

pessoa acerca da sua própria saúde; Sensibilizar para a 

importância de uma alimentação equilibrada;

Promover a saúde física, psicológica e social.

Prof.s CN Comunidade escolar  21 de Outubro

29
Actividades experimentais para realizar com 

alunos de 1º ciclo

Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais

Promover o gosto pela ciência

Profs de FQ - BE Alunos do 1º ciclo Ao longo do ano

Só poderá ser concretizada 

se não houver sempre 

OPTEs

30 Torneio Bola ao Capitão Departamento de Expressões

Promover o jogo de equipa; articular com o 1º 

ciclo- 4º ano; Promover momentos de convívio e 

de competição saudável.

Professores de 

Educação Física/ 

Professor José Lage

4º ano/ 5º ano 11-Nov Grupo de Educação Física

31 Torneio Basquetebol 3x3 Departamento de Expressões

Promover o Basquetebol; Mobilizar a

comunidade escolar para a prática competitiva

salutar.

Professores de 

Educação Física/ 

Professor Ricardo 

Chaves

 2º e 3º ciclos 11-Nov Grupo de Educação Física

32 III Corta- mato Escolar Departamento de Expressões

Apurar os melhores alunos de cada escalão e

género para representar a escola no Corta-mato

Concelhio

Professores de 

Educação Física/ 

Professor Henrique 

Carvalho

1º/ 2º e 3º ciclos 12-Dez Grupo de Educação Física

33 Exibição do Grupo de Dança Departamento de Expressões
Participar na Festa de Natal; Promover a dança

como forma de expressão e criatividade.

Professores de 

Educação Física/ 

Professor Henrique 

Carvalho

1º/ 2º e 3º ciclos 16-Dez Grupo de Educação Física

34 Demonstração Academia ECO Fit Departamento de Expressões

Participar na Festa de Natal; Promover estilos de

vida ativos e saudáveis; Demonstrar algumas

atividades desenvolvidas nas sessões da

Academia

Professores de 

Educação Física/ 

Professora Célia 

Louzeiro da Silva

1º/ 2º e 3º ciclos 16-Dez Grupo de Educação Física

35 Reunião de Balanço do 1ºPeríodo Departamento de Expressões

Analisar o trabalho desenvolvido ao longo do 

período - atividade interna e externa;  DE; 

Efetuar o balanço empenho/ participação dos 

alunos. Analisar os Projetos Blog de EF e 

Academia ECO Fit; Organizar XXV Jogos 

Desportivos Escolares

Professores de 

Educação Física/ 

Professora Célia 

Louzeiro da Silva

1º/ 2º e 3º ciclos a Definir Grupo de Educação Física

36 Corta-mato Concelhio Departamento de Expressões

Comemoração do Dia da Não Violência;

Promover o espirito desportivo: uma filosofia de

vida.

Professores de 

Educação Física/ 

Professora Célia 

Louzeiro da Silva

1º/ 2º e 3º ciclos 10-Jan Grupo de Educação Física
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37 Dia Mundial Não há violência Departamento de Expressões

Comemoração do Dia da Não Violência;

Promover o espirito desportivo: uma filosofia de

vida.

Professores de 

Educação Física/ 

Professora Célia 

Louzeiro da Silva

1º/ 2º e 3º ciclos 30-Jan Grupo de Educação Física

38 Jogos Desportivos Escolares Departamento de Expressões

Promover a competição saudável entre escolas 

do Concelho; Promover o convívio entre escolas 

do concelho; Realizar atividade física 

complementra às aulas de educação física.

Professores de 

Educação Física
1º/ 2º e 3º ciclos 20 a 23 de Março Grupo de Educação Física

39 Visita de estudo à Kidzania.
Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas

Identificar os valores essenciais para a 

convivência;o respeito, a verdade e a justiça.  

Viver de forma pacífica com os outros: definição 

de algumas regras de convivência. Descobrir as 

suas qualidades e os seus talentos para integrar 

a vida social.

Grupo de EMRC
Alunos de EMRC do 

5º;6º e 7º Ano
4 de Novembro

40 Visita ao Banco Alimentar
Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas

Sensibilizar os alunos para a promoção dos 

valores de partilha. Saber valorizar o que cada 

um tem. Saber colocar-se no lugar do outro.

Grupo de EMRC

Alunos de EMRC do 

3º ciclo; 

Encarregados de 

Educação.

Em data a definir - 1º 

período

41

Comemoração do Dia da Alimentação. 

Recolha de alimentos na escola -" A 

dinâmica do guarda-chuva - Família Porto 

de Abrigo".

Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas

Sensibilizar os alunos para a promoção dos 

valores de partilha. Saber valorizar o que cada 

um tem. Saber colocar-se no lugar do outro.

Grupo de EMRC
Alunos de EMRC - 

3º Ciclo.
Em data a definir. Parceria co CN

42
Cinema de Natal ou Politeama; Tema

"Família Porto de Abrigo".

Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas 

Identificar os valores essenciais para a

convivência;o respeito, a paz, a verdade, a

justiça e a bondade. Viver de forma pacífica

com os outros: definição de algumas regras de

convivência. .

Grupo de EMRC 5º; 6º; 7º Anos.

Em data a definir (na 

última semana de 

aulas).

43

Comemorção do dia 10 de Dezembro (Dia

dos Direitos do Homem), Construção de

um cenário com os diferentes direitos, no

espaço escola; Concurso Foto-eportagem

;E se fosse comigo? Interpretação de

fotos; "Conta-nos a tua história..."

(seminário sobre vivências noutros

países). presença de um representante de

um organismo de defesa dos Direitos do

Homem na escola.

Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas.

Sensibilizar os alunos para a importância do

conhecimento e repeito pelos Direitos do

Homem. Respeitar a diferença. Saber colocar-se

no lugar do outro. 

Professores das 

diversas áreas 

curriculares do 

Departamento.

Comunidade 

Educativa
Dezembro

44 Este Natal…"10 minutos meus para ti"
Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas.

Promover os valores da discplina de EMRC;

Promover a ajuda inter pares.
Grupo de EMRC

Comunidade 

educativa.

1º Período (em data a 

definir).

45

Exposição de Natal : Do céu caiu uma 

Estrela".A dinâmica do guarda-chuva - 

Família Porto de Abrigo".

Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas.

Sensibilizar os alunos para a promoção de

valores de partilha. Vivenciar os valores da

família. Valorizar mais o ser do que o dar e

receber próprio do consumismo.

Grupo de EMRC
Todos os alunos de 

EMRC

Em data a definir. 

Dezembro.

46 "Caça aos Reis"
Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas

Fomentar nos alunos a aprendizaagem dos 

conteúdos cristãos de uma forma lúdica. 

Fomentar a vivência de grupo. Respeitar a 

opinião do outro.

Grupo de EMRC
Todos os alunos de 

EMRC

Em data a definir (1º 

semana de Janeiro).

47
Visita de estudo ao Museu da eletricidade 

e ao CCB.

Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas

Vivenciar os conteúdos leccionados. Estabelecer 

ligação entre o passado histórico e o presente. 

Desenvolver a interdisciplinariedade.

Professora de História Alunos do 9º Ano
Em data a definir 

(início do 2º Período
Em  parceria com FQ e EV

48
Visita de estudo ao Museu de Arqueologia 

e ao  Planetário.

Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas

Reconhecer vestígios das diferentes épocas 

históricas estudadas. Vivenciar os conteúdos 

leccionados.

Profesores de História e 

Geografia - 3º Ciclo.
Alunos do 7º Ano.

Em data a definir (2º 

Período).

49 Visita de estudo à Quinta dos Loridos.
Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas

Vivenciar os conteúdos leccionados. Sensibilizar 

os alunos para a importância do patrimonio local. 

Desenvolver o sentido estético.

Professores de História 

e Geografia - 3º Ciclo.
Alunos do 9º Ano.

Em data a definir (2º 

Período).

50 Óbidos - Tempo Aventura
Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas.

Sensibilizar os alunos para o respeito  pela 

natureza. Respeitar o outro na sua diferença. 

Respeitar as regras d egrupo. Consciencializar 

junto dos alunos que liberdade requer 

responsabilidade. 

Grupo de EMRC Alunos do 3º Ciclo.
Em data a definir (2º 

Período).

51

Comemoração do Dia da Floresta; Dia da 

Água e Dia da Metereologia. Exposição de 

trabalhos na escola sede.

Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas.

Sensibilizar os alunos para a importância da 

perservação ambiental.

Professores de 

Geografia (3º ciclo)
Alunos do 3º Ciclo

Em data a definir 

(Março - 2º Período).

52 Encontro de alunos do 2º ciclo.
Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas.

Promover a troca de experiências entr alunos de 

EMRC. Respeitar a opinião do outro. Fomentar 

os valores vivenciados na disciplina de EMRC.

Grupo de EMRC Alunos do 2º Ciclo.
Em data a definir 

(Março - 2º Período).
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53
Concurso "Rosa dos Ventos", com a 

utilização de materiais recicláveis.

Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas.

Exprimir-se com liberdade, expressão e 

imaginação. Ser capaz de utilizar as suas 

aptidões manuais. Desenvolver a comunicação 

visual. . Consolidar conteúdos leccionados.

Professores de 

Geografia (3º ciclo)
Alunos do 7º Ano.

Em data a definir (2º 

Período).

54
Visita de estudo ao Palácio Nacional de 

Queluz e ao Museu da Electricidade.

Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas.

Vivenciar os conteúdos leccionados. 

Desenvolver o gosto pela aprendizagem da 

História.

Professores de 

Geografia e História (3º 

ciclo).

Alunos do 8º Ano.
Em data a definir (2º 

Período).

55
Visita de estudo ao Museu a Presidência e 

da Eletricidade.

Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas.

Vivenciar a História. Estabelecer ligação entre o 

passado histórico e o presente.  Desenvolver o 

gosto pela aprendizagem da História.

Profesores de HGP (2º 

Ciclo).
Alunos do 6º Ano.

Em data a definir ( 

3ºPeríodo).

56 Encontro de alunos do 3º ciclo.
Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas.

Promover a troca de experiências entr alunos de 

EMRC. Respeitar a opinião do outro. Fomentar 

os valores vivenciados na disciplina de EMRC.

Grupo de EMRC
Alunos de EMRC (3º 

ciclo)
Em data a definir.

57

Comemoração do dia 25 de Abril. 

Exposição de trabalhos realizados pelos 

alunos do agrupamento.

Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas.

Sensibilizar os alunos para a importância desta 

data histórica. Destacar a importância da data 

para a sua vida presente e para o seu futuro.

Professores do 

Departamento.

Comunidade 

educativa.
Em data a definir.

58 Quinta Pedagógica  Escola - Santarém.
Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas.

Sensibilizar os alunos  para o respeito pela 

natureza. Respeitar o outro na sua diferença. 

Rspeitar as regras de grupo.

Grupo de EMRC Alunos do 2º Ciclo.
Em data a definir. 

(Abril - 3º Período).
Em  parceria com  CN.

59

Comemoração do Dia Mundial da 

Europa(2 de Junho) e do Dia Mundial do 

Ambiente (5 de Jubho). Exposição de 

trabalhos realizados pelos alunos.

Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas.

Desenvolver a noção de futuros cidadãos 

integrados na comunidade europeia.Sensibilizar 

os alunos para a importância da preservação do 

meio ambiente. Desenvolver o sentido estético.

Professores do 

Departamento.

Alunos do 2º e 3º 

ciclos

3º Período (em data a 

definir)

60 Isla Mágica
Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas.

Promover a responsabilidade. Conciencializar 

junto dos alunos que liberdade requer 

responsabilidade. Promover junto dos alunos 

uma aprendizagem ludica.

Grupo de EMRC Alunos do 9º Ano. 3, 4 e 5 de Maio.

61

Parque Aquático  no Algarve.
Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas.

Promover a responsabilidade. Conciencializar 

junto dos alunos que liberdade requer 

responsabilidade. Promover junto dos alunos 

uma aprendizagem ludica.

Grupo de EMRC 6º; 7º; 8º Ano
Junho (última semana 

de aulas).

62 Recepção aos alunos 

Departamento de 

Expressões  Artes e 

Tecnologias

.Integrar os alunos no espaço 

escolar

Grupos Artes e 

Tecnologias      

Prof.Susana Silva

1º, 2º e 3º 

ciclos
19 de Setembro

Actividade atingida de forma 

bastante satisfatória, para o 

objectivo a que se destinava. Deve 

continuar no próximo ano lectivo.

63
Natal                            Decoração 

dos Espaços Escolares    

Departamento de 

Expressões  Artes e 

Tecnologias

.Vivenciar o Natal da Comunidade 

Educativa

Grupos Artes e 

Tecnologias        

Prof. Anabela 

Teixeira

Comunidade 

Educativa

Novembro 

Dezembro

64
Natal                             Postais de 

Natal 

Departamento de 

Expressões  Artes e 

Tecnologias

.Vivenciar o Natal da Comunidade 

Educativa

Grupos Artes e 

Tecnologias Prof. 

Ana Bráz

Comunidade 

Educativa

Novembro 

Dezembro

65 Dia dos Namorados    Postais

Departamento de 

Expressões  Artes e 

Tecnologias

.Promover o susesso dos alunos.  

.Sensibilizar a população escolar 

para a importância das datas 

festivas.

Grupo Artes e 

Tecnologias  Prof. 

Sandra Rodrigues

2º Ciclo Fevereiro

66
Carnaval                     Adereços de 

Carnaval

Departamento de 

Expressões  Artes e 

Tecnologias

.Desenvolver nos alunos a 

participação cívica.       .Contribuir 

para uma melhor participação.             

.Proporcionar a toda a comunidade 

educativa uma participação cívica 

enquadrada na quadra carnavalesca

Grupos Artes e 

Tecnologias    

EBBA                                

Prof. Elisabete 

Carmo

Comunidade 

Educativa

Janeiro   

Fevereiro

67 Páscoa  "Embalagem"                             

Departamento de 

Expressões  Artes e 

Tecnologias

.Desenvolver a criatividade. 

.Sensibilizar a população escolar 

para a importância das datas 

festivas.                    .Desenvolver 

opiniões.

Grupo Artes e 

Tecnologias Prof. 

Armindo Serras

Comunidade 

Educativa

Março             

Abril
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68 Clube D'artes

Departamento de 

Expressões - Artes e 

Tecnologias

.Desenvolver o sentido estético e a 

criatividade.

Grupos Artes e 

Tecnológias Prof. 

Anabela Teixeira

2º e 3º Ciclos
Ao longo do ano 

lectivo

69
Exposições Temporárias no 

Átrio da Escola          

Departamento de 

Expressões  Artes e 

Tecnologias

.Fomentar nos alunos a capacidade 

de intervenção na comunidade.              

.Desenvolver a capacidade de 

comunicar pela imagem.

Grupos Artes e 

Tecnologias     

Prof. Armindo 

Serra          Prof. 

Sandra Rodrigues

Comunidade 

Educativa

Ao longo do ano 

lectivo

70

Visita de Estudo                   - 

Banda Desenhada             - Vic 

Muniz/CCB         

Departamento de 

Expressões  Artes e 

Tecnologias

• Promover a cultura artística 

através da experimentação

• Identificar as novas correntes 

culturais e artísticas

• Caracterizar as principais 

vanguardas artísticas

• Compreender as rupturas com a 

tradição artística e cultural

• Usufruir da arte contemporânea, 

em exposição num Museu 

contemporâneo internacional

• Possibilitar aos alunos o 

desenvolvimento cultural e artístico 

através da análise de obras de arte 

contemporâneas

• Estreitar o diálogo, conhecimento e 

a interacção com as diversas 

turmas

Grupos Artes e 

Tecnologias           

Prof. Filipe 

Gonçalves

2º e 3º Ciclos Data a definir

71

Terceira Edição das Tasquinhas 

Pedagógicas Exposição dos 

trabalhos realizados pelos alunos.     

Realizar actividades arttísticas

Departamento de 

Expressões  Artes e 

Tecnologias

.Fomentar nos alunos a capacidade 

de intervenção na comunidade.              

.Desenvolver a capacidade de 

comunicar pela imagem.

Grupos Artes e 

Tecnologias                                  

Comunidade 

Educativa
Datas a definir

72

Informação On Line  Departamento de 

Expressões - Artes e 

Tecnologias

.

D

i

n

a

m

i

z

a

r 

a

s 

a

Dinamizar as actividades realizadas 

na disciplina de EVT

.Registar fotográficamente as 

actividades – diário de bordo

.Abrir a porta da sala de aula à 

comunidade escolar

Grupo Artes e 

Tecnologias Prof. 

Marco Ferreira

Comunidade 

Educativa

Ao longo do Ano 

lectivo

73 Participação em Concursos                  

Departamento de 

Expressões  Artes e 

Tecnologias

. 

P

r

o

p

o

r

c

i

o

n

a

.Proporcionar experiências 

diversificadas de fruição e 

interpretação artística.

.Estimular a expressão artística e a 

criatividade.

. Desenvolver a capacidade de 

comunicar pela imagem. 

Grupo Artes e 

Tecnologias Prof. 

Emanuel Afonso

Comunidade 

Educativa
Data a definir
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74

Arte ao VIVO:
. Promover um dia por mês, dedicado 

às actividades desenvolvidas no 

grupo Artes e Tecnologias. Realizando 

no átrio da escola actividades com a 

comunidade escolar.

Departamento de 

Expressões  Artes e 

Tecnologias

. 

M

o

t

i

v

a

r 

o

s 

a

l

u

n

o

s 

p

.Motivar os alunos para a área das 

Expressão  .Promover o clube das 

Artes,                              .Produzir 

objectos plásticos utilizando temas, 

ideias e situações,                                                     

.Manter comportamentos saudáveis 

e seguros durante o trabalho 

plástico,

. Explorar de forma criativa, meios 

de representação, materiais e 

técnicas.

Grupos Artes e 

Tecnologias                   

Prof. Carla 

Gutierres 

Comunidade 

Educativa

Ao longo do ano 

lectivo

75 Artista do mês 

Departamento de 

Expressões  Artes e 

Tecnologias

.

D

i

n

a

m

i

z

a

r 

a

s 

a

c

t

i

v

.Dinamizar as actividades realizadas 

na disciplina de EVT

.Abrir a porta da sala de aula à 

comunidade escolar  . Desafiar 

artisticamente a comunidade escolar                                         

. Motivar os alunos para a 

participação em passatempos 

escolares                                                       

. Sensibilizar os alunos para a 

utilização da Biblioteca da Escola

Grupos Artes e 

Tecnologias           

Prof. Carla 

Gutierres 

2º e 3º Ciclos Datas a definir

76
Plano de Formação do                                    

Grupo de Artes e Tecnologias

Departamento de 

Expressões   Artes e 

Tecnologias

. Estimular o pessoal docente e não docente do Agrupamento, independentemente das suas aptidões ou talentos específicos, para as potencialidades da componente artística.           .Promover a educação artística, de modo a sensibilizar para as diversas formas de expressão estética, detectando e estimulando aptidões nesses domínios.                                                                    . Promover e Sensibilizar um bom ambiente de trabalho.

. Estimular o pessoal docente e não 

docente do Agrupamento, 

independentemente das suas 

aptidões ou talentos específicos, 

para as potencialidades da 

componente artística.           

.Promover a educação artística, de 

modo a sensibilizar para as diversas 

formas de expressão estética, 

detectando e estimulando aptidões 

nesses domínios.                                                                    

.Promover e Sensibilizar um bom 

ambiente de trabalho.

Grupos Artes e 

Tecnologias            

Prof. Susana 

Silva

Comunidade 

Educativa
Datas a definir

77
Comemoração do Dia Mundial 

da Criança

Departamento de 

Expressões  Artes e 

Tecnologias

Dinamizar os espaços escolares. Envolvimento de várias actividades dedicadas aos alunos. Exprimir-se com liberdade e imaginação. Utilizar correctamente utensilios e ferramentas e equipamentos. Aprofundar a exploração de meios e técnicas já abordados. Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns.

.Dinamizar os espaços escolares.                

.Envolvimento de várias actividades 

dedicadas aos alunos. Exprimir-se 

com liberdade e imaginação.     

.Utilizar correctamente utensilios e 

ferramentas e equipamentos. 

.Aprofundar a exploração de meios 

e técnicas já abordados. .Cooperar 

com outros em tarefas e projectos 

comuns.

Grupo Artes e 

Tecxnologias                   

Prof. Susana 

Silva       

Prof.Armindo 

Serra

Pré, 1º, 2º, 3º 

Ciclos
Dia 1 de Junho 
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78 Plano de Acção de Formação

Departamento de 

Expressões                       

Grupo de Artes e 

Tecnologias

Este Plano tem como objectivo 

estimular o pessoal docente e não 

docente do Agrupamento, 

independentemente das suas 

aptidões ou talentos específicos, 

para as potencialidades da 

componente artística. Entre outros 

objectivos, pretende promover a 

educação artística, de modo a 

sensibilizar para as diversas formas 

de expressão estética, detectando e 

estimulando aptidões nesses 

domínios.

Grupo Artes e 

Tecnologias   

Prof. Susana 

Silva

Comunidade 

Educativa

Ao longo do Ano 

lectivo

79

Plano de Formação Formação

de professores - Introdução ao

tratamento de imagens com o

Photoshop

Departamento de 

Expressões Grupo 

Artes e Tecnologias

. Contribuir para a formação do

corpo docente da escola; Dotar os

professores de uma ferramenta de

tratamento de imagem.

Grupo Artes e 

Tecnologias 

Prof.Marco 

Ferreira

Comunidade 

Educativa
Data a definir

80
Plano de Formação Movimento 

espontanêo dança intuitiva 

Departamento de 

Expressões Grupo 

Artes e Tecnologias

. Desenvolvimento de técnicas 

básicas de desenvolvimento
Grupo Artes e 

Tecnológias Prof. 

Emanuel Afonso

Comunidade 

Educativa
25 de Outubro

81
Plano de Formação  Marionetas 

em papel de jornal e fita crepe

Departamento de 

Expressões Grupo 

Artes e Tecnologias

. Desenvolvimento de técnicas de 

expressão.
Grupo Artes e 

Tecnologias                       

Prof. Paula Soeiro

Comunidade 

Educativa
24 de Novembro

82

Plano de Formação 

Demonstração de Produtos da 

Faber Castell

Departamento de 

Expressões Grupo 

Artes e Tecnologias

. Dar a conhecer os produtos e as 

suas potencialidades.

. Proporcionar a experimentação de 

materiais.

Grupo Artes e 

Tecnologias Prof. 

Carla Gutierres

Comunidade 

Escolar
Data a definir

83
Plano de Formação  Introdução 

ao desenho Vetorial

Departamento de 

Expressões    Grupo 

Artes e Tecnologias

. Contribuir para a formação da

comunidade educativa; Dotar os

participantes de uma ferramenta de

tratamento de imagem.

Grupo Artes e 

Tecnologias                       

Prof. Susana 

Silva

Comunidade 

Educativa
Data a definir

84
Animaletas           "Animaleta 

D´arte"

Departamento de 

Expressões                       

Grupo de Artes e 

Tecnologias com 

BE/CRE e 1º Ciclo

É uma mala animada e itinerante, 

formada por um conjunto de livros 

da BE/CRE que irão até às salas de 

aula de modo a criar dinamismo e 

intervenção com a comunidade 

escolar.

O projecto dinamizado pelo Grupo 

de Artes e Tecnologias em conjunto 

com a BE/CRE pretende trabalhar 

vários temas no futuro conciliando a 

leitura com a intervenção artística.

Para iniciar o projecto no 3º Período 

propõem-se trabalhar a Arte e mais 

concretamente o artista Pablo 

Picasso através da “Animaleta 

D´Arte”.

Grupos Arte e 

Tecnologias                                 

Prof. Susana 

Silva        BE/CRE                       

Prof.Christine R.

1º, 2º e 3º 

ciclos
Datas a definir Livros da BE/CRE

85
Semana das Profissões "No 

Mundo do trabalho"

Departamento de 

Expressões Gruipo 

Artes e Tecnologias  

.Dar a conhecer aos alunos vários 

profissionais em actividade, para 

falarem sobre o seu percurso 

profissional. Convidando alguns 

Encarregados de Educação a vir à 

escola.

Grupo Artes e 

Tecnologias   

Prof. Susana 

Silva            Prof. 

Filipe Gonçalves           

9ºAno 2º Periodo
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86
Semana "Ciência Desporto e 

Arte Divertida"

Departamento de 

Expressões  

Departamento de 

Matemática e Ciências 

Experimentais

Uma semana de férias com carácter 

educacional e lúdico, para 40 alunos 

do 2º e 3º ciclos, que integra 

actividades diversificadas, 

relacionando artes, desporto e 

ciência.

Grupo Artes e 

Tecnologias   

Prof. Susana 

Silva          Grupo 

de Ciências       

Prof.Anabela 

Fonseca

Crianças e 

jovens dos 10 

aos 16 anos da 

Comunidade

Datas a definir  

nas férias 

escolares de 

Verão

Vários recursos e 

docentes envolvidos

87

Arte ao VIVO                  Sacos 

de Papel

Departamento de 

Expressões Grupo 

Artes e Tecnologias  

. Seleccionar os materiais  tendo em 

conta as suas qualidades 

expressivas/estéticas; .Construir 

objectos simples.

Grupo Artes e 

Tecnologias   

Prof. Carla 

Gutierres

Comunidade 

Educativa

Outubro

20/10/2011

88

Arte ao VIVO                     São 

Martinho        Cartuchos para as 

castanhas

Departamento de 

Expressões Grupo 

Artes e Tecnologias  

. Sensibilizar os alunos para as 

festividades e comemorações na 

comunidade;

. Conhecer e utilizar técnicas de 

transformação de materiais em 

vários suportes;

. Construir formas tridimensionais 

tendo em conta a sua estrutura.   . 

Utilizar processos de medição 

relacionados com o formato dos 

materiais;

. Ter exigências de funcionalidade e 

equilíbrio visual, na construção de 

formas e na sua decoração.

Grupo Artes e 

Tecnologias   

Prof. Carla 

Gutierres

Comunidade 

Educativa

Novembro

10/11/2011

89

Arte ao VIVO                Coroas 

de Natal

Suportes para Guardanapos

Motivos de Natal

Departamento de 

Expressões

.Sensibilizar os alunos para as 

festividades e comemorações na 

comunidade;

. Conhecer e utilizar técnicas de 

transformação de materiais em 

vários suportes;

. Construir formas bi e 

tridimensionais.                   .Ter 

exigências de funcionalidade e 

equilíbrio visual, na construção de 

formas e na decoração de espaços.

Grupo Artes e 

Tecnologias   

Prof. Carla 

Gutierres

Comunidade 

Educativa

Dezembro 

08/12/2011

90 Media Smart

Departamento de 

Expressões Grupos 

Artes e Tecnologias  

. Despertar o espirito crítico das 

crianças face à publicidade. 

Apresentação de um prorama de 

literacia sobre a publicidade nos 

diversos media

Grupo Artes e 

Tecnologias   

Prof. Susana 

Silva

1º2º3º Ciclos
Ao longo do ano 

letivo

91 Quadro de Honra Artistico

Departamento de 

Expressões Grupo 

Artes e Tecnologias  

.Valorização do mérito artistico. Grupo Artes e 

Tecnologias   

Prof. Susana 

Silva            Prof. 

Carla Gutierres  

 2º3º Ciclos Data a definir

92 Circo de Natal - Coliseu (Lisboa) 1º ciclo Proporcionar aos alunos um espírito natalício Docentes Alunos 09-Dez 2º ano de escolaridade

93 Monte Selvagem - Montemor 1º ciclo Conhecer o ambiente natural, animais e plantas Docentes Alunos 08-Jun 2º ano de escolaridade

94

Participação activa nas estruturas de 

orientação pedagógica da escola e na 

elaboração dos documentos orientadores 

Bibliotecas Escolares
Sistematizar uma articulação curricular com as 

várias estruturas educativas

Professores 

bibliotecários

Comunidade 

Educativa
ao longo do ano letivo

95
Participação no Conselho Pedagógico e nas 

Comissões do Pedagógico.
Bibliotecas Escolares Estipulados consoante legislação em vigor.

Coordenadora da 

Equipa da BE

Comunidade 

Educativa
Ao longo do ano letivo
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96 Apoio aos utilizadores Bibliotecas Escolares
Orientar o trabalho dos utilizadores da BE, 

procurando rentabilizar os recursos existentes

Equipa da BE; 

professores 

colaboradores; 

Assistente Operacional 

(colaboração)

Comunidade 

Educativa
Ao longo do ano letivo

BE da EBI, da EB1 nº2 e da 

EB1/JI PG

97

Instalar/Utilizar o programa BIBLIObase 

(catalogação do fundo documental da EBI 

BA; empréstimo; estatísticas…)

Bibliotecas Escolares

Informatizar a catalogação do fundo 

documental da EBI BA; Facilitar o acesso à 

informação; melhorar a qualidade do 

trabalho desenvolvido pelas BE 

Equipa da BE/PTE
Comunidade 

Educativa
Ao longo do ano letivo

BE da EBI, da EB1 nº2 e da 

EB1/JI PG

98
Criação/manutenção das páginas e blogs 

relativas à BE da EBI BA
Bibliotecas Escolares

Promover a BE; divulgar as actividades e o 

fundo documental da BE; otimizar os meios 

de comunicação e informação da BE

Coordenador PTE/ 

Professora Bibliotecária

Comunidade 

Educativa
Ao longo do ano letivo BE da EBI

99

Organizar a articulação OPTE - BE (orientar o 

trabalho dos professores na BE e nas 

situações de substituição)

Bibliotecas Escolares

Rentabilizar os recursos da BE nas 

situações de aula de substituição; motivar 

os professores para a utilização da BE

Professora Bibliotecária; 

professores das 

OPTE/BE

Comunidade 

Educativa
Ao longo do ano letivo BE da EBI

100 Organização/decoração do espaço. Bibliotecas Escolares

Criar um espaço acolhedor, iniciando os alunos 

nas metodologias correctas da organização dos 

acervos das Bibliotecas.

Professoras 

Bibliotecárias; 

Comunidade 

Educativa
1º e 2º Períodos BE da EB1 nº2

101 Aquisição do fundo documental Bibliotecas Escolares

Adquirir livros e material audiovisual adequado à 

necessidades dos utilizadores, procurando 

enriquecer e diversificar o fundo documental do 

Agrupamento

Professores 

bibliotecários

Comunidade 

Educativa
Ao longo do ano letivo

BE da EBI, da EB1 nº2 e da 

EB1/JI PG

102
Arrumação do acervo (de acordo com a CDU) 

criando uma sinalética adequada. 
Bibliotecas Escolares Facilitar o acesso à informação

Equipa da BE; 

Biblioteca Municipal de 

Sesimbra

Comunidade 

Educativa
ao longo do ano Biblioteca EBI e EB1 nº2 QC

103
Decoração do espaço consoante as 

festividades
Bibliotecas Escolares

Valorizar o trabalho desenvolvido pelos alunos; 

desenvolver a sensibilidade estética e cultural

Professores 

bibliotecários, equipa da 

BE e colaboradores; 

departamentos

Comunidade 

Educativa
ao longo do ano letivo

BE da EBI, da EB1 nº2 e da 

EB1/JI PG

104
Articulação do trabalho com as estruturas 

externas (SABE; RBE; PNL)
Bibliotecas Escolares

Optimizar o trabalho estabelecendo parcerias 

com entidades especializadas; enriquecer a 

prática da BE

Professores 

Bibliotecários

Comunidade 

Educativa
ao longo do ano letivo

105

Organização de sessões de formação de 

utilizadores (recursos existentes, tratamento 

documental e respectiva arrumação)

Bibliotecas Escolares

Desenvolver competências de utilizadores; 

Motivar os alunos e restante comunidade para  o 

cumprimento de regras fundamentais de uma 

correcta utilização dos recursos da Biblioteca. 

Sensibilizar os alunos e restante comunidade 

para  a importância  da frequência da Biblioteca 

Escolar. 

Professores 

Bibliotecários; 

professores e 

alunos do 

agrupamento

1º e 2º períodos
BE da EBI, da EB1 nº2 e da 

EB1/JI PG

106

Organização de sessões de formação de 

utilizadores-professores (conhecimento do 

acervo existente)

Bibliotecas Escolares

Conhecer os recursos existentes em cada área; 

optimizar a utilização curricular dos recursos; 

cruzar com os programas das disciplinas

Professores 

Bibliotecários

Departamentos 

Curriculares
Ao longo do ano letivo

BE da EBI, da EB1 nº2 e da 

EB1/JI PG

107

Organização de sessões de formação de 

utilizadores: literacia da informação (utilização 

dos recursos digitais para pesquisa e 

tratamento da informação)

Bibliotecas Escolares

Desenvolver competências relativas à pesquisa, 

recolha e tratamento de informações em 

suportes digitais;

Coordenador PTE; Prof. 

Bibliotecária

professores e 

alunos do 

agrupamento

Ao longo do ano letivo BE da EBI

108

PNL - aquisição e organização dos livros para 

leitura orientada, para leitura autónoma e 

para apoio aos projectos

Bibliotecas Escolares

Promover hábitos ao nível da leitura; 

Desenvolver competências de leitura e de 

escrita

Responsável pelo PNL
Todos os alunos do 

Agrupamento
1ºperíodo

BE da EBI, da EB1 nº2 e da 

EB1/JI PG

109 PNL: Projecto "Já sei ler" Bibliotecas Escolares

Promover hábitos ao nível da leitura; 

Desenvolver competências de leitura e de 

escrita; fomentar a leitura recreativa; envolver a 

família no processo de aprendizagem dos alunos

Responsável pelo PNL; 

Professores 

bibliotecários; 

Departamento do 1º 

ciclo

1ºCiclo ao longo do ano letivo
BE da EBI, da EB1 nº2 e da 

EB1/JI PG

110 PNL: Projecto "Leitura em Vai e Vem" Bibliotecas Escolares

Promover hábitos ao nível da leitura; fomentar a 

leitura recreativa; envolver a família no processo 

de aprendizagem dos alunos

Responsável pelo PNL; 

Professores 

bibliotecários; 

departamento do pré-

escolar

pré-escolar ao longo do ano letivo Biblioteca EB1/JI PG

111

PNL - divulgação/promoção dos programas 

de leitura "Está na hora dos livros" (Pré); 

"Está na hora da leitura" (1º ciclo); "Quanto 

mais livros melhor" (2º ciclo); "Navegar na 

leitura" (3º ciclo)

Bibliotecas Escolares

Promover hábitos ao nível da leitura; 

Desenvolver competências de leitura e de 

escrita

Responsável pelo PNL
Todos os alunos do 

Agrupamento
ao longo do ano letivo

BE da EBI, da EB1 nº2 e da 

EB1/JI PG
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112
PNL - Organização da circulação dos 

conjuntos para leitura orientada
Bibliotecas Escolares

Optimizar o processo de Leitura Orientada de 

obras completas em sala de aula

Responsável pelo PNL; 

Professores 

Bibliotecários; 

professores dos 

Departamentos

alunos de 1º, 2º e 3º 

ciclos
ao longo do ano letivo

BE da EBI, da EB1 nº2 e da 

EB1/JI PG

113

Requisição /Aquisição de livros em 

articulação com a Biblioteca Municipal de 

Sesimbra

Bibliotecas Escolares
Rentabilizar os recursos existentes na 

comunidade; enriquecer a pesquisa dos alunos
Equipa da BE; BMS

docentes; alunos do 

pré-escolar, 1º, 2º e 

3º ciclos

ao longo do ano letivo

114 Actividades de promoção da leitura na BE Bibliotecas Escolares

Promover a leitura cumprindo objectivos 

curriculares interdisciplinares e de natureza 

lúdica

Equipa da BE; 

departamentos; 

Todos os alunos do 

Agrupamento
ao longo do ano letivo

BE da EBI, da EB1 nº2 e da 

EB1/JI PG

115
Organização do funcionamento dos alunos 

"Monitores de Leitura"
Bibliotecas Escolares

Desenvolver competências ao nível da leitura e 

da literacia da informação; envolver directamente 

os alunos no funcionamento da BE

Professora Bibliotecária Alunos interessados ao longo do ano letivo Biblioteca da EBI

116
Dinamização de sessões de pesquisa de 

informação em diversos suportes
Bibliotecas Escolares

Desenvolver competências ao nível da leitura e 

da literacia da informação

Professores 

bibliotecários, equipa da 

BE e colaboradores; 

professores de apoio ao 

estudo/áreas 

curriculares não 

disciplinares; outros 

docentes

alunos 2º e 3º períodos
BE da EBI, da EB1 nº2 e da 

EB1/JI PG

117 Exposições de trabalhos de alunos Bibliotecas Escolares

Promover a motivação para o trabalho escolar e 

o sucesso educativo; desenvolver a 

sensibilidade estética e cultural

Professores 

bibliotecários, equipa da 

BE e colaboradores; 

departamentos

Alunos ao longo do ano letivo
BE da EBI, da EB1 nº2 e da 

EB1/JI PG

118
Desenvolvimento do Projecto "Biblioteca 

Social"
Bibliotecas Escolares

Promover e reforçar as competências pessoais e 

sociais dos alunos, tendo como ponto de partida 

os livros

Tecnica de Investigação 

Social; Professora 

Bibliotecária

Alunos ao longo do ano letivo Biblioteca da EBI

119

Divulgação do acervo / novidades / 

concursos (na BE e na sala de professores); 

Projecto "Acabadinho de Chegar"

Bibliotecas Escolares Divulgar o acervo; motivar para a leitura

Equipa da BE; 

Professores 

colaboradores

Comunidade 

Educativa
ao longo do ano letivo Biblioteca da EBI

120 Realização de Feiras Do Livro Bibliotecas Escolares Valorizar o livro e a leitura

Equipa da BE; 

Assistente Operacional 

(colaboração)

Comunidade 

Educativa

no final de cada 

período (a 

calendarizar)

BE da EBI, da EB1 nº2 e da 

EB1/JI PG

121 Comemoração de datas relevantes: Bibliotecas Escolares

Articular o trabalho da BE com os vários 

departamentos; assinalar a comemoração de 

datas relevantes

Equipa da BE e 

docentes

Comunidade 

Educativa
ao longo do ano letivo

BE da EBI, da EB1 nº2 e da 

EB1/JI PG

122
Encontro com um escritor: (ilustador) Rui 

Sousa
Bibliotecas Escolares Promover o livro e a leitura;

Professores 

Bibliotecários; 

Departamento do 1º 

ciclo

 alunos do 2º ano 

(EBI) alunos da EB1 

nº2 QC

a calendarizar BE da EBI e da EB1 nº2

123
Encontro com um escritor (em video-

conferência): Maria Teresa Maia Gonzalez
Bibliotecas Escolares Promover o livro e a leitura;

Professora Bibliotecária; 

Professores de LP 9º 

ano

 alunos do 8º ano a calendarizar BE da EBI 

124
Encontro com um escritor: Sandra Carvalho 

(literatura do fantástico)
Bibliotecas Escolares Promover o livro e a leitura;

Professora Bibliotecária; 

Professores de LP 8º 

ano

 alunos do 9º ano a calendarizar BE da EBI 

125 Encontro com um escritor: Augusto Carlos Bibliotecas Escolares Promover o livro e a leitura;

Professora Bibliotecária; 

Professores de LP 2º 

ciclo

 alunos do 1º ciclo a calendarizar BE da EBI 

126 Encontro com um escritor: David Machado Bibliotecas Escolares Promover o livro e a leitura;

Professora Bibliotecária; 

Departamento do 1º 

ciclo

 alunos do 2º ciclo a calendarizar BE da EB1/JI PG

127
Articulação do trabalho com os vários 

projetos do Agrupamento
Bibliotecas Escolares

Integrar a BE no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos;

Professoras 

Bibliotecárias

Comunidade 

Educativa
Ao longo do ano letivo

BE da EBI, da EB1 nº2 e da 

EB1/JI PG

128
3ª Maratona da Leitura (integrada na 

Semana da Leitura)
Bibliotecas Escolares

Fomentar o gosto por actividades  relacionadas 

com o estudo da Língua Portuguesa; Estimular a 

leitura recreativa

Professoras 

Bibliotecárias; 

professores de Língua 

Portuguesa; Assistente 

Operacional 

(colaboração)

comunidade 

educativa

Semana da Leitura (5 

a 9 de Março)
BE da EBI e da EB1/JI PG
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129

"Love, amour, amore"... sente-se em 

qualquer língua  - recitação de poemas de 

amor em várias línguas 

Bibliotecas Escolares
Valorizar o texto poético;  favorecer a integração 

dos alunos estrangeiros

Professora Bibliotecária; 

professores de Língua 

Portuguesa e Língua 

Estrangeira

comunidade 

educativa
14 de Fevereiro BE da EBI

130

"Los três petits piggies"  - um conto em 

várias línguas (reconto da história em várias 

línguas por professores, alunos e familiares 

em várias línguas)

Bibliotecas Escolares

 Valorizar os Contos de Fadas; valorizar a língua 

e cultura estangeiras; favorecer a integração dos 

alunos estrangeiros

Professora Bibliotecária; 

professores de Língua 

Estrangeira

comunidade 

educativa

Semana das Línguas 

(27 de Abril)
BE da EBI

131
Festa de inauguração formal da Biblioteca

Bibliotecas Escolares

Valorizar as BE; motivar a comunidade escolar 

para o envolvimento com as actividades da 

escola. 

Equipa da BE; Direcção; 

docentes; Assistente 

Operacional 

(colaboração)

Comunidade 

Educativa
a calendarizar BE da EBI e da EB1 nº2

132
Auto-avaliação dos Bibliotecas Escolares 

(aplicação do MAABE - RBE)
Bibliotecas Escolares

Avaliar o desempenho das BE; melhorar a 

qualidade dos serviços prestados

Professoras 

Bibliotecárias

Comunidade 

Educativa
Ao longo do ano letivo

133 Actividades de final de ano lectivo Bibliotecas Escolares
Apresentar à comunidade o trabalho efectuado 

ao longo do ano (boas práticas)

Equipa da BE; 

Assistente Operacional 

(colaboração)

Comunidade 

Educativa
3º Período

BE da EBI, da EB1 nº2 e da 

EB1/JI PG

134 Melodias de Natal

Departamento de Expressões - 

Educação Musical

S

e

n

s

i

b

i

Profs de EM Alunos do 2ºciclo Dezembro Local a designar

135 Carnaval (Desfile)

Departamento de Expressões - 

Educação Musical
Profs de EM / Música Comunidade Educativa Fev/Mar Sesimbra

136
Eco-Criar - Construção de Instrumentos 

Musicais com materiais recicláveis

Departamento de Expressões - 

Educação Musical

R

e

c

o

n

h

e

Prof Raquel Henry + Profs de EVT Alunos do 2ºciclo A longo do ano

137
Construção de Paineis com instrumentos 

musicais para a sala de EM 

Departamento de Expressões - 

Educação Musical
Prof Raquel Henry + Profs de EVT Alunos do 2ºciclo A longo do ano

138  Cabaz Solidário em Dia de Reis
Coordenação dos Diretores de 

Turma

Angariar e distribuir donativos alimentares pelos alunos 

mais necessitados. Promover a solidariedade e o espírito de 

ajuda entre os alunos.

Diretores de Turma de 

2.º e 3.º Ciclos

Comunidade 

Educativa
06-Jan

139
Formação de professores - Introdução ao

tratamento de imagens com o Photoshop
Departamento de Expressões

Contribuir para a formação do corpo

docente da escola; Dotar os professores de

uma ferramenta de tratamento de imagem.

Marco Ferreira Professores A definir

140

RECEPÇÃO AOS ALUNOS:

Acolhimento e recepção aos Alunos. 

Apresentação das instalações da escola.

Pré-Escolar e 1ºCiclo 

Promover a adaptação dos alunos ao meio 

escolar;

Sensibilizar os Pais, Enc. de Educação para a 

importância da sua participação/envolvimento na 

vida escolar

Estimular a criação de laços de amizade inter-

turmas.

Docentes

Assistentes 

Operacionais

Associação de Pais

Alunos

Docentes

Assistentes 

Operacionais

Pais/Encarregados 

de Educação

Setembro

141 Dia Mundial da Música Pré-Escolar e 1º Ciclo

Promover a relação Escola/Família;            

Despertar o gosto por diversos estilos musicais; 

Sensibilizar para o aproveitamento de material 

de desperdício.

Docentes Alunos 1 de Outubro 
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142 Dia da Alimentação Pré-Escolar e 1ºCiclo 

 Promover estilos de vida saudáveis;

Sensibilizar para os bons hábitos alimentares,

prevenção de obesidade infantil e outros

problemas relacionados com a alimentação;

Reconhecer os alimentos como fonte de

nutrientes indispensáveis ao crescimento e

conservação do organismo; Promover nas

crianças e famílias hábitos de uma alimentação

saudável; Sensibilizar para a importância de uma

alimentação saudável e equilibrada;

Docentes Alunos 14 de Outubro

143

Halloween                               Actividade de 

Unidade Escolar;             Canções 

relacionadas com o tema  interpretadas pelos 

Alunos, com a colaboração dos Professores 

das AEC'S;       Ateliers (cinema, desfile de 

máscaras e baile).

Pré-Escolar e 1º Ciclo

Promover o convívio entre toda a comunidade 

da Unidade Escolar;                                                       

Adquirir regras de convivência social;                             

Incentivar o gosto por comunicar com os outros;    

Dar a conhecer e vivenciar a época festiva do 

Halloween.   

Docentes Alunos 28 de Outubro

144

S. Martinho                              Actividade 

realizada pelo Pessoal Docente e não 

Docente das Unidades Escolares para os 

Alunos.Comemoração do Dia de S. Martinho 

com Castanhas assadas. Exploração da 

Lenda de São Martinho; Ateliers diversos

Pré-Escolar e 1º Ciclo

Promover o convívio inter-turmas; Reavivar

costumes e tradições; Festejar e reviver a lenda

de S. Martinho; Manter e reconhecer a

importância das tradições e costumes.

Docentes e não 

Docentes
Alunos 11 de Novembro Alteração de horário

145

Natal                                      Actividade 

realizada pelo Pessoal Docente e não 

Docente do Agrupamento para os Alunos.

Pré-Escolar e 1º Ciclo
Promover o espírito de partilha e o convívio

entre toda a comunidade da Unidade Escolar.

Docentes e não 

Docentes
Alunos 16 de Dezembro 

Alteração de horário

146

Dia de Reis                                            

Elaboração de coroas de reis para os alunos; 

Cantar as Janeiras.

Pré-Escolar e 1º Ciclo Conhecer e vivenciar tradições.
Docentes e não 

Docentes
Alunos 6 de Janeiro

147

CARNAVAL Agrupamento - preparação do desfile de 

carnaval.                                                  Semana da 

fantasia na EB1/JI Pinhal do General: (fantasias a 

agendar).

Agrupamento

Reviver tradições proporcionando momentos de 

alegria, convívio e diversão; Estimular a 

criatividade e despertar o sentido estético;

Promover a relação Escola/Meio; Festejar o 

carnaval e desenvolver a fantasia e a 

imaginação; Promover momentos de parceria 

entre escola/famílias; Exercitar a fantasia e a 

imaginação; Promover o conhecimento da 

cultura e tradição nacionais.

Docentes Comunidade escolar Fevereiro
 - Alteração de horário para o 

dia do desfile de carnaval

148

São Valentim                           Realização de 

postais/cartazes do Dia de São Valentim com 

mensagens de amizade. Pré-Escolar e 1ºCiclo 

Sensiblizar para os valores dos afectos / 

Promover a capacidade artística / Trabalhar 

sobre base de diversos materiais. Docentes Alunos

14 de Fevereiro

149

Dia do Pai                                         

Actividades na sala de aula; Elaboração de 

uma lembrança; Trabalhos plásticos diversos 

alusivos ao tema; Cartão/lembrança para o 

pai; Actividades com pais;

Pré-Escolar e 1ºCiclo

Valorizar o papel dos afectos nas relações 

intergeracionais; Sensibilizar as crianças para o 

pale do Pai na família

Docentes Alunos

19 de Março

150

Dia da Árvore                                        

Realização de uma árvore com material de 

desperdício que conterá uma mensagem 

sobre a importância de preservar as 

árvores/Natureza.

Pré-Escolar e 1º Ciclo
Comemorar o Dia da Árvore;                                             

Sensibilizar para a preservação da Natureza.
Docentes Alunos 21 de Março

151
Páscoa                                                  Jogo 

"A Caça ao Ovo"
Pré-Escolar e 1º Ciclo

Dar a conhecer tradições e costumes.Participar 

em actividades relacionadas com a Páscoa;                                                            

Conhecer jogos tradicionais.

Docentes Alunos Abril

Alteração de horário

152

25 de Abril. Realização de trabalhos alusivos 

à esta data envolvendo as famílias. 
Pré-Escolar e 1º Ciclo

Sensibilizar para a importância deste dia na 

História de Portugal.

Docentes

Alunos 

24 de Abril

Conselho Pedagógico - Comissão de organização e acompanhamento do Plano Anual de Actividades 13 07-11-2011



Página 14 PAA_1112_v2

153

Dia da Mãe                                              

Festa às Mães;                                               

Realizar actividades na Sala entre Mães e 

Filhos. Aula de Aeróbica com as mães nas 

Unidades escolares.                                                                                                                                            

Pré-Escolar e 1º Ciclo

Comemorar o Dia da Mãe;                                                  

Promover os valores da família;                                       

Valorizar a relação Mãe/Filho;                                            

Dar a conhecer a rotina do Jardim de Infância.

Docentes Alunos 7 de Maio

154

Semana da Família                               

Actividades dinamizadas pelas Famílias para 

os Alunos.

Pré-Escolar e 1º ciclo

Valorizar o valor da família;                                                  

Promover a participação directa das famílias nas 

activiadades desenvolvidas no Jardim de 

Infância.

Docentes Alunos 14 a 18 de Maio

155

 Dia Mundial da Criança - Caça ao 

Tesouro. Ateliers - Jogos tradicionais, 

danças….

Pré-Escolar e 1º Ciclo                      

Dinamizar os espaços escolares. Envolvimento 

de várias actividades dedicadas aos alunos. 

Exprimir-se com liberdade e imaginação. Utilizar 

correctamente utensilios e ferramentas e 

equipamentos. Aprofundar a exploração de 

meios e técnicas já abordados. Cooperar com 

outros em tarefas e projectos comuns.

Docentes Alunos 1 de Junho

Alteração de horário

156
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 

Portuguesas: trabalhos alusivos ao tema
Pré-Escolar e 1º Ciclo

Reconhecer factos e momentos da história de 

Portugal
Docentes Alunos 

8 de Junho

157

Cinema - Filme de natal  Rio Sul-Seixal

 1º Ciclo

Contactar com vários tipos de expressão 

cultural, Desenvolver a criatividade, Fomentar o 

espiríto de Natal. Docentes 1º e 3º ano

Alunos 

mês de Dezembro

158 T.I.L. - Teatro Infantil de Lisboa 1º Ciclo

159 Sessão de Hipoterapia 
1ºCiclo da E.B.1 n2 da Quinta do 

Conde

P

r

o

m

Professores, 

Assistentes 

Operacionais, Patrulha 

da GNR

Alunos NEE, 

referenciados e em 

avaliação

Para todos os alunos 

NEE e propostos para 

avaliação pelo Ensino 

Especial

Outubro com excepção do dia 

28

160
Natal: dinamização de uma campanha de 

solidariedade "De Mãos Abertas"

1ºCiclo da E.B.1 n2 da Quinta do 

Conde

P

r

o

m

o

v

e

r 

Professores Assistentes 

Operacionais

Comunidade 

Escolar
Para toda a Comunidade Educativa5 a 16 de Dezembro

161

O cão social actividade canídea , (GNR), 

(ACBS) escalada em edifícios como salvar 

a vida humana e animal. 

1ºCiclo da E.B.1 n2 da Quinta do 

Conde

P

r

o

m

o

v

e

r 

Professores Assistentes 

Operacionais Bombeiros               

SMPC

Comunidade 

Escolar
Para todos os alunos Março/Abril/Maio

162

Comemoração do Dia da Árvore, 

Actividades no espaço exterior com a 

colaboração dos utentes do C. 

Comunitário

1ºCiclo da E.B.1 n2 da Quinta do 

Conde

 

I

n

c

u

t

Professores, Utentes do 

C. Comunitário, 

Assistentes 

Operacionais

Comunidade 

Escolar

Para toda a 

Comunidade 

Educativa

22 de Março

163
Comemoração Dia Mundial da Ciência - 

Realização de experiÊncias
1º Ciclo / Grupo de 4º Ano

R

e

a

l

i

z

a

r 

e

x

Professores 4º Ano Alunos 10 de Novembro

Gostariamos de articular com 

o 2º Ciclo e talvez um 

professor do departamento 

de ciencias pudesse 

conjuntamente connosco 

dinamizar esta atividade 

164 Visita ao Pavilhão do Conhecimento 1º Ciclo / Grupo de 4º Ano

P

r

o

m

o

v

Professores 4º Ano Alunos 13 de Dezembro

165 Visita à Caravela Vera Cruz 1º Ciclo / Grupo de 4º Ano

 

P

r

o

m

o

v

e

Professores 4º Ano Alunos 2 de Março
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166 Visita À Kidzania 1º Ciclo / Grupo de 3º e 4º Ano

  

I

n

t

e

Professores 3º e  4º 

Ano
Alunos

6 de Junho (4ºano)  3º 

ano (data a agendar)

167 Sessão de Hipoterapia 

Professores, 

Assistentes 

Operacionais, Patrulha 

da GNR

Alunos NEE, 

referenciados e em 

avaliação

Outubro com 

excepção do dia 

21(articulação com 

pré)

Para todos os alunos NEE e 

propostos para avaliação pelo 

Ensino Especial  

168

Dia Mundial da Alimentação - Actividades 

diversas em cada sala de aula; Confecção 

de Espetadas e salada de Fruta

Professores
Comunidade 

Escolar
16 de Outubro Para todos os alunos

169
Catástrofes Naturais - Como actuar até 

chegada dos Bombeiros 

Professores, 

Assistentes 

Operacionais,SMPC / 

Bombeiros 

Comunidade 

Escolar
9 de Novembro Para todos os alunos

170

S. Martinho - Comemoração do Dia de S. 

Martinho com Castanhas assadas. 

Exploração da Lenda de São Martinho; 

Ateliers diversos

Professores; 

Assistentes 

Operacionais

Comunidade 

Escolar
Novembro Com alteração de horário

171
Natal: dinamização de uma campanha de 

solidariedade "De Mãos Abertas"

Professores; 

Assistentes 

Operacionais; 

Comunidade 

Escolar
5 a 16 de Dezembro

Para toda a Comunidade 

Educativa

172
Visita ao Quartel dos Bombeiros da Quinta 

do Conde

Professores; 

Assistentes 

Operacionais; SMPC; 

Bombeiros Voluntários; 

Comunidade 

Escolar
9 de Janeiro - 10h00 1ºF e 1ºG

173
Visita ao Quartel dos Bombeiros da Quinta 

do Conde

Professores; 

Assistentes 

Operacionais; SMPC / 

Bombeiros 

Comunidade 

Escolar
16 de Janeiro - 10h00 2ºF e 3ºF

174
Visita ao Quartel dos Bombeiros da Quinta 

do Conde

Professores; 

Assistentes 

Operacionais; SMPC / 

Bombeiros 

Comunidade 

Escolar
23 de Janeiro - 10h00 4ºF

175

São Valentim -   Realização de um 

postal/cartaz de turma com mensagens de 

amizade

Professores
Comunidade 

Escolar
14-Fev Para todos os alunos

176

Carnaval - Participação em actividades 

lúdicas, Confecção de máscaras, Desfile 

Carnavalesco

Professores; 

Assistentes 

Operacionais

Comunidade 

Escolar
17 de Fevereiro

Para todos os alunos - Com 

alteração de horário

177 GORC - Salvamento de vida com cães 

Professores,  

Assistentes 

Operacionais; GORC / 

SMPC

Comunidade 

Escolar
16 ou 17 de Abril  Para todos os alunos

178

Dia do Pai - Actividades na sala de aula; 

Elaboração de uma lembrança; Trabalhos 

plásticos diversos alusivos ao tema; 

Actividades com pais.

Professores; 

Assistentes 

Operacionais

Comunidade 

Escolar
19 de Março Para todos os alunos

179

Comemoração do Dia da Árvore - 

Actividades no espaço exterior com a 

colaboração dos utentes do C. Comunitário

Professores; Utentes do 

C. Comunitário; 

Assistentes 

Operacionais

Comunidade 

Escolar
22 de Março

Para toda a Comunidade 

Educativa

180 Páscoa - Jogos de Páscoa + Caça ao OVO
Professores Assistentes 

Operacionais

Comunidade 

Escolar
23 de Março Com alteração de horário
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181
Dia da Mãe - Actividades na sala de aula; 

Elaboração de uma lembrança; Trabalhos 

plásticos diversos alusivos ao tema; 

Actividades com mãe.

Professores Assistentes 

Operacionais

Comunidade 

Escolar
4 de Maio Para todos os alunos

182 Dia da Criança - Actividades lúdicas infantis
Professores Assistentes 

Operacionais

Comunidade 

Escolar
1 de Junho Com alteração de horário

183

Projecto "Caminhar de mãos dadas                                               

Pré-Escolar e 1º ano do 1ºCiclo 

Promover a articulação entre a Pré e o 1º ciclo
Docentes

Assistentes 

Operacionais

Alunos

Docentes

Assistentes 

Operacionais

Todo o ano

184

Projecto "Caminhar de mãos dadas                                           

Pré-Escolar e 1º ano do 1ºCiclo 

Promover a articulação entre a Pré e o 1º ciclo

Docentes

Assistentes 

Operacionais

Alunos

Docentes

Assistentes 

Operacionais

28 de outubro

185 Halloween Departamento de Línguas

Fomentar o interesse por festividades oriundas 

de países de Língua Inglesa; Incrementar o 

espírito coletivo de Agrupamento através da 

decoração da Escola; Desenvolver o interesse 

por  atividades coletivas através da participação 

no concurso  das "Abóboras" e no desfile de 

Miss e Mir Halloween.

Professora Fátima 

Ferro; Professores de 

Inglês,

Comunidade 

Educativa

Concurso das 

abóboras: 28 de 

Outubro       Concurso 

Miss/Mister 

Halloween: 31 de 

Outubro

Com a colaboração dos 

professores do Departamento 

e de EV e a colaboração e 

participação do pré-escolar 

(Atividades extra-curriculares) 

e 1º ciclo.

186 Concurso Letra a Letra Departamento de Línguas

Aprender a soletrar; Desenvolver o gosto pela 

Língua Portuguesa e Línguas Estrangeiras; 

Motivar os alunos para o estudo; Aprender a 

"ser" e a "estar" nos vários espaços; Reduzir os 

erros de ortografia; Incentivar os alunos ao 

convívio social.

Professora Elisabete 

Maia; Professores do 

Departamento.

2º e 3 º ciclos

1ª Fase- 12 de 

Dezembro                  

2ª Fase- 19 de Março            

3ªFase - 23 de Abril

Com a colaboração de todos 

os professores do 

Departamento.

187 Clube de Inglês Departamento de Línguas

Fomentar a interdisciplinaridade entre as 

Línguas; Fomentar o contacto com alunos 

estrangeiros; Incentivar a partilha de 

conhecimento.

Professoras Fátima 

Ferro; Maria Margarida 

Coelho; Sandra 

Alpalhão.

Comunidade 

Educativa
Ao longo do ano

Com a colaboração dos 

professores do Conselho 

curricular de Inglês.

188
Natal-Elaboração de postais de Natal e

informação cultural
Departamento de Línguas

Fomentar o gosto pelas festas  nacionais e 

internacionais; Incrementar o espírito da 

atualidade coletiva no Agrupamento 

relativamente às festas e comemorações; 

Desenvolver o gosto pela decoração no 

Agrupamento, consoante a festividade. 

Professores de Línguas 2º e 3º ciclos 1º Período
Elaboração de postais em 

possível parceria com EV.

189
Comemoração das festividades no âmbito

das várias línguas
Departamento de Línguas

Fomentar o gosto pelas festas  nacionais e 

internacionais; Incrementar o espírito da 

atualidade coletiva no Agrupamento 

relativamente às festas e comemorações; 

Desenvolver o gosto pela decoração no 

Agrupamento, consoante a festividade. 

Professores do 

Departamento

Comunidade 

Educativa
Ao longo do ano

Com a colaboração dos 

professores do Departamento 

e parceria com EV e EVT.

190 Valentine`s day Departamento de Línguas

Fomentar o gosto pelas festas  nacionais e 

internacionais; Incrementar o espírito da 

atualidade coletiva no Agrupamento 

relativamente às festas e comemorações; 

Desenvolver o gosto pela decoração no 

Agrupamento, consoante a festividade. 

Professores de Línguas 1º, 2º e 3º ciclos 14 de Fevereiro

Elaboração de marcos de 

correios, troca  de postais e 

elaboração de paineis 

alusivos ao tema para o átrio.

191

Semana da Leitura                  Escola 

Poema                    Exposição de 

Trabalhos

Departamento de Línguas

Promover hábitos ao nível da leitura; 

Desenvolver competências de leitura e de 

escrita.

Professores de Língua 

Portuguesa

Comunidade 

Educativa
5 a 9 de Março

Com a colaboração da 

Professora Bibliotecária.

192
Semana das Línguas              Almoço das 

Línguas              História poliglota
Departamento de Línguas

Fomentar o gosto por atividades e produtos 

relacionados com as Línguas estudadas; 

valorizar o trabalho desenvolvido pelos alunos; 

Contribuir para o desenvolvimento de um 

convívio são entre os elementos da comunidade 

educativa; valorizar as especifidades dos povos 

e línguas.

Professores do 

Departamento e Clube 

de Inglês.

Comunidade 

Educativa

23 a 27 de Abril               

Almoço: 24 de Abril  

Com a colaboração da 

comunidade educativa.

193 Concurso de Ovos Departamento de Línguas
Fomentar o gosto pelas festas  nacionais e 

internacionais.

Professora Fátima 

Ferro; Professores de 

Inglês.

2º e 3º ciclos
2ºperíodo, em data a 

definir
Possível articulação com EV.
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194 Tea party Departamento de Línguas
Promover e fomentar o gosto pelos hábitos e 

cultura inglesa.

Professora Sandra 

Alpalhão e Clube de 

Inglês.

2º período, em data a 

definir

Com a colaboração dos 

professores do Departamento  

e dos membros efetivos do 

Clube.

195 Peça de teatro "Viagem de Ulisses " Departamento de Línguas

Fomentar o gosto pelo teatro; Consolidar 

conhecimentos relativamente à estrutura e 

características do texto dramático; Facultar a 

perceção da transformação do texto escrito em 

texto representado; Promover o 

desenvolvimento das literacias da leitura e da 

informação; Reconhecer/Valorizar diferentes 

formas de expressão; Desenvolver o sentido 

estético e o espírito crítico; Melhorar hábitos de 

conduta pessoal e de relacionamento de grupo.

Professora Marina 

Neves; Professor Vítor  

Marçal e Professor 

Fernando Amorim. 

Turmas dos 6 ºs 

anos

2ºperíodo, em data a 

definir

196 Teatro Interactivo de Inglês Departamento de Línguas

Sensibilizar para a aprendizagem da língua  de 

uma forma lúdica; Fomentar o gosto pelo teatro; 

Desenvolver a oralidade com falantes nativos da 

língua inglesa.

Professora Fátima Ferro 

e Professores de Inglês
2º e 3º ciclos

3ºperíodo, em data a 

definir

Com a colaboração dos 

professores do Conselho 

curricular de Inglês e a 

colaboração da 

Coordenadora do 1º ciclo e 

dos professores titulares do 

4º ano.

197
Visita de estudo Visionamento da peça de 

teatro "Falar verdade a mentir ", em Lisboa
Departamento de Línguas

Fomentar o gosto pela arte da representação; 

Contatar com uma representação do texto Falar 

verdade a mentir, de Almeida Garrett; Valorizar o 

patrimõnio cultural da língua materna; Fomentar 

o saber-estar.

Professoras Susana 

Nogueira  e Paula Brito

Turmas dos 8ºs 

anos

3ºperíodo, em data a 

definir
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