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NOTA PRÉVIA 

 

 

Há um tempo em que compreendemos que são as perguntas (e não as respostas) que nos 

deixam mais perto do sentido. Sendo incontornável que as respostas são úteis e que 

precisamos delas para a nossa vida, são contudo, as respostas, que nos conduzem a 

perguntas ainda maiores, que nos interpelam continuamente e nos impulsionam nesta 

tarefa sempre inacabada de acrescentar valor às pessoas que moram em cada um dos 

nossos alunos. 

 

É neste duplo sentido de promover respostas que nos conduzem a perguntas ainda 

maiores e de acrescentar valor aos nossos alunos que este Plano Anual de Atividades foi 

elaborado. 
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INTRODUÇÃO 

O Plano Anual de Atividades agora elaborado, pretende dar não só cumprimento a um 

imperativo legal mas também e essencialmente constituir-se como um instrumento 

aglutinador de vontades e de ações que possam contribuir para: 

a) Melhorar a forma como os professores ensinam e os alunos aprendem; 

b) Promover uma cultura de escola positiva fomentando o trabalho de equipa e as 

práticas colaborativas; 

c) Melhorar o sucesso educativo; 

d) Envolver os parceiros da comunidade; 

e) Estreitar o trabalho com as famílias dos alunos. 

Assim, dentro da nossa missão de promover o rigor e a excelência do serviço público de 

educação, alicerçados nos nossos valores de liberdade, responsabilidade, respeito, 

autonomia, rigor e transparência, o Plano Anual de Atividades, efectiva-se igualmente 

como um plano complementar ao Plano de Melhoria do Agrupamento intervindo nas 

seguintes áreas prioritárias:  

i) Cultura organizacional do agrupamento; 

ii) Participação e envolvimento da comunidade educativa no processo de 

autoavaliação; 

iii) Articulação vertical e horizontal do currículo; 

iv) Comunicação externa e interna; 

v) Cumprimento de regras e disciplina. 
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1. EB1/JI da Xutaria 

 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

Receção aos alunos 

do JI e 1º ano 

Contribuir para a 

integração de alunos, 

pais e enc. de 

educação no 

ambiente escolar. 

Setembro 

12/09/2017 

Alunos do 1.º Ano 

Educadoras 

Professoras 

Professora 

Bibliotecária 

Coordenadora de 

Escola 

Assistentes 

operacionais 

Pais e Enc. de 

Educação 

Material de desgaste: 

20€ 

EB1/JI da Xutaria 

Feira do Livro 

“Sorrisos de Natal” 

Promover o livro e a 

leitura. 

Envolver pais e enc. 

de educação em 

atividades da 

Dezembro 

11-15/12/2017 

Alunos  

Educadoras 

Professoras 

Professora 

Bibliotecária 

Sem custos EB1/JI da Xutaria 
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escola/BE, no âmbito 

da promoção do livro 

e da leitura. 

Assistentes 

operacionais 

Pais e Enc. de 

Educação 

Associação de 

Pais/CAF 

Festa de Natal Partilhar experiências 

vivenciadas em sala 

de aula. 

Valorizar a ação dos 

idosos ou de outros 

elementos da 

comunidade. 

Dezembro 

15/12/2017 

Alunos  

Educadoras 

Professoras 

(incluindo a de 

Inglês) 

Professora 

Bibliotecária 

Coordenadora de 

Escola 

Assistentes 

operacionais 

Associação de 

Pais/CAF Convidados 

da comunidade: 

Material de desgaste: 

30€ 

EB1/JI da Xutaria 
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instituição de 

idosos,… 

Janeiras / Dia de 

Reis 

Preservar a tradição 

do Cantar das 

Janeiras. 

Conhecer 

instrumentos 

musicais e a sua 

história. 

Desenvolver o gosto 

e o respeito pelo 

convívio 

intergeracional. 

Janeiro 

 

Alunos  

Educadoras 

Professoras  

Professora 

Bibliotecária 

Coordenadora de 

Escola 

Assistentes 

operacionais 

Convidados da 

comunidade: 

instituição de idosos 

 

Sem custos EB1/JI da Xutaria 

Simulacro Promover o 

conhecimento de 

regras e 

procedimentos de 

segurança, assim 

Janeiro Alunos 

Educadoras 

Professoras 

Coordenadora de 

Escola 

Sem custos EB1/JI da Xutaria 
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como de instituições 

e profissionais 

ligados a esta área. 

Assistentes 

Operacionais 

Associação de 

Pais/CAF Bombeiros 

– Proteção Civil 

Semana das Ciências 

Experimentais (Ativ. 

de Articulação 

Curricular – Pré-

escolar, 1.º e 2.º 

ciclos) 

Promover a cultura 

científica. 

Possibilitar 

momentos de 

experimentação 

partilhada entre 

ciclos. 

Fevereiro 

5-9/02/2018 

Alunos do Pré-escolar 

e de 1.º e 2.º ciclos 

Educadoras 

Professores do 1.º 

ciclo 

Professores de 

português do 2.º ciclo 

Professora 

Bibliotecária 

Coordenadora de 

escola 

Material de desgaste; 

50€ 

 

EB1/JI da Xutaria 

Semana da leitura 

(integração na Ação 

de Melhoria do 

Agrupamento – “Ler 

Incentivar o gosto 

pelo livro e pela 

leitura em diferentes 

suportes. 

Março 

19-23/03/2018 

Alunos  

Educadoras 

Professoras 

(incluindo a de 

Livros e material de 

desgaste: 

100€ 

EB1/JI da Xutaria 
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Sintra”) Envolver a 

comunidade 

educativa em 

atividades de partilha 

de leituras. 

Promover o 

desenvolvimento de 

competências de 

literacia da 

informação (tema: 

Ler Sintra). 

Inglês)  

Professora 

Bibliotecária 

Coordenadora de 

Escola 

Assistentes 

operacionais 

Pais e Enc. de 

Educação 

Entidades externas: 

Bombeiros do 

concelho de Sintra; 

C.M.S. 

“Ovos misteriosos 

recheados de 

valores” – jogo de 

pista 

 

Promover a reflexão 

de atitudes e valores. 

Assumir atitudes de 

responsabilização 

perante o ambiente. 

Março 

19-23/03/2018 

 

Alunos  

Educadoras 

Professoras 

Professora 

Bibliotecária 

Coordenadora de 

Escola 

Material de desgaste: 

10€ 

EB1/JI da Xutaria 
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Assistentes 

operacionais 

Festa do Livro da 

primavera 

Promover o livro e a 

leitura. 

Envolver pais e enc. 

de educação em 

atividades da 

escola/BE, no âmbito 

da promoção do livro 

e da leitura. 

Abril/Maio 

30/04-04/05/2018 

Alunos  

Educadoras 

Professoras titulares 

de turma 

Professora 

Bibliotecária 

Coordenadora de 

Escola 

Assistentes 

operacionais 

Pais e Enc. de 

Educação 

Associação de 

Pais/CAF 

Sem custos EB1/JI da Xutaria 

 

Festa de Finalistas – 

Pré-Escolar e 4.º Ano 

  

Divulgar aos pais e 

encarregados de 

educação, atividades 

desenvolvidas nas 

Junho 

 

Última semana de 

aulas 

Alunos do Pré-escolar 

e do 4.º ano 

Educadoras 

Professoras titulares 

Material de desgaste: 

100€ 

EB1/JI da Xutaria 
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turmas. 

 

de turma do 4º ano e 

professora de Inglês 

Coordenadora de 

Escola 

Assistentes 

operacionais 

Pais e Enc. de 

Educação 

Festa de Final de 

Ano/Escola  

 

Festejar de forma 

partilhada e lúdica o 

encerramento do ano 

letivo. 

 

Junho 

22/06/2018 

Alunos  

Educadoras 

Professoras( 

incluindo a de Inglês) 

Assistentes 

operacionais 

Associação de 

Pais/CAF 

Material de desgaste: 

20€ 

 

Escalada na 

Ortografia (Concurso 

- Articulação 

Curricular –1.º e 2.º 

Promover a 

articulação curricular 

na área do Português, 

entre diferentes níveis 

1.º período 

 

 

 

Professores titulares 

de turma do 4.º ano e 

professores de 

português do 2.º ciclo 

Material de desgaste 

Livros para os 

vencedores de cada 

escalão etário 60€ 

EB1/JI da Xutaria 
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ciclos) de ensino. 

Contribuir para 

melhorar os níveis de 

competência 

ortográfica dos 

alunos. 

Final – 29 de 

novembro 

Alunos de 4.º ano e 

2.º ciclo 

Professoras 

Bibliotecárias 

“Uma história a 

crescer” (Ativ. de 

Articulação 

Curricular – Pré-

escolar, 1.º ciclo) 

Promover a 

articulação curricular 

na área do Português, 

entre diferentes níveis 

de ensino. 

Promover o 

envolvimento dos 

alunos em processos 

comuns de criação, 

partilha e divulgação 

de histórias. 

1.º período Alunos do Pré-escolar 

e do 1.º ano  

Educadoras 

Professores titulares 

de turma do 1.º ano  

Professora 

Bibliotecária 

 

Material de desgaste; 

50€ 

 

EB1/JI da Xutaria 

Jogo do 24 (Ativ. de 

Articulação 

Curricular 1.º e 2.º 

Promover o gosto 

pela Matemática. 

Fomentar o 

2.º período Alunos de 4.º, 5.º e 

6.º anos  

Professores titulares 

Material de desgaste; 

50€ 

 

EB1/JI da Xutaria 
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ciclos) 

 

desenvolvimento do 

cálculo mental. 

de turma do 4.º ano 

Professores de 

Matemática do 2.º 

ciclo 

Dar e Receber (Ativ. 

de Articulação 

Curricular – Pré-

escolar, 1.º e 2.º 

ciclos) 

 

- criação, leitura e 

escrita de histórias 

com base em livros 

PNL 

- encontros entre 

turmas 

- edição de um livro 

digital  

Promover a 

articulação curricular 

na área do Português, 

entre diferentes níveis 

de ensino. 

Valorizar a Biblioteca 

Escolar no âmbito da 

articulação curricular. 

Promover o 

envolvimento dos 

alunos em processos 

comuns de criação, 

partilha e divulgação 

de histórias. 

Contribuir para 

melhorar os níveis de 

 

 

 

 

 

 

2.º período 

 

 

 

 

 

3.º período 

Alunos do pré-escolar 

e de 1.º e 2.º ciclos 

Educadoras 

Professores titulares 

de turma do 1.º ciclo 

Professores de 

português do 2.º ciclo 

Professora 

Bibliotecária 

Material de desgaste; 

50€ 

 

EB1/JI da Xutaria 
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competências leitora 

e escrita dos alunos. 

Maratona de Leitura 

em voz alta (Ativ. de 

Articulação 

Curricular –1.º e 2.º 

ciclos) 

 

- Leituras nas turmas 

 

- Festival de leitores 

(leitura em voz alta) 

Promover a 

articulação curricular 

na área do Português, 

entre diferentes níveis 

de ensino. 

Valorizar a Biblioteca 

Escolar no âmbito da 

articulação curricular. 

Contribuir para 

melhorar os níveis de 

competência leitora 

dos alunos. 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

20 de junho 

Alunos de 1.º e 2.º 

ciclos  

Professores titulares 

de turma do 1.º ciclo 

Professores de 

português do 2.º ciclo 

Professora 

Bibliotecária 

 

 

Material de desgaste; 

50€ 

Livros para oferecer 

aos melhores leitores: 

60€ 

EB1/JI da Xutaria  

Projeto do Centro de 

Saúde (Saúde 

Escolar) 

 

- Sessões de 

Educação para a 

Desenvolver 

competências nos 

alunos que lhes 

permita melhorar o 

seu nível de bem-

estar físico, mental e 

Ao longo do ano 

letivo 

 

Alunos  

Educadoras  

Professoras titulares 

de turma 

Enfermeiras do 

Centro de Saúde 

Sem custos EB1/JI da Xutaria 
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saúde oral, educação 

sexual, educação 

alimentar e de 

comportamentos 

nocivos 

social. 

Contribuir para a 

melhoria da 

qualidade de vida dos 

alunos. 

 

Recolha de tampas e 

rolhas de cortiça. 

Promover ações de 

defesa do ambiente e 

de solidariedade. 

Estabelecer parcerias 

com entidades da 

comunidade.   

Ao longo do ano 

letivo 

 

Alunos  

Educadoras 

Professoras  

Professora 

Bibliotecária 

Coordenadora de 

Escola 

Assistentes 

operacionais 

Pais e Enc. de 

Educação 

Rotary Clube de 

Sintra 

Sem custos EB1/JI da Xutaria 

Horta Pedagógica Observar o 

desenvolvimento de 

Ao longo do ano 

letivo 

Alunos  

Educadoras 

Sem custos EB1/JI da Xutaria 
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diferentes espécies 

vegetais. 

Proceder a trabalhos 

de cultivo e 

manutenção da horta. 

Pesquisar temáticas 

relacionadas com as 

plantas. 

 Professoras  

Coordenadora de 

escola 

Assistente 

operacional Teresa 

Pedro 

“Cidadania e 

Participação”; 

Recolha e 

acondicionamento de 

materiais recicláveis 

(embalagens de leite, 

sumos, iogurtes,…) 

 

Responsabilizar as 

crianças, implicando-

as em ações de 

preservação do 

planeta. 

Ao longo do ano 

letivo 

 

Alunos  

Educadoras 

Professoras titulares 

de turma 

Coordenadora de 

escola 

Assistentes 

operacionais 

Sem custos EB1/JI da Xutaria 

Jornalão  

“Pedaços de nós” 

 

Conhecer dinâmicas 

das turmas. 

Desenvolver o 

pensamento 

Ao longo do ano 

letivo 

 

Alunos  

Educadoras 

Professoras titulares 

de turma e professora 

 EB1/JI da Xutaria 
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reflexivo, crítico e 

criativo. 

Valorizar os trabalhos 

realizados.  

de Inglês 

Coordenadora de 

escola 

Assistentes 

operacionais 

 

 

2. EB1 N.º 2 de Massamá 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

Receção aos alunos e 

pais/ encarregados de 

educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incentivar a 

relação escola-

família. 

 Informar alunos e 

pais/encarregados 

de educação 

acerca da 

organização do 

ano letivo e do 

funcionamento da 

escola. 

 Integrar os alunos 

na vida escolar de 

forma lúdica-

formal. 

  

12 de setembro Professores 

Educadoras  

Alunos 

Pais / Encarregados 

de Educação 

Assistentes 

operacionais 

MATERIAIS: 

Materiais de desgaste 

 

 

FINANCEIROS: 

 50 €   

 

EB1 Nº2 de Massamá 
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Comemoração do S. 

Martinho 

 Conhecer as 

tradições e 

costumes. 

10 de novembro Professores 

Educadoras  

Alunos 

Assistentes 

operacionais 

Forno da Cozinha 

Materiais de desgaste 
EB1 Nº2 de Massamá 

Festa de Natal  Conhecer as 

tradições e 

costumes. 

 Desenvolver o 

espírito de 

partilha e de 

solidariedade. 

15 de dezembro 

Professores 

Educadoras  

Alunos 

Assistentes 

operacionais 

Materiais de desgaste. 

FINANCEIROS: 

85€    

EB1 Nº2 DE 

MASSAMÁ 

Feira do Livro  Promover o gosto 

pelo livro e pela 

leitura 

 Promover a relação 

escola-família. 

11 a 14 de dezembro 

Comunidade 

Educativa 
 

EB1 Nº2 DE 

MASSAMÁ 

 

 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

Comemoração das 

janeiras e do Dia de 

Reis 

 Desenvolver o 

espírito de 

partilha e de 

solidariedade. 

 Conhecer as 

tradições e 

costumes. 

5 de janeiro 

Grupo Coral da 

ARPIM 

Transporte para 

deslocação do coro à 

escola 

FINANCEIROS: 

30€  

 

EB1 Nº2 de Massamá 
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Campeonato da 

Tabuada 

 Estimular, 

motivar e 

desenvolver o 

gosto pela 

Matemática. 

 Fomentar o gosto 

pela prática do 

cálculo mental. 

15 de janeiro  

a  

19 de janeiro 
Professores 

Alunos 

 

Jogo das Cartas 

 

FINANCEIROS: 

60€ 

EB1 Nº2 de Massamá 

Comemoração do 

Carnaval 

 Proporcionar 

momentos de 

partilha e de 

convívio. 

 Conhecer as 

tradições e 

costumes. 

15 de dezembro 

Professores 

Alunos 

Assistentes 

operacionais 

Aparelhagem 

(Som exterior) 

Instrumentos 

musicais 

EB1 Nº2 de Massamá 

Semana da Leitura  Motivar para a 

leitura. 

 Promover o livro 

e a leitura. 

 Conservar, 

valorizar, 

promover e 

difundir o 

património oral e 

escrito. 

26 de fevereiro  

a 

2 de março 

 

Comunidade 

Educativa 

Obras de Literatura 

Infantil (livros, pwp..) 

FINANCEIROS: 

85€  

EB1 Nº2 de Massamá 
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ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

Concursos 

Matemáticos 

Campeonato 

“Calculus” 

 Campeonato 

“Calculus” 

16 de abril  

a 

20 de abril 

Professores 

Alunos 

 

 

Jogos Matemáticos 

 

FINANCEIROS: 

60€   

EB1 Nº2 de Massamá 

Dia da Criança  Proporcionar 

momentos de 

partilha e de 

convívio. 

 Elevar o nível 

funcional das 

capacidades 

condicionais e 

coordenativas. 

 Respeitar regras. 

1 de junho 

Professores 

Alunos 

Assistentes 

operacionais 

Materiais de desgaste 

Aparelhagem 

 

FINANCEIROS: 

150 € 

EB1 Nº2 de Massamá 

Festa de 

encerramento do ano 

letivo e festa de 

finalistas 

 Promover a 

relação escola-

família. 

 Valorizar o 

percurso escolar 

dos alunos. 

22 de junho 

Professores 

Alunos 

Assistentes 

operacionais 

Materiais de desgaste. 

Aparelhagem, 

microfones 

FINANCEIROS: 

300€   

EB1 Nº2 de Massamá 
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ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

Momentos de Leitura 
 Promover o gosto 

pelo livro e pela 

leitura. 

 

 Promover o 

domínio da língua 

portuguesa. 

Ao longo do ano 

letivo 

Professores 

Alunos 

 

Obras de Literatura 

Infantil.  

Materiais de 

desgaste. 

 

Financeiros 

10 €   

 

EB1 Nº2 de Massamá 

Livro Branco  Promover o gosto 

pela leitura e 

escrita. 

 

 Promover o 

domínio da língua 

portuguesa. 

Ao longo do ano 

letivo 

Professores 

Alunos 

 

Recursos TIC 

 

Financeiros 

50 €  

 

EB1 Nº2 de Massamá 

Educação Ambiental 

Recolha de tampas, 

pilhas./Separação de 

embalagens e papel. 

 

Equipas ecológicas 

 Contribuir para a 

diminuição da 

quantidade de 

resíduos 

produzidos.  

 

 Responsabilizar 

cada pessoa para a 

utilização correta  

dos espaços 

comuns. 

 

Ao longo do ano 

letivo 

Professores 

Alunos 

Assistentes 

operacionais 

Pais/ Encarregados de 

Educação 

Materiais de desgaste. 

 
EB1 Nº2 de Massamá 
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 Embelezar os 

canteiros. 

 

 

 Cuidar os espaços 

comuns. 

 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

Rodar pela Ciência – 

Plano de melhoria  

 Reconhecer a 

relevância do Ensino 

Experimental das 

Ciências através da 

adoção de práticas 

que fomentem o 

espírito crítico, 

despertem a 

curiosidade 

científica dos alunos 

e promovam o 

trabalho 

colaborativo entre os 

docentes. 

 

Ao longo do ano 

letivo 

Professores 

Alunos 

 

Materiais existentes 

na escola no espaço 

da CiênciaViva 

 

Financeiros 

150 €  

 

EB1 Nº2 de Massamá 
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3. EB1/JI do Casal da Barôta 

 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

 

 

Projeto do Centro de 

Saúde (Saúde 

Escolar) 

 

Estabelecer 

protocolos com 

entidades parceiras no 

âmbito das atividades 

de apoio quer aos 

alunos quer ao 

pessoal docente e não 

docente. 

Ao longo do ano Enfermeiras do 

Centro de Saúde; 

Educadoras; 

Professores titulares 

de turma; 

Alunos. 

Computador; 

Videoprojetor. 

EB1/JI Casal da 

Barôta 

Projeto com a Escola 

Segura 

Estabelecer 

protocolos com 

entidades parceiras no 

âmbito das atividades 

de apoio quer aos 

alunos quer ao 

pessoal docente e não 

docente. 

Ao longo do ano 

Educadoras; 

Professores titulares 

de turma; A.O. 

Agentes de 

Segurança; 

Alunos. 

Computador; 

Videoprojetor 

Material de desgaste 

EB1/JI Casal da 

Barôta 

Horta Pedagógica Reforçar a 

participação das 

famílias na vida das 

escolas. 

Ao longo do ano  

Professores titulares 

de turma do 1º ano; 

Educação Especial; 

Encarregados de 

Educação 

Alunos; 

Assistentes 

100€ 

 

 

 

 

 

 

 

EB1/JI Casal da 

Barôta 
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Operacionais.  

 

 

Maratona de Leitura 

em voz alta (Ativ. de 

Articulação 

Curricular –1.º e 2.º 

ciclos) 

 

- leituras nas turmas 

 

- Festival de leitores 

(leitura em voz alta) 

Promover a 

articulação curricular 

na área do Português, 

entre diferentes níveis 

de ensino. 

Potenciar o 

envolvimento da BE 

no desenvolvimento 

curricular. 

Contribuir para 

melhorar os níveis de 

competência leitora 

dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano  

 

20 de junho 

Professores titulares 

de turma do 1.º ciclo 

e professores de 

português do 2.º ciclo 

Alunos de 1.º e 2.º 

ciclos 

Material de desgaste; 

50€ 

Livros para oferecer 

aos melhores leitores: 

60€ 

EB1/JI Casal da 

Barôta 

 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

“Uma história a 

crescer” (Ativ. de 

Articulação 

Curricular – Pré-

escolar, 1.º ciclo) 

Promover a 

articulação curricular 

na área do Português, 

entre diferentes níveis 

de ensino. 

Promover o 

1.º período Educadoras e 

professores titulares 

de turma do 1.º ano 

de escolaridade 

Alunos do Pré-escolar 

e do 1.º ano 

Material de desgaste; 

50€ 

 

EB1/JI Casal da 

Barôta 
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envolvimento dos 

alunos em processos 

comuns de criação, 

partilha e divulgação 

de histórias. 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

Jogo do 24 (Ativ. de 

Articulação 

Curricular 1.º e 2.º 

ciclos) 

 

Promover o gosto 

pela Matemática. 

Fomentar o 

desenvolvimento do 

cálculo mental. 

2.º período Professores titulares 

de turma do 4.º ano e 

professores de 

Matemática do 2.º 

ciclo 

Alunos de 4.º, 5.º e 

6.º anos 

Material de desgaste; 

50€ 

 

EB1/JI Casal da 

Barôta 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

Dar e Receber (Ativ. 

de Articulação 

Curricular – Pré-

escolar, 1.º e 2.º 

ciclos) 

 

- criação, leitura e 

escrita de histórias 

com base em livros 

PNL 

- encontros entre 

Promover a 

articulação curricular 

na área do Português, 

entre diferentes níveis 

de ensino. 

Potenciar o 

envolvimento da BE 

no desenvolvimento 

curricular. 

Promover o 

envolvimento dos 

 

 

 

 

 

 

2.º período 

 

 

 

 

Educadoras, 

professores titulares 

de turma do 1.º ciclo 

e professores de 

português do 2.º ciclo 

Alunos do Pré-escolar 

e de 1.º e 2.º ciclos 

Material de desgaste; 

50€ 

 

EB1/JI Casal da 

Barôta 
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ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

 

Receção aos alunos 

do JI e 1º ano 

 

 

Integrar os alunos e 

estabelecer relações 

com os encarregados 

de educação. 

14-09-2016 Educadoras; 

Professoras do 1º ano; 

Restantes professores; 

Alunos; 

Assistentes 

operacionais. 

Material de desgaste; 

50€ 

EB1/JI Casal da 

Barôta 

 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

 

 

Dia da alimentação 

 

Estimular práticas de 

uma alimentação 

saudável. 

outubro Todos os professores, 

educadoras, alunos, 

pais, coordenadora de 

estabelecimento, 

assistentes 

operacionais 

Material de desgaste 

 50€ 

EB1/JI Casal da 

Barôta 

 

turmas 

- edição de um livro 

digital  

alunos em processos 

comuns de criação, 

partilha e divulgação 

de histórias. 

Contribuir para 

melhorar os níveis de 

competências leitora 

e escrita dos alunos. 

 

3.º período 
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ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

 

 

Simulacro 

 

Estabelecer 

protocolos com 

entidades parceiras no 

âmbito das atividades 

de apoio quer aos 

alunos quer ao 

pessoal docente e não 

docente. 

novembro Educadoras; 

Professores titulares 

de turma; 

Professores; 

Alunos; 

Assistentes 

Operacionais; 

CAF/AAAF 

 EB1/JI Casal da 

Barôta 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

 

Feira do Livro: 

Sorrisos de Natal 

 

 

Estabelecer 

protocolos com 

entidades parceiras no 

âmbito das atividades 

de apoio quer aos 

alunos quer ao 

pessoal docente e não 

docente. 

dezembro Professora 

bibliotecária;  

Educadoras; 

Professores titulares 

de turma; 

Alunos; 

Entidade externa; 

Comunidade 

educativa. 

Livros 

30€ 

EB1/JI Casal da 

Barôta 

Festa de Natal  

Convívio interturmas 

Promover o convívio 

e a partilha de saberes 

15 dezembro Educadoras; 

Professores titulares 

 EB1/JI Casal da 

Barôta 
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ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

 

Janeiras 

 

(Convidar o grupo de 

reformados de 

Massamá para cantar 

as Janeiras na escola.) 

 

Promover o convívio 

entre gerações e 

manter vivas as 

tradições. 

Estabelecer 

protocolos com 

entidades parceiras no 

âmbito das atividades 

de apoio quer aos 

alunos quer aos 

docentes e não 

docentes. 

6 janeiro Educadoras; 

Professores titulares 

de turma; 

A.O. 

Alunos; 

Entidade externa. 

Lanche para entidade 

parceira (valor 

estimado – 50€) 

EB1/JI Casal da 

Barôta 

Intercâmbio entre o 

Jardim de Infância e o 

1º Ciclo  

- Cantar os Reis às 

salas do 1ºciclo  

-Cantar as Janeiras (JI 

e 1ºano) à escola da 

Xutaria. 

Promover a 

integração e o sucesso 

escolar. 

janeiro Educadoras; 

Professoras do 2º ano; 

Alunos; 

Assistentes 

Operacionais 

 EB1/JI Casal da 

Barôta 

 

e sabores. de turma; 

Alunos; 

Assistentes 

Operacionais; 
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ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

Semana das Ciências 

Experimentais (Ativ. 

de Articulação 

Curricular – Pré-

escolar, 1.º e 2.º 

ciclos) 

Promover a cultura 

científica. 

Possibilitar momentos 

de experimentação 

partilhada entre 

ciclos. 

fevereiro 

5-9/02/2018  

Educadoras, 

professores titulares 

de turma do 1.º ciclo 

e professores de 

português do 2.º ciclo 

Alunos do Pré-escolar 

e de 1.º e 2.º ciclos 

Material de desgaste; 

50€ 

 

EB1/JI Casal da 

Barôta 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

Semana da leitura 

(integração na Ação 

de Melhoria do 

Agrupamento – “Ler 

Sintra”) 

Incentivar o gosto 

pelo livro e pela 

leitura em diferentes 

suportes. 

Envolver a 

comunidade 

educativa em 

atividades de partilha 

de leituras. 

Promover o 

desenvolvimento de 

competências de 

literacia da 

informação (tema: 

Ler Sintra). 

março 

19-23/03/2018 

Comunidade 

Educativa 

Material de desgaste 

50€ 

EB1/JI Casal da 

Barôta 
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Abril/maio 

2018ATIVIDADE 

OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

 

Feira do Livro da 

primavera 

 

 

 

Estabelecer 

protocolos com 

entidades parceiras no 

âmbito das atividades 

de apoio quer aos 

alunos quer ao 

pessoal docente e não 

docente. 

Última semana de 

abril 

Professora 

bibliotecária;  

Educadoras; 

Professores titulares 

de turma; 

Alunos; 

Comunidade 

educativa; 

Entidade parceira. 

Material de desgaste 

30€ 

EB1/JI Casal da 

Barôta 

 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

 

Dia da Criança 

(interrupção das 

atividades letivas) 

 

 

Reforçar a 

participação das 

famílias na vida das 

escolas. 

 

01-06-2018 

Educadoras; 

Professores titulares 

de turma; 

A.O. 

Alunos; 

Encarregados de 

Educação. 

Material de desgaste 

150€ 

EB1/JI Casal da 

Barôta 

 

Festa de Final de Ano 

(Finalistas – JI e 1º 

Ciclo) 

Desenvolvimento de 

projetos de parceria 

com a comunidade 

educativa. 

 

22-06-2018 

Alunos (Pré e 4º ano) 

Educadoras; 

Professores titulares 

de turma do 4º ano; 

Encarregados de 

Educação 

Material de desgaste 

100€ 

EB1/JI Casal da 

Barôta 
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4. Departamento de Educação Física 

 

Período 

Metas do 

Projeto 

Educativo 

Data da 

realização 
Atividades Escola Intervenientes 

Recursos materiais e 

financeiros 

1º I, V 17 Novembro Milha do Não Fumador ES Stuart Carvalhais Alunos 24 Medalhas 

1º I, V 29 Novembro Corrida Egas Moniz EB23 Egas Moniz Alunos 20 Medalhas 

1º I, V 
12 e 13 

Dezembro 

Torneio Inter-Turmas de 

Voleibol 
ES Stuart Carvalhais Alunos 72 Medalhas 

1º I,V 14 Dezembro Torneio de Ténis de Mesa ES Stuart Carvalhais Alunos 15 Medalhas 

2º I, IV, V Fevereiro Corta Mato Concelhio Agrup. Esc. Massamá Alunos Transporte 

2º I,V Dia do Stuart 
Torneio de Hóquei em Patins 

e Patinagem 
ES Stuart Carvalhais Alunos 15 Medalhas 

2º I, IV, V Março Torneio 3x3 FPB Local Agrup. Esc. Massamá Alunos Transporte 

2º I,V 
21 e 22 

Março 

Torneio Inter-Turmas de 

Basquetebol 
ES Stuart Carvalhais Alunos 64 Medalhas 

2º I,V 20 de Março Torneio de Ténis de Mesa ES Stuart Carvalhais Alunos 15 Medalhas 
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3º I, IV, V Maio Torneio 3x3 FPB Regional Agrup. Esc. Massamá Alunos Transporte 

3º I,V 4 de Junho Sarau de Dança e Ginástica ES Stuart Carvalhais Alunos 
Praticável 

Aparelhagem Sonora 

3º I,V Final 3º P Torneio de JDC Ano EB23 Egas Moniz Alunos 28 Medalhas 

3º I, IV, V Junho Torneio 3x3 FPB Nacional Agrup. Esc. Massamá Alunos Transporte 

Nota: O número de medalhas previstas baseia-se no número utilizado no ano anterior que, com pequenas diferenças, corresponde ao que é utilizado 

normalmente em todos os anos.  

 

5. Departamento de Educação Especial 

 

 

ATIVIDADE 

 

OBJETIVO 

 

PREVISTA 

 

INTERVENIENTES 

RECURSOS 

MATERIAIS 

FINANCEIROS 

 

ESCOLA 

Divulgação à comunidade 

escolar sobre os 

procedimentos a seguir 

com os alunos NEE e 

 

 

- Divulgar e uniformizar procedimentos 

no âmbito da legislação em educação 

 

ao longo do 

ano 

 

Docentes de 

Educação Especial, 

Educadores, 

 

Fotocópias , 

PowerPoint,  

 

Todos as 

escolas do 

Agrupame
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documentos a realizar. especial. Professores, EE Computador  nto 

 

Elaboração de materiais de 

trabalho e de apoio na 

intervenção com os alunos. 

- Melhorar a intervenção no âmbito das 

competências específicas dos alunos 

com necessidades educativas 

individuais. 

 

 

ao longo do 

ano 

DEE 

Alunos abrangidos 

pelo Decreto-Lei nº 

3/2008 

 

Computador, 

fotocópias, outros 

materiais 

Todos as 

escolas do 

Agrupame

nto 

    

Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência 

(visualização de vídeos, 

histórias, realização de 

jogos  - temática inclusiva) 

- Promover a participação da 

comunidade educativa na construção de 

uma sociedade para todos. 

- Despertar para as potencialidades da 

pessoa com deficiência.   

- Promover a inclusão dos alunos com 

necessidades educativas especiais.  

 

 

Semana de 4 

a 8 de 

dezembro 

  

 

 

Comunidade 

Escolar; 

 

Salas de 

aula/biblioteca/giná

sio   

Computador/ data 

show  

 

 

Todas as 

escolas do 

Agrupame

nto  
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6. Departamento de Expressões 

Atividades Objetivos  
Data 

prevista  
Intervenientes 

Recursos 

materiais e 

financeiros 

Escola 

Construção de objetos 

tridimensionais;  

 

Exposição de trabalhos de 

Educação Visual e 

Educação Tecnológica. 

 

 Promover a qualidade educativa e o sucesso 

escolar. 

 Promover a participação dos alunos na vida da 

escola. 

 Envolvimento dos alunos em projetos de natureza 

estética / artística. 

 Criar projetos e construir objetos decorativos, 

reutilizando diferentes materiais. 

 Desenvolver a criatividade e a sensibilidade 

estética. 

 Desenvolver a capacidade de resolução de 

problemas. 

 Mostrar diferentes formas de expressão artística. 

 Divulgar à comunidade trabalhos produzidos pelos 

alunos em sala de aula. 

 Reforçar a participação das famílias na vida da 

escola.  

 Organizar uma exposição de natureza artística. 

 Expor trabalhos práticos. 

Ao longo do 

ano letivo. 

Alunos do 2º 

Ciclo 

Professores de 

EV/ET. 

Alunos do 

3ºCiclo de E.T. e 

Design 

Materiais e 

objetos 

reutilizáveis. 

 

Colas, tintas, 

papel cenário e 

cavalinho, 

materiais 

riscadores e 

materiais dos 

alunos. 

 

Egas 

Moniz 

JN-RA-

RG-FM-

HS-MB 

Ilustrações para a 

antologia Pedaços de Noz 

 Promover a qualidade educativa e o sucesso 

escolar. 

 Motivar os alunos para a técnica da ilustração e o 

seu aperfeiçoamento em sala de aula. 

 Divulgar à comunidade textos e ilustrações 

Ao longo do 

ano letivo 

Alunos do Ensino 

Secundário 

Professores de 

 

Stuart 

Carvalhais 

CH-RS-
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produzidos pelos alunos Artes Visuais CC 

Construção de um Diário 

Gráfico.  

 Promover a qualidade educativa e o sucesso 

escolar. 

 Motivar os alunos para a técnica das Artes 

Plásticas.  

Ao longo do 

ano letivo 

Alunos do 7º, 8º e 

9º Ano 

Área Disciplinar 

EV  

Bloco de registo 

do aluno 

Egas 

Moniz 

VM 

Construção de objetos 

tridimensionais  Valorização estética da escola 

Projeto até 

ao final do 

ano letivo 

Alunos do 7º, 8º e 

9º Ano 

Área Disciplinar 

EV 

Materiais 

reutilizáveis, 

cartolinas, colas, 

tintas…  50€ 

Egas 

Moniz 

VM 

      

 

Atividades Objetivos  
Data 

prevista  
Intervenientes 

Recursos 

materiais e 

financeiros 

Escola 

Audições comentadas 
  Sensibilizar os alunos para a importância da 

dimensão artístico-musical no âmbito da formação 

para a cidadania 

Dia mundial  

da música 

Alunos dos 5º e 

6º anos  

DVD’s do espólio 

da sala de EM e 

do BE/CRE 

Egas 

Moniz 

EM 

Dia Mundial da 

Alimentação  Fomentar a interdisciplina entre Ed. Visual e CN; 
16 de outubro 

 Alunos do 7º, 8º 

e 9º Ano 
Revistas, papéis, 

e materiais dos 

Egas 

Moniz 
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Área Disciplinar 

de EV e CN 

alunos  VM-RF 

Animação para o 

Halloween 

 Fomentar a interdisciplina entre Ed. Visual e 

Inglês; 

 Valorizar a frequência da Biblioteca como espaço 

lúdico e de troca de experiencias. 

31 de outubro 

 Alunos do 7º, 8º 

e 9º Ano 

Área Disciplinar 

de EV e Ing, e 

CRE  

Revistas, papéis, 

e materiais dos 

alunos 10€ 

Egas 

Moniz 

Stuart 

Carvalhais 

VM 

Animação para o 

Halloween 

 Fomentar a interdisciplina entre Ed. Visual e 

Inglês; 

 

31 de outubro 

 Alunos do 5º 

Ano Área 

Disciplinar de EV 

e Ing,  

Revistas, papéis, 

e materiais dos 

alunos  

Egas 

Moniz 

HS 

Mês da Biblioteca Escolar  Chamar a atenção dos alunos para a importância da 

leitura e o papel da Biblioteca Escolar. 
23 de outubro Alunos 7º ano 

Papel, cartolina e 

esferográfica 

Stuart 

Carvalhais 

JS 

 

Atividades Objetivos  
Data 

prevista  
Intervenientes 

Recursos 

materiais e 

financeiros 

Escola 

Dia do Patrono da EB 2,3 

EGAS MONIZ 

 Organizar e preparar  trabalho sob a forma 

expositiva. 

 “O Egas visto pelos alunos” 

29 de 

Novembro 

Alunos do 7º, 8º e 

9º Ano 

Painéis 

Expositores 

Egas 

Moniz 
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Área Disciplinar 

EV 

VM- HS 

Dia do patrono  Organizar e preparar  trabalho sob a forma 

expositiva 

29 de 

Novembro 
2º Ciclo-Todos  

Egas 

Moniz 

JN-HS 

 

Atividades Objetivos  
Data 

prevista  
Intervenientes 

Recursos 

materiais e 

financeiros 

Escola 

Audição de Natal   Promover capacidades no âmbito da apresentação 

pública do produto final de unidades didáticas 

Última 

semana de 

aulas 

Alunos do 5º e 6º 

anos 

Instrumental Orff 

Vozes 

Aparelhagem de 

som com 

microfones 

Vídeo projetor 

Egas 

Moniz ou 

Escola 

sede 

EM 

Construção de 

elementos/objetos 

natalícios tridimensionais. 

 

 Promover a participação dos alunos na vida da 

escola. 

 Envolvimento dos alunos em projetos de natureza 

artística. 

 Promover a reutilização de diferentes 

materiais/desperdícios. 

Dezembro 

 Todos os alunos 

da escola e 

familiares. 

 

Materiais e 

objetos 

reutilizáveis. 

Egas 

Moniz 

JN-RA-

RG-FM-

HS-VM-
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Construção de presépios 

com materiais 

reutilizáveis. 

 

Exposição de elementos 

natalícios. 

 Criar projetos e construir elementos natalícios 

decorativos, reutilizando diferentes materiais. 

 Mostrar diferentes formas de expressão artística. 

 Reforçar o envolvimento e a participação das 

famílias na vida da escola. 

 Divulgar à comunidade trabalhos produzidos pelos 

alunos e seus familiares. 

Professores de 

EV/ET. 

 

MB 

Presépio tradicional 

português, e outros tipos 

de presépios 
 Mostrar outras formas de expressão artística 

9-12 a 9-1 

Alunos do 7º, 8º e 

9º Ano 

Área Disciplinar 

EV 

Expositores do 

átrio 

Egas 

Moniz 

VM 

Decoração de Natal 
 Aprender a desenvolver um projecto aplicado a 

uma realidade concreta 

16-12 a 30-

12 

12º L  

Materiais e 

Tecnologias 

Pavilhão A 

Stuart 

Carvalhais 

JS 

Atividades Objetivos  
Data 

prevista  
Intervenientes 

Recursos 

materiais e 

financeiros 

Escola 

Dia de São Valentim 

(inspiração na Arte 

portuguesa)  

 Fomentar a interdisciplinaridade 

  Valorizar a frequência da Biblioteca como espaço 

lúdico e de troca de experiencias. 

14 de 

fevereiro 

Área Disciplinar 

de EV (ING 

/FRA/HIS /CRE) 

CRE NET Livros 

Arte 

Egas 

Moniz 

VM 
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Atividades Objetivos  
Data 

prevista  
Intervenientes 

Recursos 

materiais e 

financeiros 

Escola 

Exposição de Educação 

Visual  
 Divulgar à comunidade trabalhos produzidos pelos 

alunos em sala de aula. 

Final do 2º 

período 

Alunos do 7º, 8º e 

9ºAno 

Área Disciplinar 

EV 

Átrio da escola 

Egas 

Moniz 

VM 

Participação no Pedaços de 

Noz  

Capa da Antologia 

 Desenvolvimento de parcerias interdisciplinares 

 Envolvimento dos alunos em projetos de natureza 

estética / artística 

março 

Alunos e 

professores de 

Desenho A 

Área Disciplinar 

de Artes Visuais 

Judite Soares 

  

 

Stuart 

Carvalhais 

JS 

Exposição de 

Educação Visual 

 Promover a participação dos alunos na vida da 

escola. 

 Divulgar à comunidade trabalhos produzidos pelos 

alunos em sala de aula. 

 Reforçar a participação das famílias na vida da 

escola.  

 Organizar uma exposição de natureza artística 

 Expor trabalhos práticos 

Dia do 

Patrono 

Área Disciplinar 

Artes Visuais  50 Euros 

Stuart 

Carvalhais 

TODOS 

EV 
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Exposição de Desenho A, 

Oficina de Artes e 

Materiais e 

Tecnologias 

 Promover a participação dos alunos na vida da 

escola. 

 Divulgar à comunidade trabalhos produzidos pelos 

alunos em sala de aula. 

 Reforçar a participação das famílias na vida da 

escola.  

 Organizar uma exposição de natureza artística 

Dia do 

Patrono  

8 de março 

Área Disciplinar 

Artes Visuais 
50 Euros 

Stuart 

Carvalhais 

TODOS 

EV 

 

Atividades Objetivos  
Data 

prevista  
Intervenientes 

Recursos 

materiais e 

financeiros 

Escola 

Comemoração do 25 de 

abril 

 Promover a qualidade educativa e o sucesso 

escolar. 

 Promover a participação dos alunos na vida da 

escola. 

 Sensibilizar para a importância de acontecimentos 

da nossa História . 

 Fomentar a interdisciplinaridade entre Ed. Visual e 

Tecnológica e H.G.P. 

abril Alunos 

Colas, tintas, 

papel cenário e 

cavalinho, 

materiais 

riscadores e 

materiais dos 

alunos. 

 

Egas 

Moniz 

HS 
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Audição/concurso 
 Promover as capacidades de expressão e  de 

comunicação dos alunos (produto final) 

Última 

semana de 

aulas 

Alunos dos 5º e 6º 

anos e ainda do 3º 

ciclo (voluntários) 

Instrumentos Orff 

Voz, aparelhagem 

sonora 

Egas 

Moniz 

EM 

Exposição de trabalhos 
 Projetos e construção de objetos reutilizando 

materiais. Tema Resíduos 

Apresentação 

dos trabalhos 

em junho 

Alunos 

Área Disciplinar 

de Educação 

Tecnológica 

Saudade Pontes 

 

Stuart 

Carvalhais 

SP 

Exposição de trabalhos  Expor trabalhos realizados em sala de aula junho 
Ed. Tecnológica e 

Design e Tec. 
 

Stuart 

Carvalhais 

MB 
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7. Departamento de Matemática 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

Feira dos 

Minerais 

 

 

 Conhecer a 

diversidade de 

rochas e minerais 

 Cultivar o gosto 

pela ciência 

Dia do Patrono  

EB2,3 Egas Moniz 

Todas as turmas do 2º 

ciclo 

Comunidade Escolar 

1 Sala EB2,3 Egas Moniz 

Olimpíadas da 

Matemática 

 

 

 Incentivar o gosto 

pela Matemática 

através da 

resolução de 

problemas/desafio

s matemáticos não 

rotineiros 

2º/3º Períodos 

Alunos do 2º, 3º 

ciclos e do ensino 

secundário 

Fotocópias 
EB2,3 Egas Moniz  

ES Stuart Carvalhais 

Canguru 

Matemático  

 Incentivar o gosto 

pela Matemática 

através da 

resolução de 

problemas/desafi

os matemáticos 

não rotineiros 

 Desenvolver o 

raciocínio lógico, 

a capacidade de 

resolver 

problemas e a 

2º/3º Períodos 

Alunos do 2º e 3º 

ciclos e do ensino 

secundário 

Fotocópias 
EB2,3 Egas Moniz 

ES Stuart Carvalhais 
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comunicação 

matemática 

 

Jogos Didáticos 

 

 Incentivar o gosto 

pela Matemática 

através da 

resolução de 

problemas/desafio

s matemáticos não 

rotineiros, 

envolvendo jogos 

matemáticos 

Dia do Patrono ESSC  Comunidade Escolar Sala D31 
Escola Secundária 

Stuart Carvalhais 

Jogo do 24 

 Promover o gosto 

pela Matemática 

 Fomentar o 

denvolvimento do 

cálculo mental 

 Desenvolver 

atividades de 

articulação com o 

1º ciclo do ensino 

básico 

2º Período 
Alunos dos1º e 2º 

ciclos 
Fotocópias 

Escolas do 1º Ciclo 

EB2,3 Egas Moniz 

ES Stuart Carvalhais 
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8. Departamento de Português 

Atividades Objetivos 
Data 

prevista 
Intervenientes 

Recursos 

financeiros e 

materiais 

Escola 

Antologia Ilustrada 

Pedaços de Noz 

 

 

 Promover a qualidade educativa e o sucesso 

escolar. 

 Motivar os alunos para a escrita e o seu 

aperfeiçoamento. 

 Divulgar à comunidade textos e ilustrações 

produzidos pelos alunos em sala de aula. 

Ao longo 

do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 Alunos do 3º 

Ciclo   

e do Ensino 

Secundário 

 Professores de 

Português e de 

Artes Visuais 

 

 5 docentes 

 Computa-

dores  

 Impressões 

e 

fotocópias 

(300 

páginas) 

 Publicação 

da 

Antologia  

  +- 500 €  

Stuart 

Carvalhais 

Lançamento da 

Antologia Ilustrada 

Pedaços de Noz 

 Divulgar à comunidade textos e ilustrações 

produzidos pelos alunos em sala de aula. 

 Reforçar o reconhecimento do mérito e do valor. 

9 de 

março de 

2018 

(Dia do 

 Alunos do 3º 

Ciclo  

 e do Ensino 

Secundário 

 Professores de 

Português e de 

 Computado

r e vídeo-

projetor 

 Sistema de 

som 

 Adereços 

(Chama 

Stuart 

Carvalhais 
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Patrono) Artes Visuais 

 Vitor Sezinando 

e grupo de teatro 

Chama Viva 

 Comunidade 

educativa 

Viva) 

 Fotocópias 

(100 

páginas) 

 Convites a 

E. de 

Educação  

 

 

 

 

 

Projeto de Articulação entre  

Bibliotecas Escolares, Departamento do Pré-Escolar /do 1.º Ciclo e Departamento de Português  

Atividades Objetivos 
Data 

prevista 
Intervenientes 

Recursos 

financeiros e 

materiais 

Escola 

Escalada na Ortografia  

 

(Concurso - 

Articulação Curricular 

–1.º e 2.º Ciclos) 

 Promover a articulação curricular na área do 

Português, entre diferentes níveis de ensino. 

 Contribuir para melhorar os níveis de 

competência ortográfica dos alunos. 

 

 

1.º 

Período 

 

 

Final – 29 

de 

novembro 

 Professores 

titulares de turma 

do 4.º ano 

  Professores de 

Português do 2.º 

Ciclo 

 Alunos de 4.º 

ano e 2.º Ciclo 

 Material de 

desgaste 

 Livros para 

os 

vencedores 

de cada 

escalão 

etário  

(60€) 

 

EB1/JI 

Casal da 

Barôta 

 

EB1/JI 

Xutaria 
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EB1/JI 

Massamá 2 

 

Egas 

Moniz  

 

Maratona de Leitura 

em voz alta  

 

(Articulação 

Curricular –1.º e 2.º 

Ciclos) 

 

- Leituras nas turmas 

- Festival de leitores 

(leitura em voz alta) 

 

 Promover a articulação curricular na área do 

Português, entre diferentes níveis de ensino. 

 Valorizar a Biblioteca Escolar no âmbito da 

articulação curricular. 

 Contribuir para melhorar os níveis de 

competência leitora dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 

 

20 de 

junho 

 

 Professores 

titulares de turma 

do 1.º ciclo  

 Professores de 

Português do 2.º 

Ciclo 

 Alunos de 1.º e 

2.º Ciclos 

 Material de 

desgaste 

(50€) 

 Livros para 

oferecer 

aos 

melhores 

leitores 

(60€) 

EB1/JI 

Casal da 

Barôta 

 

EB1/JI 

Xutaria 

 

EB1/JI 

Massamá 2 

 

Egas 

Moniz  
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Dar e Receber 

 

 (Articulação 

Curricular – Pré-

Escolar, 1.º e 2.º Ciclos) 

 

- Criação, leitura e 

escrita de histórias com 

base em livros PNL 

- Encontros entre 

turmas 

- Edição de um livro 

digital  

 

 

 Promover a articulação curricular na área do 

Português, entre diferentes níveis de ensino. 

 Valorizar a Biblioteca Escolar no âmbito da 

articulação curricular. 

 Contribuir para melhorar os níveis de 

competências leitora e escrita dos alunos. 

 

 

 

 

 

2.º 

Período 

 

 

3.º 

Período 

 Educadoras 

 Professores 

titulares de turma 

do 1.º Ciclo  

 Professores de 

Português do 2.º 

Ciclo 

 Alunos do Pré-

Escolar e de 1.º e 

2.º Ciclos 

 Material de 

desgaste 

(50€) 

 

EB1/JI 

Casal da 

Barôta 

 

EB1/JI 

Xutaria 

 

EB1/JI 

Massamá 2 

 

Egas 

Moniz  
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Atividades Objetivos 
Data 

prevista 
Intervenientes 

Recursos 

financeiros e 

materiais 

Escola 

Reflexão sobre a 

didática específica da 

Língua Portuguesa  

 

Partilha de 

experiências e de 

materiais 

 Promover a cooperação e a partilha de 

experiências e de recursos entre os docentes do 

Departamento. 

 Estimular a investigação e a reflexão conjunta, 

com vista à melhoria da qualidade das práticas 

educativas. 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 

 Docentes do 

Departamento de 

Português 

 

 

 

 

 Computado

r e vídeo-

projetor 

 

 

Egas 

Moniz  

e Stuart 

Carvalhais 

 

 

 

Visita de estudo   

e / ou 

Participação em 

eventos culturais 

 (Re)visitar locais de interesse para o ensino dos 

conteúdos programáticos. 

 Aprofundar os conhecimentos dos docentes do 

Departamento. 

 Promover o desenvolvimento cultural dos 

professores, fomentando a descoberta de novas 

estratégias de ensino-aprendizagem. 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 

 Docentes do 

Departamento de 

Português 

 

 

 

 

 Custo da 

deslocação 

e da 

entrada 

 

  

Egas 

Moniz  

e Stuart 

Carvalhais 

 

 

 

Avaliar para promover 

 Refletir sobre os objetivos da avaliação, nas suas 

diversas modalidades 

 Aprofundar conhecimentos sobre o grau de 

08-09-

2017 

 Coordenadora de 

Português 

 Docentes do 

 Computado

r e vídeo-

projetor 

Egas 

Moniz  
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as aprendizagens 

 

 

 

complexidade das operações cognitivas 

mobilizadas para resolver determinadas tarefas. 

 Recorrer à avaliação como meio promover a 

qualidade do ensino, das aprendizagens e do 

sucesso dos alunos. 

 

e 

Ao longo 

do ano 

letivo 

Departamento de 

Português 

 

 e Stuart 

Carvalhais 

 

 

Atividades Objetivos 
Data 

prevista 
Intervenientes 

Recursos 

financeiros e 

materiais 

Escola 

Encontros com 

escritores  

 e ou 

Os Escritores vão 

à Escola 

(em parceria com  

a  C. M. Sintra) 

 

 Reforçar as parcerias entre a escola e a 

comunidade envolvente. 

 Promover a qualidade educativa e o sucesso 

escolar. 

 Desenvolver o gosto pela leitura. 

 Divulgar autores e livros. 

 Reforçar a articulação entre os professores de 

Português e a Biblioteca. 

 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 

 Alunos do 2º e 

do 3º Ciclos  e  

do Ensino 

Secundário 

 Professores de 

Português 

 BE/CRE e C.M. 

Sintra 

 

 Biblioteca 

 Computado

r e vídeo-

projetor 

 Fotocópias 

 Obras dos 

escritores 

 

Egas 

Moniz  

e Stuart 

Carvalhais  

 

 

Participação no Blogue 

das Bibliotecas do 

 Reforçar a parceria com a biblioteca escolar. 

 Promover a qualidade educativa e o sucesso 

Ao longo 

do ano 

 Alunos do 2º e 

do 3º Ciclos  e  

 Biblioteca 

 Computado
Egas 
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Agrupamento / 

Partilha de Leituras em 

Rede (em parceria com 

BE/CRE) 

escolar. 

 Desenvolver o gosto pela leitura. 

 Divulgar autores e livros. 

 

letivo do Ensino 

Secundário 

 Professores de 

Português 

 BE/CRE e C.M. 

Sintra 

r e vídeo-

projetor 

 

Moniz  

e Stuart 

Carvalhais  

 

 

 

Atividades Objetivos 
Data 

prevista 
Intervenientes 

Recursos 

financeiros e 

materiais 

Escola 

O Presente da Amizade 

 

Realização e exposição 

de trabalhos alusivos 

ao Natal. 

 

 Reinvestir em textos pessoais a informação 

decorrente de pesquisas e leituras efetuadas. 

  Escrever por iniciativa e gosto pessoal, de forma 

autónoma e fluente. 

 

04 /12/17 

a 

12/01/18 

 

 

 Alunos do 2º e 

do 3º Ciclos   

 Professores de 

Português 

 

 

 Átrio da 

Escola 

 Material 

diverso  

 

 

Egas 

Moniz  
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Atividades Objetivos 
Data 

prevista 
Intervenientes 

Recursos 

financeiros e 

materiais 

Escola 

Concurso Nacional de 

Leitura (a nível de 

escola) 

- Dinamização da 

Leitura (1º período) 

- Prova/Seleção dos 

concorrentes à fase 

distrital (janeiro) 

 Promover a qualidade educativa e o sucesso 

escola. 

 Desenvolver o gosto pela leitura. 

 Divulgar autores e livros. 

 Sensibilizar os docentes e alunos para 

participação no Concurso Nacional de Leitura e 

outras atividades no âmbito do PNL. 

 Reforçar a articulação entre os professores de 

Português e a Biblioteca. 

 

1ª semana 

de janeiro 

de 2018 

 

 Alunos do 3º 

Ciclo 

 e  do Ensino 

Secundário 

 Professores de 

Português 

 BE/CRE  

 

 

 

 Biblioteca 

 Fotocópias 

 Obras 

selecionada

s 

 

 

 

Stuart 

Carvalhais 

 

 

 

Atividades Objetivos 
Data 

prevista 
Intervenientes 

Recursos 

financeiros e 

materiais 

Escola 

 

Concurso de Leitura 

(Final) 

 Promover a leitura expressiva de diversos tipos 

de texto. 

 Reforçar o reconhecimento do mérito e do valor. 

 

9 de 

março de 

2018 

(Dia do 

 Alunos do 3º 

Ciclo   

 Professores de 

Português 

 Membros da 

Direção (júri) 

 Biblioteca 

 Fotocópias 

(100 

páginas) 

 Prémios -

Stuart 

Carvalhais 
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 Patrono) ofertas das 

Editoras e 

da 

Papelaria 

do 

Agrupame

nto 

 

 

 

 

 

Exposição de 

Trabalhos na 

Biblioteca 

 Divulgar à comunidade trabalhos produzidos 

pelos alunos em sala de aula. 

 Reforçar o reconhecimento do mérito e do valor. 

9 de 

março de 

2018 

 (Dia do 

Patrono) 

 Alunos do 3º 

Ciclo e do 

Ensino 

Secundário  

 Professores de 

Português  

Stuart 

Carvalhais 
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9. Departamento de Línguas Estrangeiras 

ATIVIDADES OBJETIVOS DATAS 

PREVISTAS 

INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

 

 

 

-Participação 

regular nas 

atividades 

promovidas pelas 

Bibliotecas/CRs: 

Aprender c/ a 

BE/CR, Sessões de 

leitura e/ou 

representação 

teatral, 

comemoração de 

festividades, Dia 

Mundial da Poesia, 

Semana da 

Leitura, etc. 

-Clube de leitura-

“Awesome 

Readers”. 

 

 Complementar/consolidar 

capacidades e 

aprendizagens adquiridas 

em sala de aula 

 Estimular o gosto pelo 

conhecimento e pelas 

artes 

 Desenvolver capacidades 

de trabalho em equipa 

Ao longo do ano 

letivo 

Equipas das 

Bibliotecas 

 

 - Alunos e 

Professores de Inglês  

Fotocópias, cartazes, 

computador, 

projetor, luz, colunas 

de som, adereços. 

Escolas do 

Agrupamento 
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Club- DELF 

 

- Atividades 

centradas na 

preparação para os 

Exames DELF A2 

e B1. 

 

 

- Desenvolver as 

competências de 

compreensão oral e 

escrita assim como as 

competências de 

produção oral e escrita 

em Língua Francesa 

tendo em vista o sucesso 

nos Exames DELF A2 e 

B1. 

 

 

Ao longo do Ano 

Letivo 

 

Alunos inscritos no 

clube e professores de 

Francês envolvidos 

 

Livros, Dicionários, 

testes DELF, 

fotocópias, 

computador, projetor 

e DVDs. 

 

Escola Prof. Egas 

Moniz 

e 

Escola Secundária 

Stuart Carvalhais 

 

Intercâmbio com 

uma escola da 

Martinique  

 

 

«  Martinique / 

Massamá unis par 

l’ Atlantique » 

 

 

 

 

Correpondência 

virtual  

Através de e-mail e 

pela plataforma e-

twinning 

 

- Desenvolver a 

competência 

intercultural; 

 

- Desenvolver a competência 

de produção e interação 

escrita em Língua francesa 

por correspondência virtual 

com alunos do Ensino 

Secundário da Escola de la 

Martinique; 

 

- Favorecer o 

desenvolvimento da 

consciência da identidade 

linguística e cultural através 

do confronto com a língua 

estrangeira e a cultura por ela 

Ao longo do Ano 

Letivo 

 

Alunos  do 3º Ciclo e 

Ensino Secundário e 

professores de 

Francês. 

 

Computador, 

projetor, internet., 

mapas e fotocópias. 

 

Escola Secundária 

Stuart Carvalhais 
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veiculada; 

 

- Promover a educação para a 

comunicação enquanto 

fenómeno de interação 

social, como forma de 

favorecer o respeito pelos 

outros, o sentido de 

entreajuda e de cooperação, 

da solidariedade e da 

cidadania; 

 

-  Desenvolver  o sentido da 

responsabilidade e a 

autonomia. 

 

- Desenvolver a capacidade 

de comunicar através de 

novas plataformas 

informáticas. 

Ciclo trimestral de 

Cinema Francês 

 

- Visionamento de 

filmes franceses de 

acordo com os 

temas abordados 

nos vários níveis de 

ensino 

 

- Desenvolver a competência 

de  compreensão oral  em 

Língua Francesa; 

 

- Tomar contacto e 

interpretar aspetos das 

culturas de expressão 

francófona numa perspetiva 

intercultural; 

 

No final de cada 

período letivo. 

 

Alunos do 3º Ciclo, 

Ensino Secundário e 

Professores de 

Francês 

 

Computador, ecrã e 

DVDs 

 

Escola Prof.Egas 

Moniz 

e 

Escola Secundária 

Stuart Carvalhais 
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- Aprofundar o gosto pela 

Arte e cultura; 

 

- Reforçar o espírito crítico; 

 

- Contribuir para o 

desenvolvimento equilibrado 

do aluno nos domínios socio-

afetivo, emocional, 

cognitivo, psicomotor e 

estético-cultural. 

 

Idas ao teatro, 

cinema e 

exposições de 

acordo com a 

oferta cultural. 

 

 Proporcionar aos alunos 

uma experiência 

linguística e cultural de 

reforço e aplicação do 

currículo formal; 

 Diversificar o conjunto de 

atividades de motivação 

para o estudo da língua 

inglesa/alemã e das 

respetivas culturas. 

1º ou 2º Períodos 
Alunos e Professores 

de Inglês  

Fotocópias (material 

de info. /avaliação)  

 

Custos suportados 

pelas famílias: 

transporte, bilhete de 

ingresso 

Escolas do 

Agrupamento 

Participar no PES  
 

-Visionamento dos 

filmes “ La famille 

Bélier” e “À bras 

ouverts” na 

perspetiva da 

descoberta do 

- Contribuir para um maior 

conhecimento da sexualidade 

e das relações interpessoais. 

 

Novembro e 3º 

período 

 

Alunos do 8º e 10º 

anos e 

Professores de 

Francês 

 

Computadores, ecrã 

e DVDs. 

 

Escola Prof. Egas 

Moniz 

e 

 

Escola Stuart 

Carvalhais 
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amor, da 

sexualidade e da 

contraceção na 

adolescência. 

 

Celebrar o Natal 

 

- Elaboração de 

mensagens de 

Natal e Ano Novo 

para a comunidade 

educativa. 

 

Alargar os conhecimentos 

sobre as tradições natalícias 

da civilização francesa, 

francófonas e Inglesas. 

 

-Promover a 

interdisciplinaridade e 

participação dos alunos na 

vida da escola. 

 

Dezembro 

 

Alunos do 3º ciclo e 

professores de 

Francês e Inglês 

 

Cartolinas, 

fotocópias, canetas 

de cor e outros 

materiais. 

 

Escola Prof. Egas 

Moniz 

e 

 

Escola Stuart 

Carvalhais 

 

Celebrar a 

Chandeleur 

 

- Elaboração e 

venda de crepes 

para assinalar a 

tradição francesa. 

 

 

 

 

 

Celebrar o Dia de 

S. Valentim (PES) 
 

Alargar os conhecimentos 

sobre a cultura e civilização 

francesas; 

 

- Promover a participação 

dos alunos na vida da Escola. 

 

- Alargar os conhecimentos 

sobre a tradição de São 

Valentim; 

 

- Contribuir para um maior 

conhecimento da sexualidade 

e das relações interpessoais. 

 

Fevereiro 

Alunos do 3º Ciclo e 

Professores de 

Francês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 7º ano,  

Professores de 

Francês e Inglês em 

colaboração com o 

Cartolinas, 

fotocópias, 

expositores, canetas 

de cor e outros 

materiais. 

 

Escola Prof. Egas 

Moniz 

e 

 

Escola Stuart 

Carvalhais 
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 - Elaboração de 

mensagens alusivas 

ao amor e 

exposição na 

biblioteca 

 

- Promover a 

interdisciplinaridade e 

participação dos alunos na 

vida da escola 

 

PES 

 

Dia Do Patrono 

 

- Exposição 

“Martinique / 

Massamá unis par 

l’Atlantique” 

 

 

- Jogos de 

interação / 

interativos sobre a 

Língua Francesa e 

a Francofonia 
 

- Atelier 

 “Crêpes 

exotiques” -  

 

- Divulgar a Francofonia e a 

Martinique, região periférica 

francesa; 

 

- Dar a conhecer os 

participantes no projeto de 

correspondência virtual; 

 

 - Promover o gosto pela 

cultura e estética; 

 

- Incentivar o convívio e a 

interação entre os alunos; 

 

  -Reforçar as aprendizagens 

de forma lúdica; 

. 

- Promover a participação 

dos alunos na vida da escola, 

 

- Reforçar a participação das 

famílias na vida da escola. 

 

março 

Alunos do 3º ciclo, 

Ensino secundário e 

professores de 

Francês 

 

Verba para aquisição 

de material de 

decoração. 

 

- Cartolinas e outros 

materiais. 

 

 

- Computador, 

projetor e colunas  

de som. 

 

- Expositores, papel 

para decoração,  

 

divulgação e 

impressão. 

 

- Ingredientes para 

os crepes. 

 

Escola Stuart 

Carvalhais 
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Encontro dos 

alunos da 

Martinique com os 

seus 

correspondentes  e 

resto da 

comunidade 

educativa na 

Escola Stuart 

Carvalhais com 

atividades a definir 

ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

- Visita de estudo a 

Sintra através do 

percurso 

“Queirosiano” com 

os alunos da 

Martinique e seus 

correspondentes 

 

- Proporcionar aos alunos o 

contato direto com os seus 

correspondentes de Língua 

Francesa assegurando o uso 

de domínios linguísticos e 

culturais; 

 

-- Favorecer o 

desenvolvimento da 

consciência da identidade 

linguística e cultural  

através do confronto com a 

língua estrangeira e trocas de 

presentes simbólicos das 

duas culturas; 

 

-- Promover a educação para 

a comunicação enquanto 

fenómeno de interação 

social, como forma de 

favorecer o respeito pelos 

outros, o sentido de 

entreajuda e de cooperação, 

da solidariedade e da 

cidadania; 

 

- Contribuir para o 

desenvolvimento equilibrado 

do aluno nos domínios socio-

afetivo, emocional, 

março 

 

Alunos da Martinique 

e alunos da Escola  

Secundária Stuart 

Carvalhais. 

 

- Professores da 

escola Stuart 

Carvalhais 

 

- Comunidade escolar 

 

 

 

 

Alunos da 

Martinique, seus 

correspondentes da 

Escola Stuart  

Carvalhais e 

professores de 

Francês 

 

- Espaços para 

realizarem as 

atividades 

programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamento para 

transporte para 

Sintra 

 

Escola Secundária 

Stuart Carvalhais 
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cognitivo, psicomotor e 

estético-cultural; 

 

- Desenvolver a capacidade 

de viver em grupo, o sentido 

da responsabilidade e a 

autonomia. 

 

Viagem às Ilhas 

Britânicas (c/ curso 

de 

aperfeiçoamento 

da língua inglesa) 

Proporcionar aos alunos: 

- uma experiência linguística 

e cultural de reforço e 

aplicação do currículo 

formal; 

- a possibilidade de 

aplicação e 

desenvolvimento das suas 

competências de 

comunicação em situações 

reais/concretas; 

- conhecer alguns dos 

marcos culturais britânicos 

de maior relevo; 

- estimular o sentido da 

responsabilidade e reforçar 

a sua autonomia; 

- aprofundar relações 

interpessoais e favorecer o 

respeito pelos outros, o 

sentido de entreajuda e de 

cooperação, da 

2º/3ºPeríodo 

Alunos de vários anos 

de escolaridade e 

professores de Inglês 

das turmas 

Visita financiada 

pelas famílias 

(viagem aérea, 

transfer, alojamento, 

curso, visitas e 

alimentação) 

Escolas do 

Agrupamento 
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solidariedade e da 

cidadania. 

- Contribuir para o 

desenvolvimento 

equilibrado do aluno nos 

domínios socio-afetivo, 

emocional, cognitivo, 

psicomotor e estético-

cultural. 

Visita de Estudo a 

Paris 
 

-Proporcionar aos alunos o 

contato direto com    outra 

língua e cultura, assegurando 

o domínio de aquisições e 

usos linguísticos. 

 

- Favorecer o 

desenvolvimento da 

consciência da identidade 

linguística e cultural através 

do confronto com a língua 

estrangeira e a cultura por ela 

veiculada. 

 

- Promover a educação para a 

comunicação enquanto 

fenómeno de interação 

social, como forma de 

favorecer o respeito pelos 

outros, o sentido de 

entreajuda e de cooperação, 

abril 

Alunos do 9º ano, 

Ensino Secundário e 

professores de 

Francês 

 

- Visita financiada 

pelas famílias 

(viagem aérea, 

transfer, alojamento, 

visitas e 

alimentação) 

 

Escola Prof. Egas 

Moniz  

e 

Escola Secundária 

Stuart carvalhais 
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da solidariedade e da 

cidadania. 

 

- Contribuir para o 

desenvolvimento equilibrado 

do aluno nos domínios socio-

afetivo, emocional, 

cognitivo, psicomotor e 

estético-cultural;  

 

-Desenvolver a capacidade 

de viver em grupo, o sentido 

da responsabilidade e a 

autonomia. 

 

- Exame DELF A2 

e B1 

 

- Obter a certificação 

internacional DELF nível A2 

e B1 para os alunos inscritos 

no clube, 

 

maio 

Alunos  do 3º Ciclo e 

Ensino Secundário e 

professores de 

Francês. 

 

Certificação 

custeada pelos 

Encarregados de 

Educação 

 

Escola Prof. Egas 

Moniz  

e 

Escola Secundária 

Stuart carvalhais 
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10. Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA 

PREVISTA 

INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

 

- Exposição de 

trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apelar para a problemática 

/importância dos Valores 

Éticos na formação do ser 

humano enquanto 

indivíduo e ser social. 

 Informar e sensibilizar a 

comunidade educativa para 

os conteúdos de Psicologia 

B. 

 

 

- Dia do 

Patrono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Turmas de 10º/11º 

ano-Filosofia 

 

 

- Turmas de 12º ano-

Psicologia B 

 

 

 

 

 

 

 

- Sala, mesas, bostik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Escola Secundária 

Stuart Carvalhais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utilização da 

Biblioteca Escolar 

como centro de 

recurso e sala de 

aula. 

 

- Exposição de 

trabalhos na 

Biblioteca Escolar. 

 

 Reforçar a ação da BE no 

apoio ao funcionamento 

da escola e às atividades 

de ensino-aprendizagem. 

 Desenvolver o trabalho 

colaborativo e articulado 

com as diferentes 

estruturas do 

agrupamento. 

 Rentabilizar a utilização 

da BE no âmbito da 

 

- Ao longo 

do Ano 

 

- Turmas de 10º/11º 

ano-Filosofia 

 

- Turmas de 12º ano-

Psicologia B 

 

 

 

 

 

 

 

Computadores, 

mesas 

 

- Escola Secundária 

Stuart Carvalhais 
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atividade letiva e 

atividades relacionadas 

com as áreas curriculares. 

 Incentivar a cooperação 

dos professores com a 

Biblioteca Escolar. 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA 

PREVISTA 

INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

 

 

Visita de Estudo à 

Cooperativa 

Agrícola de 

Alcobaça 

 Motivar/Consolidar 

conhecimentos. 

 Diversificar estratégias. 

 Manifestar interesse pela 

intervenção nos diferentes 

espaços em que se insere. 

 Promover a cultura e o 

convívio. 

 

 

 

1º Período 

 

 

Professores e alunos do 

11º I e G 

(Geografia A) 

 

Transporte 

(autocarro) 

Guião 

 

 

Escola Secundária 

Stuart Carvalhais  
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Exposição de 

trabalhos dos alunos 

 

 Motivar para 

adquirir/sistematizar 

aprendizagens sobre vários 

temas de Geografia; 

 Valorização do trabalho e do 

saber. 

 Promover a qualidade 

educativa e o sucesso escolar. 

 Divulgação dos trabalhos dos 

alunos junto dos seus pares e 

Pais e  

Encarregados de Educação. 

 

 

2º Período 

(Dia do 

Patrono) 

 

 

 

Turmas do 9º e 11º ano 

 

 

Placards, material 

diverso 

 

 

Escola Secundária 

Stuart Carvalhais 

 

 

ATIVIDADE OBJETIVOS DATA PREVISTA INTERVENIENTES 

 
RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

 

- Exposição de 

trabalhos com 

material 

recliclado sobre 

a Rosa dos 

Ventos (turmas 

do 5º ) . 

 

 

 Utilizar técnicas de 

expressão gráfica e plástica; 

 Cooperar na realização de 

trabalhos de pesquisa em 

equipa; 

 Desenvolver o gosto pelo 

saber e pela investigação; 

 Desenvolver a criatividade e 

a sensibilidade estética. 

Divulgação de trabalhos dos 

 

1º Período 

 

 

Alunos do 5º Ano 

 

- 

Placard/Pioneses 

- Postit 

- Tecido 

- Cola 

- Plasticina 

- Tampas 

- Papel diverso 

- Tesouras 

- Adesivo 

 

-Garrafas de 

Escola Básica 2, 3 

Prof. Egas Moniz 
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alunos junto dos seus pares, 

Pais e Encarregados de 

Educação 

 

plástico 

- Cartolinas 

- Outros 

-Visita de 

Estudo - 

Local a 

determinar 

(opcional) 

 Desenvolver o gosto pelo 

saber e pela investigação. 

 Respeitar e valorizar o 

património cultural. 

 

 

2º Período 

 

Alunos do 5º e 6º ano 

anos/professores 

Autocarro 

 

Escola Básica 2, 3 

Prof. Egas Moniz 

 

- Exposição de 

trabalhos 

(turmas do 5º e 

6º  anos)  

Tema:  

A Família na 

História 

 

 Conhecer a evolução da 

família ao longo do tempo; 

 Desenvolver técnicas de 

recolha e organização da 

informação; 

 Elaborar sínteses escritas a 

partir da informação 

recolhida; 

 Utilizar técnicas de 

expressão gráfica e plástica; 

 Cooperar na realização de 

trabalhos de pesquisa em 

equipa; 

 Desenvolver o gosto pelo 

saber e pela investigação; 

 Desenvolver a criatividade e 

a sensibilidade estética. 

Divulgação de trabalhos dos 

alunos no átrio escolar e nas 

salas de aula. 

 

 

3º Período 

 

 

Alunos do 5º e 6º ano 

anos/professores 

 

- 

Placard/Pioneses 

- Postit 

- Tecido 

- Cola 

- Plasticina 

- Papel diverso 

- Tesouras 

- Adesivo 

 

 

Escola Básica 2, 3 

Prof. Egas Moniz 
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Visita de estudo 

a Conimbriga e 

ao Mosteiro de 

Alcobaça 

 Valorizar o património 

nacional. 

 Desenvolver o gosto pela 

investigação e pelo estudo 

do passado. 

 Desenvolver a sensibilidade 

estética e a criatividade. 

 

20 de fevereiro de 

2018 

 

 

 

7ºA e 7ºB 

4 professores 

 

Autocarro 

 

 

Escola Básica 2, 3 

Prof. Egas Moniz 

 

Visita de estudo 

e sessão 

plenária na 

Assembleia de 

República 

 

 Desenvolver o espírito de 

tolerância e a capacidade de 

diálogo em relação a outras 

opiniões. 

 Consciencializar da 

importância das instituições 

democráticas 

Opções a definir 

pela Assembleia da 

República: 

 19 janeiro 2108 

-16 fevereiro 2018 

-2 março 2018 

9ºA 

3 professores 

 

 

      Comboio 

Escola Básica 2,3 

Prof. Egas Moniz 

 

-Visita de 

Estudo - Igreja 

de S. Roque  

 Conhecer a arquitetura 

barroca. 

 Conhecer o património 

histórico. 

 Desenvolver a sensibilidade 

estética. 

 

 

Novembro 2017 

Prof. João Faria 

11ºL 

 

70 euros 

ES Stuart 

Carvalhais 

- Visita de 

Estudo – 

Mosteiro de 

Alcobaça 

 

 Conhecer a arquitetura 

gótica. 

 Conhecer o património 

histórico. 

 Desenvolver a sensibilidade 

estética. 

 

Fevereiro 2018 

 Prof. João Faria 

10ºK 

 

300 euros 

 

ES Stuart 

Carvalhais 
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Visita de 

Estudo – 

Palácio da Pena 

 

 Conhecer a arquitetura 

romântica. 

 Conhecer o património 

histórico. 

Desenvolver a sensibilidade 

estética. 

 

Janeiro 2018 

Prof. João Faria 

11ºL 

 

150 euros 

 

ES Stuart 

Carvalhais 

 

Visita de 

Estudo ao 

Museu do 

Aljube – 

Resistência e 

Liberdade 

 

 

 Conhecer os meios de 

repressão e violência 

utilizados no Estado Novo. 

 Promover o respeito e 

reconhecimento da 

importância da democracia e 

da liberdade. 

 Estabelecer relações 

passado-presente. 

 Reforçar as relações 

interpessoais. 

 

Janeiro de 2018 

 

 

 

 

12º ano H, I, J, K 

Profs. – Luísa 

Fernandes e Augusto 

Geraldes 

 

 

 

Bilhete de 

comboio 

Massamá- Rossio 

Rossio - 

Massamá 

 

 

ES Stuart 

Carvalhais 

 

 Exposição de 

Trabalhos 

(turmas do 7º 

ao 12º ano)  

Tema:  

A Família na 

História 

 

 

 

 Conhecer a evolução da 

família ao longo do tempo. 

 Desenvolver técnicas de 

recolha e organização da 

informação. 

 Elaborar sínteses escritas a 

partir da informação 

recolhida. 

 Utilizar técnicas de 

expressão gráfica e plástica. 

 

Comemorações do 

Dia do Stuart –  

março 2018  

 

 

Alunos do 7º ao 12º 

ano 

Professores 

 

- Sala de aula 

com projetor  

- 2 Placards 

- Tecido  

- Tesouras 

- Fio de nylon 

- Adesivo 

 

ES Stuart 

Carvalhais 
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 Cooperar na realização de 

trabalhos de pesquisa em 

equipa. 

 Desenvolver o gosto pelo 

saber e pela investigação. 

 Desenvolver a criatividade e 

a sensibilidade estética. 

 Divulgar trabalhos dos 

alunos. 

 

Articulação da  

Biblioteca 

Escolar com a 

Área 

Disciplinar de 

História na 

preparação de 

trabalhos de 

pesquisa, 

participação em 

exposições de 

trabalhos de 

alunos, 

questionários 

kahoot, 

visionamento de 

filmes e 

encontros com 

escritores. 

 

 Promover a parceria entre os 

diferentes níveis de ensino 

da Área Disciplinar de 

História com as BE do 

Agrupamento. 

 Promover os valores da BE. 

 Utilizar os recursos da BE. 

 Envolver os alunos em 

atividades da BE. 

 Promover a leitura. 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

Alunos do 5º ao 12º 

ano de escolaridade 

Professores da A. D. 

de História. 

  

Escola Básica 2, 3 

Prof. Egas Moniz 

ES Stuart 

Carvalhais 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MASSAMÁ Página 65 
 

 

11.  Departamento de Ciências Experimentais  

ATIVIDADE OBJETIVO DATA 

PREVISTA 

INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

Planetário Móvel 

 

(Nota: a realizar, 

caso se verifique a 

contribuição parcial 

e voluntária dos 

EE, visto ser uma 

atividade paga) 

 Permitir aos alunos 

consolidar conhecimentos 

de Física no âmbito da 

Unidade “ Terra no 

Espaço”. 

 Promover a qualidade 

educativa e o sucesso 

escolar. 

Final do 1º período Alunos do 7 º ano (A, 

B, C, E, F, G e H) 

Alunos do 7 º ano (A, 

B) Egas Moniz 

2,5 € / aluno  Escola Stuart 

Carvalhais e Egas 

Moniz 

Visita de Estudo ao 

Museu de História 

Natural, em Sintra 

 

 

 

 

 Proporcionar aos alunos 

ambientes de aprendizagem 

científica dinâmica;  

 Consolidar os conteúdos 

programáticos das 

disciplinas de Ciências 

Naturais. 

 

Final do 2ºPeríodo  

 

 

 

 

 

Alunos do 7 º ano (A, 

B) Egas Moniz 

Alunos do 7 º ano  da 

Stuart Carvalhais ? 

Professores de 

Ciências Naturais  

 

 

 

Autocarro  

Guião da visita 

 

 

 

 

 

Escola Stuart 

Carvalhais e 

Egas Moniz 

 

 

 

Centro de 

Reciclagem ERP 

Portugal em 

Alcabideche 

(resíduos elétricos e 

eletrónicos)  

 Permitir aos alunos 

consolidar conhecimentos 

da disciplina de Ciências 

Naturais. 

2º período Alunos do 8 º ano Autocarro  

 

Escola Stuart 

Carvalhais 
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Visita de estudo ao 

Museu de 

Eletricidade/MAAT 

 Permitir aos alunos 

consolidar conhecimentos 

da disciplina de Física e 

Química. 

Final do 2º período Alunos do 9 º ano 

 

Autocarro Escola Stuart 

Carvalhais 

Atividades de 

“Suporte Básico de 

Vida”,  

 

 Permitir aos alunos 

consolidar conhecimentos 

da disciplina de Ciências 

Naturais. 

3º período  Alunos do 9 º ano 

Bombeiros de Queluz  

Projeto de Educação 

para a Saúde  

 

Salas de aula 

 

Material específico 

Escola Stuart 

Carvalhais e Egas 

Moniz 

Palestra:  

A importância dos 

espetros - como 

construir um 

espetroscópio em 

meia hora. 

Dinamizada por um 

Professor do Ensino 

Superior, Prof. 

Pedro Ferreira 

 Permitir aos alunos 

consolidar conhecimentos 

de Física e de Química 

relativamente à 

espectroscopia; 

 Promover a qualidade 

educativa e o sucesso 

escolar; 

 Promover a integração 

social dos alunos; 

 

 

1º período 

(outubro/novembro) 

Alunos do 10 º ano 

(todas as turmas de C. 

Tecnologias) 

 

 Escola Stuart 

Carvalhais  

(a realizar no 

Centro Lúdico de 

Massamá) 
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MAAT / Museu da 

eletricidade 

 

 

 

 

 

 

 Permitir aos alunos 

consolidar conhecimentos 

de Física e de Química e 

Biologia e Geologia 

 Proporcionar aos alunos a 

realização / observação de 

algumas experiências; 

 Possibilitar aos alunos a 

construção de alguns 

dispositivos 

eletromagnéticos 

Início do 2º período Alunos do 11º ano  Autocarro Escola Stuart 

Carvalhais 

Visita de estudo ao 

Jardim Zoológico 
 Permitir aos alunos 

consolidar conhecimentos 

da disciplina de Biologia e 

Geologia e Física e Química 

A; 

 Conhecer algumas 

descobertas/observações de 

Darwin ao longo da sua 

viagem no Beagle; 

 Compreender a importância 

dessas descobertas 

/observações para a 

formulação da Teoria de 

Darwin. 

1º período ou início 

do 2ºperíodo 

Alunos do 11ºB e 

11ºE 

12 € por aluno 

Transporte 2 € 

Escola Stuart 

Carvalhais 
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Visita a uma 

instituição de 

Ensino Superior 

 Permitir aos alunos 

consolidar conhecimentos 

de Física e/ou Biologia e/ou 

de Química e contactarem 

com alunos/professores de 

uma instituição de Ensino 

Superior 

2º Período 

 

 

 

 

 

Alunos do 12 º ano 

 

 

 

 

 

 

 Escola Stuart 

Carvalhais 

 

 

 

 

 

Palestra ministrada 

por um professor 

universitário 

 Permitir aos alunos 

consolidar conhecimentos 

de Física. 

3º Período Alunos do 12 º ano  Escola Stuart 

Carvalhais 

Preparação de 

Atividades 

Laboratoriais 

 Contribuir para o 

desenvolvimento de 

competências na 

implementação de práticas 

experimentais na sala de 

aula. 

 Desenvolver instrumentos 

de avaliação das aulas 

experimentais. 

 Desenvolver o trabalho 

colaborativo. 

 Desenvolver montagens 

experimentais novas e 

implementação das 

atividades laboratoriais 

obrigatórias pelo programa 

da disciplina. 

 

Ao longo do ano 

letivo 

Professores de Física e 

Química e de Biologia 

e Geologia – 3º ciclo e 

secundário 

Laboratórios/ salas 

de preparação/ 

outros locais 

apropriados.  

 

Computador e 

Projetor 

Escola Stuart 

Carvalhais e Egas 

Moniz 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MASSAMÁ Página 69 
 

Olimpíadas da 

Física B 

 

 Participar nas Olimpíadas 

da Física em representação 

da Escola. 

Datas da 

eliminatória a 

designar 

posteriormente. 

( 2º e 3º Período) 

Alunos do 11º 

Área Disciplinar de 

Física e Química 

Salas de aula 

 

Fichas (fotocópias) 

Escola Stuart 

Carvalhais 

Olimpíadas da 

Biologia Sénior 
 Participar em representação 

da Escola. 

Datas da 

eliminatória a 

designar 

Alunos do Secundário 

(10º e 11º e 12º anos) 

Área Disciplinar de 

Biologia e Geologia 

Salas de aula 

 

Fichas (fotocópias) 

Escola Stuart 

Carvalhais  

Olimpíadas da 

Geologia  
 Participar em representação 

da Escola. 

Datas da 

eliminatória a 

designar 

Alunos do Secundário 

(10º e 11º e 12º anos) 

Área Disciplinar de 

Biologia e Geologia 

Salas de aula 

 

Fichas (fotocópias) 

Escola Stuart 

Carvalhais  

Olimpíadas da 

Química 

Júnior e Química +  

 

 Participar em representação 

da Escola. 

Datas da 

eliminatória a 

designar 

posteriormente. 

 

Alunos do 3º ciclo e 

Secundário (10º e 11º) 

Área Disciplinar de 

Física e Química 

 

Salas de aula 

 

Fichas (fotocópias) 

Escola Stuart 

Carvalhais  

Dia do Stuart - 

Laboratórios 

abertos de Física 

e/ou de Química e 

de Biologia e 

Geologia 

/ Conferências  

 

 Promover o gosto pelas 

ciências experimentais. 

  Divulgação de atividades 

realizadas pelos alunos. 

 
Dia do Stuart – 

março 2018 

Comunidade 

educativa  

 

Áreas Disciplinares de 

FQ e de BG 

Laboratórios de 

Física e de 

Química e Biologia 

e Geologia e 

respetivo 

equipamento; 

Fotocópias e 

material de 

papelaria. 

Escola Stuart 

Carvalhais 

 

Dia da Escola Egas 

Moniz - 

Laboratórios 

 Promover o gosto pelas 

ciências experimentais. 
Dia 29 de nov de 

2017 

Comunidade 

educativa  

 

Laboratórios de 

Física e de 

Química e 

Escola Egas Moniz 
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abertos Áreas Disciplinares de 

FQ, CN e C Natureza 

respetivo 

equipamento; 

Fotocópias e 

material de 

papelaria 

 

12. Serviços de Psicologia e Orientação 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA 

PREVISTA 

INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

 

 

. Orientação 

Vocacional 

 

 

 

 

          

        .Reorientação 

         Vocacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

.Desenvolver ações de  

aconselhamento psicossocial e 

vocacional dos alunos, apoiando o 

processo de escolha da área de 

estudos e de planeamento de 

carreiras profissionais. 

 

 

.Desenvolver ações de  

aconselhamento psicossocial e 

vocacional dos alunos, apoiando o 

processo de escolha da área de 

estudos e de planeamento de 

carreiras profissionais. 

 

 

 

 

Outubro 17- 

Junho 18  

 

 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos de 9º ano 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 7º,10ºe 11º 

anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

POV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Secundária 

Stuart Carvalhais e 

Escola Básica 2,3 

Prof. Egas Moniz 

 

 

 

 

Escola Secundária 

Stuart Carvalhais e 

Escola Básica 2,3 

Prof. Egas Moniz 
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.Apoio 

Psicopedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Avaliação de 

alunos 

no âmbito da 

CIFCJ 

 

 

 

 

.Mostra de Oferta 

Formativa Ensino 

Profissional 
 

 

 

 

 

 

 

 

Promover   ações  de 

acompanhamento e apoio 

psicopedagógico dos alunos em 

situação de dificuldade a nível 

pessoal e escolar. 

 

Encaminhamento dos alunos do 

Agrupamento de Escolas de 

Massamá sempre que se verifique 

necessário e seja solicitado. 

 

 

Inclusão ou não de alunos do 

ensino  

básico 

 

 

 

 

Promover ações de informação 

escolar e profissional, suscetíveis 

de ajudar os alunos a situarem-se  

perante as oportunidades 

disponíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 

 

 

 

 

Dia do    

Patrono 

 

 

 

 

 

2º período 

 

 

 

Alunos do ensino 

básico e secundário 

que solicitem ajuda. 

SPO/ Centro de 

Saúde de Massamá. 

SPO/ Hospital Dr. 

Fernando da Fonseca 

 

 

 

 

 

Alunos do ensino 

básico 

 

 

 

 

Alunos de 9º ano 

Escolas Profissionais 

 

 

 

 

 

Alunos de 12º ano e 

Associação Inspiring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mesas e cadeiras 

 

 

 

 

 

 

Salas, mesas e 

cadeiras 

 

 

 

Escola Secundária 

Stuart Carvalhais e 

Escola Básica 2,3 

Prof. Egas Moniz 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Secundária 

Stuart Carvalhais e 

Escola Básica 2,3 

Prof. Egas Moniz 

SPO e Educação 

Especial 

 

Escola Secundária 

Stuart Carvalhais 

 

 

 

 

 

Escola Secundária 

Stuart Carvalhais  
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.Mostra de Oferta 

Formativa Ensino 

Superior 

 

 

 

.Visita à Futurália-

feira de escolas 

profissionais e 

outras 

 

 

 

 

 

 

.Atividade 

Formativa de 

Prevenção do 

Bullying 

 

Promover ações de informação 

escolar e profissional, suscetíveis 

de ajudar os alunos a situarem-se  

perante as oportunidades 

disponíveis. 

 

Promover  ações de informação 

escolar e profissional, suscetíveis 

de ajudar os alunos a situarem-se  

perante as oportunidades 

disponíveis. 

 

 

 

 

Promover  ações de informação e 

sensibilização que permita 

prevenir situações de Bullying. 

 

 

 

 

 

2ºperíodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ºperíodo 

 

Future 

 

 

 

Alunos de 9º ano e 

professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos de 8º ano e 

APAV 

 

 

 

 

 

 

 

Autocarro 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sala de audiovisuais 

 

 

 

 

Escola Secundária 

Stuart Carvalhais e 

Escola Básica 2,3 

Prof. Egas Moniz 

 

 

 

 

 

Escola Secundária 

Stuart Carvalhais 
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.Atividade 

Formativa de 

Prevenção da 

Violência no 

Namoro 

 

Promover ações de informação e 

sensibilização que permita 

prevenir situações de Violência no 

namoro 

 

3º período 

 

Alunos do 10º ano e 

APAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de audiovisuais 

 

Escola Secundária 

Stuart Carvalhais 

 

13. Projeto de Educação para a Saúde e Sexualidade 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

 Comemoração do 

Dia Mundial da 

Alimentação 

 

 Sensibilização 

sobre 

 “Alimentação 

saudável e 

económica” 

 

 Jogo da 

Alimentação 

 Hábitos alimentares 

 Promover o consumo 

de alimentos 

saudáveis para 

melhorar a saúde e a 

qualidade de vida na 

comunidade escolar; 

 

 

 

 Inverter a tendência 

crescente de perfis de 

 

 

16 de outubro 

 

 

17-18-19 outubro 

 

 

 

 

 

 

Coord. Ed.Saúde 

Biblioteca Escolar 

Todos o alunos 

 

 

Equipa de Saúde 

Escolar 

Alunos 5º ano e 

professores 

 

 

 

Elaboração de 

marcadores 

(fotocópias, papel 

autocolante) 

Exposição, 

Cartolinas, papel, 

fotocópias, Pc. 

 

Pc, videoprojetor, 

papel 

 

Egas Moniz 

Stuart Carvalhais 

 

 

 

 

 

Egas Moniz 
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 Sessão sobre 

 “A Diabetes” 

 

 

 Sessão 

sensibilização sobre 

higiene oral 

 “Mais vale prevenir 

para não remediar” 

 

 

 

 Projeto 

Ecoescovinha – 

sensibilização para 

a higiene oral, 

Troca de escova de 

dentes de 3 em 3 

meses. 

 

 

enfermidades como a 

obesidade, diabetes 

tipo II, cáries 

dentárias e outras em 

jovens em idade 

escolar; 

 Prevenir a ocorrência 

de distúrbios 

alimentares nos 

jovens. 

 

out/ nov 

 

 

 

 

 

1º /2º período 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

Equipa de Saúde 

Escolar 

Alunos 6ºD e 9º anos 

e professores 

 

 

 

Alunos e professores 

5º e 8º anos; 

Higienista oral da 

Clínica Especial 

Dente – Massamá; 

 

Todos os alunos/profs 

da escola 

Clinica Especial 

Dente 

 

Pc, videoprojetor, 

colunas de som,  web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoescovão (caixa de 

cartão) 

 

Egas Moniz 

Stuart Carvalhais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egas Moniz 

Stuart Carvalhais 

Atividades a 

implementar pela 

Área Disciplinar de 

Educação Física. 

 

Atividade física 

Contribuir para o 

desenvolvimento físico 

e psíquico saudável dos 

alunos através da  

promoção de diversas 

atividades desportivas. 

Ao longo do ano 

letivo 

Todos os alunos; 

Professores de EF 

A definir pela Área 

Disciplinar de 

Educação Física 

Egas Moniz 

Stuart Carvalhais 

Comemoração do Dia Educação Sexual  Turmas do 3º ciclo   
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Mundial de Luta 

Contra a S.I.D.A. 

- O Laço Humano 

 

Atividade no Dia dos 

Namorados; 

 

 

 

 

 

Projetos de Educação 

Sexual 

Integrados no PTT 

das turmas 

 

 

Palestras sobre: 

6º anos – Sexualidade 

e afetos 

9º anos - 

“Planeamento 

Familiar - Métodos 

Contracetivos” 

 

 

 

Projeto “14-18 

Johnson&Johnson” 

 

Promover uma 

sexualidade 

responsável; 

 

Reconhecer a 

importância dos 

sentimentos e da 

afetividade na vivência 

da sexualidade; 

 

 

 

 

 

 

Solidificar 

conhecimentos acerca 

das modificações do 

corpo e da sexualidade 

ao longo da vida. 

 

 

 

29 nov/4dez 

 

 

 

 

14 de fevereiro 

 

 

 

 

 

Ao longo do  ano 

letivo 

 

 

 

 

 

 

1º e 2º Períodos 

 

 

 

 

 

 

 

1º Período 

 

 

Profª CNaturais; 

Proj.Educação Saúde 

 

 

Todos os alunos do 3º 

ciclo 

 

 

 

 

Conselhos de Turma 

 

 

 

 

 

 

Equipa de Saúde 

Escolar 

Alunos dos 6º, 9º 

 

 

 

 

 

Ausónia 

Profª Ciências  

Naturais 

Alunos 9º ano 

 

Exposição, 

Cartolinas, papel, 

papel autocolante, 

 

 

Fotocópias, 

cartolinas, cola, fitas. 

 

 

 

A definir no PTT das 

turmas 

 

 

 

 

 

 

Pc e videoprojetor. 

 

 

 

 

Egas Moniz 

 

 

 

Egas Moniz 

 

 

 

 

 

Egas Moniz 

Stuart Carvalhais 

 

 

 

 

 

Egas Moniz 

Stuart Carvalhais 

 

 

 

 

 

 

 

Egas Moniz 
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Palestras orientadas 

pela Equipa Saúde 

Escolar 8º anos: 

Tabagismo/Alcoolismo 

 

 

 

 

 

Doenças sexualmente 

transmissíveis – 

elaboração de folhetos 

 

 

Sessão sobe 

“Bullying” 

 

 

Sessão prática sobre 

“Medidas de Suporte 

Básico de Vida” 

Prevenção de doenças 

e comportamentos de 

risco: 

associadas à utilização 

de substâncias 

psicoativas; 

tabagismo/alcoolismo; 

 

 

 

doenças sexualmente 

transmissíveis 

(VIH/SIDA e outras); 

 

 

Bullying 

 

 

 

Suporte Básico Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2º período 

 

 

 

 

 

1º período 

 

 

 

 

2º período 

 

 

 

 

3º período 

 

 

 

 

Turmas do 8º anos 

Equipa Saúde Escolar 

 

 

 

 

Profª Cnaturais  

Turma do 9º ano  

 

 

 

PSP Escola Segura 

Alunos  5ºano 

 

 

Bombeiros 

Voluntários Queluz 

Profs. CNaturais- 3º 

ciclo 

Alunos 9º ano 

 

 

 

 

PC e videoprojetor 

 

 

 

 

 

 

Fotocópias, 

cartolinas, cola, fitas.  

 

 

PC e videoprojector 

 

 

 

Modelo anatómico, 

pocketmask mantas. 

 

 

 

 

Egas Moniz 

 

 

 

 

 

 

 Egas Moniz 

 

 

 

 

Egas Moniz 

 

 

 

 

Egas Moniz 

Stuart Carvalhais 

 Notas:  

- A Equipa de Saúde 

Pública ainda não 

definiu os temas para 
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este ano letivo e que 

serão dinamizados pela 

Equipa de Saúde 

Escolar. 

- Dependendo de 

parcerias a estabelecer 

poderão ser 

acrescentadas outras 

atividades. 

 

14. Bibliotecas Escolares 

Domínio ATIVIDADE OBJETIVO DATA 

PREVISTA 

INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

 

D 

 

Receção aos alunos e aos 

pais do 1º ano - visita à BE. 

Dinamização de uma 

história encenada: "Ralfy, o 

coelho ladrão de livros" 

Contribuir para a integração 

de alunos, pais e enc. de 

educação na BE.  

Dar a conhecer espaço e 

recursos da BE. 

Motivar para o uso da BE.  

 

Setembro 

 

Alunos do 1.º Ano 

Educadoras 

Professoras  

Professora 

Bibliotecária 

Coordenadora de 

Escola 

Assistentes 

operacionais 

Pais e Enc. de 

Educação 

Material de 

desgaste: 20€ 

EB1/JI da 

Xutaria 

 

 

A 

 

Comemoração do Mês/Dia 

Internacional das Bibliotecas 

 Promover o valor da BE. 

 Esclarecer a forma de 

funcionamento e 

outubro 

Alunos do JI, 1º ciclo, 

5ºano, 7º ano, 10º ano, 

novos alunos 

Fotocópias, 

Material de 

desgaste – 

Todas as 

escolas do 

Agrup. 
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B 

Escolares (MIBE): "Ligando 

comunidades e culturas" 

- Coloração do cartaz oficial 

- Construção de um cartaz 

por turma e sua apresentação 

às restantes da escola 

- Construção de marcadores 

temáticos 

- Realização de sessões 

festivas no dia 23 de outubro 

(leituras em voz alta e uma 

canção) 

-Dinamização de sessões no 

âmbito da educação para a 

cidadania: "Somos todos 

diferentes" 

-Exposição de trabalhos de 

escrita criativa - valores. 

-Sessões de criação de 

contos e partilha interturmas.  

-Exposição de cartazes e de 

livros temáticos (MIBE). 

 

 

organização da BE. 

 Envolver alunos e a 

comunidade em 

atividades da BE. 

 Promover a leitura.  

Professoras 

bibliotecárias(PB)/ 

Equipa da BE 

Docentes 

REL-CMS 

ATL, RBE, PNL  

50,00€ 

D 

Formação de utilizadores: 

sessões sobre organização, 

funcionamento e recursos 

das BE. 

 

 Promover a BE. 

 Dar a conhecer espaço e 

recursos da BE e motivar 

para o uso da BE. 

 Formar utilizadores 

responsáveis da BE. 

Outubro e 

novembro 
 Sem custos 

Todas as 

escolas do 

Agrup. 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MASSAMÁ Página 79 
 

 

 

 

 

A 

 

Comemoração do Halloween 

– dia das bruxas - e do Dia 

de S. Valentim 

Realização de trabalhos nas 

aulas de Inglês, Francês, EV. 

e na BE.  

Exposição nas BE do Agrup. 

Sessões de visitas à 

exposição  e visualização de 

filmes curtos. 

 

 

 Promover a parceria entre 

diferentes níveis de 

ensino, entre as BE do 

Agrupamento e as áreas 

curriculares de Inglês, 

Francês e Artes. 

 

 

outubro 

 

fevereiro 

Alunos de 3.º e 4.º 

anos, de 2º e 3º ciclos 

e ens. sec.  

PB/Equipa da BE 

Profs de Inglês, 

Francês  

Prof. Judite Soares( 

EV) 

 

Material de 

desgaste – 

20,00€ 

Todas as 

escolas do 

Agrup. 

 

 

C 

 

Participação no Concurso 

Nacional de Leitura – PNL  

( fases escola e distrital) 

 

 

 

 Promover a leitura 

 Divulgar autores e livros 

 Reforçar a articulação 

com os professores, 

nomeadamente os de 

Português 

1ªFase 

escola –  

Prova 

seleção 1ª/2ª 

semana de 

janeiro 

2ªFase - 

distrital e 

3ªfase -

nacional 

Alunos (3º ciclo e sec.) 

PB/ Equipa da BE 

Profs de Português 

 

Aquisição de 

obras - 500,00€ 

Aquisição de 

prémios - 3º 

ciclo e secund. 

(1º,2º,3º lugares) 

- +/-90€ 

Material de 

desgaste – 

20,00€ 

Transportes  

Esc. Sec. 

Stuart 

Carvalhais  

 

A 

 

 

C 

Participação na semana da 

"Internet Segura". 

Sessões de sensibilização 

para os perigos da internet e 

sobre a sua utilização 

 Sensibilizar a comunidade 

educativa para o uso 

adequado da Internet. 

 Participar em projetos de 

âmbito nacional com 

2º período 

Alunos de 1.º e 3.º 

anos e de 7.º e 8.º 

PB/ Equipa da BE 

Professores do 1º ciclo 

e de informática 

cartolinas 

Todas as 

escolas do 

Agrup. 
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adequada. entidades externas - 

Fundação PT   

Pais e Enc. Ed., 

Fundação PT 

 

 

 

C 
 “Histórias da Ajudaris”: 

- Receção da exposição 

Ajudaris 2017 na EB1/JI da 

Xutaria e na EB1/JI de 

Massamá e sua visita pelos 

alunos 

- Participação neste 

concurso com textos 

coletivos originais 

 Fortalecer hábitos de 

leitura e de escrita 

criativa. 

 Despertar o gosto pela 

expressão artística e pela 

observação crítica de 

ilustrações de diferentes 

autores. 

 Participar em projetos de 

envolvimento nacional 

com entidades 

reconhecidas, no âmbito 

da solidariedade social. 

 

2.º período 

Alunos 

Professora 

bibliotecária  

Professores titulares de 

turma 

RBE 

PNL 

 

Sem custos 

Escolas do 1º 

ciclo 

 

 

B 

 

C 

Comemoração do “ Dia do 

Patrono”: 

Recital de poesia em línguas 

estrangeiras 

 

 Promover a leitura 

 Desenvolver a 

competência de leitura 

em voz alta 

março 

(dia do 

patrono) 

Alunos 

Equipa da BE 

Dep. Línguas 

 

Projetor de 

vídeo, écran, 

folhetos, 

fotocópias, 

microfone 

Esc. Sec. 

Stuart 

Carvalhais 

 

B 

Dinamização da “ Semana 

da Leitura - Ler Sintra": 

Sessões para alunos 

Sessões de partilha de 

leituras entre turmas 

Sessões de partilha de 

leituras com pais 

 Incentivar o gosto pelo 

livro e pela leitura. 

 Promover a leitura em 

diferentes suportes. 

 Envolver a comunidade 

educativa em atividades 

de partilha de leituras. 

março/ abril 

Alunos 

PB/Equipa da BE 

Docentes 

Pais e enc. educ. 

Convidados externos 

PNL 

Material de 

desgaste – 

50,00€ 

Prémios/Livros – 

70,00€ 

Todas as 

escolas do 

Agrup. 

 

 

Comemoração do “ Dia 

Mundial do Livro”: ”Sintra 

 Estimular o prazer de ler. 

 Criar ambientes 

abril 

23-04-2018 

Alunos 

Equipa da BE 

Material de 

desgaste – 

Todas as 

escolas do 
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B PARA para ler/ Massamá 

PARA para ler” 

favoráveis à leitura. 

 Participar em atividades 

de natureza regional no 

âmbito da BE. 

 

Docentes  

CAF 

Comunidade educativa  

20,00€ Agrup. 

A 

Apoio e colaboração em 

atividades e projetos das 

áreas curriculares, tais como:  

Dia Mundial da Alimentação 

PESES 

 Desenvolver o trabalho 

colaborativo e articulado 

com as diferentes 

estruturas do 

agrupamento. 

 Incentivar a cooperação 

dos professores com a BE. 

 Reforçar a ação da BE no 

apoio ao funcionamento 

da escola e às atividades 

de ensino-aprendizagem 

ao longo do 

ano 

Alunos 

PB/Equipa da BE 

docentes  

Departamentos e 

Áreas Disciplinares: 

Biologia, Português, 

Línguas, História, 

Artes e outros  

Material de 

desgaste – 

20,00€ 

EB2,3 Egas 

Moniz 

Esc. Sec. 

Stuart 

Carvalhais 

B Cinema na BE: "Bons livros, 

bons filmes" 

 

 Promover livros e leitura 

 Promover a 7.ª Arte  

ao longo do 

ano 

Alunos 

PB/Equipa da BE 

Docentes  

DVDs - 80,00 

Esc. Sec. 

Stuart 

Carvalhais 

 

A 

 

Histórias em 4 estações 

Promover a articulação 

curricular no domínio do 

Conhecimento do Mundo: as 

estações do ano. 

Incentivar o gosto pelo livro e 

pela leitura. 

Despertar a curiosidade e 

ampliar o conhecimento sobre 

as estações do ano. 

Ao longo do 

ano letivo 

Alunos do Pré-escolar 

Educadoras 

Professora 

Bibliotecária 

Sem custos 
Jardins de 

Infância 

 

 

Maratona de Leitura em voz 

alta (Ativ. de Articulação 

Promover a articulação 

curricular na área do 

 

 

Alunos de 1.º e 2.º 

ciclos  

Material de 

desgaste; 

Escolas do 1.º  

ciclo 
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A 

 

 

 

B 

Curricular –1.º e 2.º ciclos -, 

realizada no âmbito do 

Referencial Aprender com a 

BE) 

- Seleção e empréstimo de 

livros para as turmas 

- Leituras nas turmas 

- Festival de leitores (leitura 

em voz alta) 

 

Português, entre diferentes 

níveis de ensino. 

Valorizar a Biblioteca Escolar 

no âmbito da articulação 

curricular. 

Contribuir para melhorar os 

níveis de competência leitora 

dos alunos. 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano letivo 

 

20 de junho 

Professores titulares de 

turma do 1.º ciclo 

Professores de 

português do 2.º ciclo 

Professora 

Bibliotecária/Equipa 

da BE 

 

 

50€ 

Livros para 

oferecer aos 

melhores 

leitores: 60€ 

EB2,3 Egas 

Moniz 

A Atividades de leitura e 

escrita criativa. 

 Promover o livro, a leitura e a 

escrita. 

Promover a articulação 

curricular. 

 

Ao longo do 

ano letivo 

Alunos 

PB/Equipa da BE 

Docentes 

Sem custos EB2,3 Egas 

Moniz 

Esc. Sec. 

Stuart 

Carvalhais 

 

A 

 

Dar e Receber (Ativ. de 

Articulação Curricular – 

Pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos) 

- criação, leitura e escrita de 

histórias com base em livros 

PNL 

- encontros entre turmas 

- edição de um livro digital  

Promover a articulação 

curricular na área do 

Português, entre diferentes 

níveis de ensino. 

Valorizar a Biblioteca Escolar 

no âmbito da articulação 

curricular. 

Promover o envolvimento dos 

alunos em processos comuns 

de criação, partilha e 

divulgação de histórias. 

Contribuir para melhorar os 

níveis de competências leitora 

e escrita dos alunos. 

 

 

 

 

2.º período 

 

 

 

 

 

3.º período 

Alunos do pré-escolar, 

1.º e 2.º ciclos 

Educadoras 

Professores titulares de 

turma do 1.º ciclo 

Professores de 

português do 2.º ciclo 

PB/Equipa da BE 

Material de 

desgaste: 50€ 

 

Escolas do 1.º 

ciclo 

EB2,3 Egas 

Moniz 
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A 

Sessões de formação de 

utilizadores no âmbito da 

literacia digital.  

 Reforçar a ação da 

biblioteca na formação de 

docentes, na área da 

literacia digital. 

 

Interrupções 

da atividade 

letiva 

PB/Equipa da BE/ 

RBE/ docentes/ alunos 
Sem custos 

Todas as 

escolas do 

Agrup. 

 

A 

@prender TIC com a BE 

- Sessões com turmas em 

articulação com professores 

titulares de turma 

(Referencial Aprender com a 

BE) 

Dotar os alunos dos 

conhecimentos que os 

capacitem para a 

utilização de ferramentas 

e ambientes digitais 

(paint, word, powerpoint, 

pesquisa na net, email,...) 

 

ao longo do 

ano 

Alunos das turmas  3.º 

A, 3.º B e 4.º A  

Professora 

Bibliotecária e 

Professoras das turmas 

Recursos 

informáticos - 

1000,00€ 

EB1/JI da 

Xutaria 

 

A 

"BE: uma janela para ler e 

conhecer o mundo" -  

(Referencial Aprender com a 

BE) 

- Sessões relativas a:  guião 

de pesquisa, consulta de 

índices, guião de como fazer 

uma síntese, apresentação 

oral de um trabalho 

expositivo, seleção e 

empréstimo de livros 

 

Dotar os alunos de 

conhecimentos 

que os capacitem para o 

acesso, produção e uso crítico 

da informação e para 

uma comunicação eficaz, 

ética e socialmente 

responsável. 

ao longo do 

ano 

Alunos  

Professora 

Bibliotecária 

Professoras das turmas 

Recursos 

informáticos (já 

previstos na 

linha anterior) 

EB1/JI da 

Xutaria 

EB1/JI Casal 

da Barôta 

 

A 

“Uma história a crescer” 

(Ativ. de Articulação 

Curricular – Pré-escolar, 1.º 

ciclo) (Referencial Aprender 

com a BE) 

Promover a articulação 

curricular na área do 

Português, entre diferentes 

níveis de ensino. 

Promover o envolvimento dos 

1.º período Alunos do Pré-escolar 

e do 1.º ano  

Educadoras 

Professores titulares de 

turma do 1.º ano  

Material de 

desgaste; 

50€ 

 

JI e escolas do 

1.º ciclo 
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alunos em processos comuns 

de criação, partilha e 

divulgação de histórias. 

 

Professora 

Bibliotecária 

 

 

 

A 

 

 

 

Histórias com Matemática 

- "Pinguins" 

- "Catatuas" 

 Incentivar o gosto pela 

leitura. 

 Apoiar a implementação 

do programa de 

Matemática e das metas 

curriculares, em 

articulação com os 

Departamentos de Ano. 

ao longo do 

ano 

Alunos 

Professora 

bibliotecária 

Docentes 

 

Livros de 

literatura infantil 

relacionados 

com a 

Matemática – 

100,00€ 

JI e Escolas do 

1.º Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Jogos - “Quem sabe + 

sobre…?” (articulação 

curricular com Português – 

Educ. Literária) 

 

 

 Estimular a leitura de 

obras integrais das Metas 

Curriculares/(Introdução à 

Educação Literária. 

 Apoiar a implementação 

do programa de Português 

e das metas curriculares, 

em articulação com os 

docentes titulares de 

turma.  

 

 

ao longo do 

ano 

Alunos 

PB/Equipa da BE 

Docentes  

 

Livros de Educ. 

Literária / Metas 

curriculares – 

600,00€ por 

biblioteca 

Material de 

desgaste – 

50,00€ 

Escolas do 1º 

ciclo 

 

A 

 

 

"Aprender e avaliar com o 

Kahoot" 

Questionários com recurso à 

ferramenta Kahoot 

 Apoiar a implementação 

dos programas e das 

metas curriculares, em 

articulação com  

Departamentos.  

 

ao longo do 

ano 

Alunos 

PB/Equipa da BE 

Docentes  

 

Sem custos 

Todas as 

escolas do 

Agrup. 
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B 

 

 

C 

- “Ler + em família”: 

Encontros com pais e Enc. 

de Educação:  

"Começar a ler juntos" 

"Contos de Natal à lareira da 

BE" 

 “Chá com Livros” 

"Fim de tarde em família na 

BE" 

  

 Promover a leitura em 

família. 

 Sensibilizar as famílias 

para a importância da 

leitura ao longo da vida e 

para o valor das 

bibliotecas. 

 Incentivar a família para a 

frequência da BE. 

 

ao longo do 

ano 

Alunos 

PB/Equipa da BE 

Docentes  

Pais e Enc. de 

Educação 

Materiais de 

desgaste – 

30,00€ 

EB1/JI da 

Xutaria 

 

 

 

C 
 

- "Os pais vêm à escola": 

momentos de colaboração 

dos pais com a escola  

 Fomentar a participação 

dos pais em diferentes 

atividades da BE 

ao longo do 

ano 

Alunos 

PB/Equipa da BE 

Docentes  

Pais e Enc. de 

Educação 

 

 

Sem custos 

E.B. 2,3 Prof. 

Egas Moniz 

Stuart 

 

 

 

C 

Projeto "SOBE" 

Dinamização da história "O 

menino que detestava 

escovas de dentes" 

Recolha de escovas de 

dentes usadas 

Empréstimo e dinamização 

de recursos do projeto para 

as turmas. 

 Realizar ações integradas 

de promoção da leitura e 

da saúde oral  

ao longo do 

ano 

Alunos 

PB 

Docentes 

Pais e Enc. de Educ. 

Assistentes 

operacionais 

Clínica Especial Dente 

Material de 

desgaste – 

25,00€ 

 

JI e Escolas do 

1.º Ciclo  

 

B 

 

 “Era uma vez... Leituras 

encenadas"  

-  "Orelhas de borboleta" 

 Promover a escuta atenta. 

 Incentivar a leitura através 

de histórias contadas. 

ao longo do 

ano 

Alunos 

Professora 

bibliotecária 

Sem custos 
JI e Escolas do 

1.º Ciclo  
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C - “Nadadorzinho” 

- ... 

 

 Permitir a participação 

dos alunos em momentos 

de natureza lúdico-

pedagógica. 

Professores titulares de 

turma 

C.M.S./REL 

 

 

 

B 

 

 

 

C 

Feiras do Livro 

 

 

 

 Promover o livro e a 

leitura 

 Envolver pais e 

encarregados de educação 

em atividades da BE, no 

âmbito da promoção do 

livro e da leitura 

 

ao longo do 

ano 

 

 

Professora 

bibliotecária 

Docentes/Alunos 

ATL 

Assistentes 

operacionais 

Livraria 

Pais e enc. de 

educação 

Sem custos 

JI e Escolas do 

1.º Ciclo  

EB2/3 Egas 

Moniz 

 

B 

Concursos literários e outros 

 

 

 Promover a leitura 

 Divulgar autores e livros 

ao longo do 

ano 

Equipa da BE/  

alunos  

docentes 

Prémios para os 

vencedores 

Esc. Sec. 

Stuart 

Carvalhais  

 

 

B 

 

C 

Encontros com 

escritores/ilustradores/ 

contadores e outras 

personalidades relacionadas 

com livros e leitura 

 

 Promover o gosto pela 

leitura, escrita e ilustração 

 Divulgar autores e a sua 

obra  

ao longo do 

ano 

Alunos 

Equipa da BE 

Docentes 

ATL 

C.M.S. 

Livros dos 

autores – 

300,00€ 

Material de 

desgaste – 

50,00€ 

 

Todas as 

escolas do 

Agrup. 

 

 

 

 

C 

Projeto “Newton gostava de 

ler” 

 Promover o gosto pela 

leitura. 

 Promover a cultura 

literária, científica e 

tecnológica. 

 Participar em projetos de 

envolvimento nacional 

ao longo do 

ano 

Alunos 

Equipa da BE 

Docentes  

C.C.V.A. 

C.C.V.S. 

C.M.S. 

  

 

Material de 

desgaste – 

250,00€ 

Todas as 

escolas do 

Agrup. 
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com entidades 

reconhecidas. 

 

A 

 

 

 

Projeto “Ciência na BE” 

 

  

 Promover a inclusão na 

BE. 

 Promover o gosto pela 

leitura. 

 Promover a cultura 

literária, científica e 

tecnológica. 

Ao longo do 

ano 

Alunos 

Professora 

bibliotecária 

Prof. Fátima Martins 

(CFQ) 

 

Sem custos 
E.B. 2,3 Prof. 

Egas Moniz 

 

A 

 

"Da informação ao saber" 

(Referencial Aprender com a 

BE) 

 

 Promover o 

desenvolvimento da 

literacia da informação.  

ao longo do 

ano 

Alunos 

Professora 

Bibliotecária 

Docentes  

 

Sem custos 

Esc. Sec. 

Stuart 

Carvalhais 

 

 

A 

"@Posters" 

Sessões de criação de 

posters digitais, com a 

utilização da ferramenta 

Piktochart. (Referencial 

Aprender com a BE) 

 Promover o 

desenvolvimento da 

literacia dos media.  

2.º/3.º 

períodos 

Alunos do 11.º ano 

Professora 

Bibliotecária 

Docentes de Inglês 

 

Sem custos 

Esc. Sec. 

Stuart 

Carvalhais 

 

 

A 

"@Mural" 

Sessões de criação de murais 

digitais, com a utilização da 

ferramenta Padlet. 

(Referencial Aprender com a 

BE) 

 Promover o 

desenvolvimento da 

literacia da leitura e dos 

media.  

2.º/3.º 

períodos 

Alunos do 3.º ciclo 

Professora 

Bibliotecária 

Docentes  

Sem custos 

Esc. Sec. 

Stuart 

Carvalhais 

 

 

C 

 

Dinamização do grupo/ 

Clube “Amigos da 

Biblioteca” 

 Envolver os alunos em 

atividades da BE.  

Ao longo do 

ano 

Alunos 

Equipa da BE 

 

 

Sem custos 

Esc. Sec. 

Stuart 

Carvalhais 
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B 

Dinamização do blogue “Eu 

já li, agora lê tu também!” 

 Promover a leitura 

autónoma de acordo com 

orientações do PNL e das 

Metas Curriculares. 

 Promover e consolidar a 

escrita. 

 Divulgar leituras feitas 

pelos alunos. 

 Promover a utilização das 

tecnologias e ferramentas 

digitais para comunicar. 

 Promover a articulação 

entre BE do 

Agrupamento. 

ao longo do 

ano 

Alunos do 1.º ciclo ao 

secundário 

PB/Equipa da BE 

Docentes 

 

Sem custos 

Todas as 

escolas do 

Agrup. 

 

 

 

B 

 

 

C 

"Animação e dinamização 

cultural": 

Recitais, poesia, música, 

teatro, canto, declamação, 

efemérides,... 

 

 Reforçar a ação da BE na 

dinamização de atividades 

culturais. 

 Comemorar efemérides.   

 Criar momentos de 

partilha e interação entre 

toda a comunidade 

educativa.  

  

Ao longo do 

ano 

Alunos  

Equipa BE 

Departamentos 

Pais e Encarregados de 

Educação 

 

Material de 

desgaste 

Esc. Stuart 

Carvalhais 

 

 

C 

Criação de cenários e 

adereços para realização de 

atividades na BE 

 Envolver o ATL e as 

AEC (Exp. Artísticas) em 

atividades da BE. 

Ao longo do 

ano 

Alunos 

Professora 

Bibliotecária 

CAF e AEC – 

expressões artísticas 

Materiais de 

desgaste – 

50,00€ 

EB1/JI da 

Xutaria 
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C 

Participação em projetos/ 

parcerias 

com outras escolas/ 

bibliotecas/ 

comunidade  do 

Agrupamento de 

Escolas de Massamá e de 

outros Agrupamentos 

 

 Desenvolver/Aprofundar 

uma cultura de parceria 

entre equipas de 

bibliotecas escolares de 

diferentes agrupamentos. 

Ao longo do 

ano 

Equipa da BE 

Equipas de outras BE 
Sem custos 

Todas as 

escolas do 

Agrup. 

 

D 

Atualização dos Blogues/ 

Páginas WEB/Facebook da 

BE/CRE 

 Divulgar à comunidade 

iniciativas da BE e 

eventos culturais. 

Ao longo do 

ano 

PB/Equipa da BE 

 
Sem custos 

Esc. Sec. 

Stuart 

Carvalhais 

EB2,3 Egas 

Moniz ; EB1/JI 

da Xutaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

Gestão da BE: 

- Avaliação da coleção/ 

Seleção e divulgação das 

novas aquisições/ 

atualização do fundo 

documental  

 - Gestão da ocupação dos 

diferentes espaços e 

equipamentos da BE  

- Atualização de 

documentos de 

gestão/organização. 

 -  Elaboração do 

 Adequar os recursos da 

BE às necessidades 

curriculares e dos 

utilizadores. 

  Atualizar o catálogo da 

BE. 

 Otimizar a utilização dos 

diferentes espaços e 

equipamentos da BE. 

 Elaborar o RI das BE 

 Proceder à autoavaliação 

da BE. 

Ao longo do 

ano 
PB/Equipa da BE 

Atualização do 

fundo 

documental - 

2.500€  

Aquisição de 

mesas e cadeiras 

– 2000,00€ 

Aquisição do 

software 

BiblioNET e 

respetivas 

licenças de 

agrupamento 

Todas as 

escolas do 

Agrup. 
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Regulamento Interno das 

BE  

 - Elaboração e avaliação do 

Plano de Melhoria. 

 

 

 

+/-1000,00 

 

 

 

D 

Atualização do fundo 

documental: Avaliação da 

coleção, seleção de títulos a 

adquirir, divulgação de 

novas aquisições 

 Apoiar a implementação 

do programa de Português 

e das metas curriculares, 

em articulação com os 

Departamentos de Ano/ 

Departamento de 

Português.  

 

 

ao longo do 

ano 

Alunos 

PB/Equipa da BE 

Docentes  

 

Livros de Educ. 

Literária / Metas 

curriculares – 

600,00€ por 

biblioteca 

Material de 

desgaste – 

50,00€ 

Todas as 

escolas do 

Agrup. 

 

 

D Desenvolvimento do 

empréstimo domiciliário 

para alunos e docentes e para 

a sala de aula 

 

 Promover hábitos de 

leitura e o 

desenvolvimento da 

competência leitora dos 

alunos. 

 Reforçar a articulação 

curricular junto dos 

docentes das respetivas 

áreas. 

ao longo do 

ano 

PB/Equipa da BE 

 
Sem custos 

Todas as 

escolas do 

Agrup. 
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15. Coordenação de Diretores de Turma  
 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA 

PREVIST

A 

INTERVENIENTE

S 

RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

 

Elaboração/atualização/avaliaç

ão do PTT (Plano de Trabalho 

da Turma- Art.º 24- ponto 4- 

Lei 51/2012 de 5 de setembro). 

 

Articulação curricular  

 

Desenvolvimento do trabalho 

pedagógico 

 

 Professores: Informação/ 

Recolha de informação/ 

tratamento de dados/ 

Tomada de decisões  

 

 Alunos: Assembleias de 

Turma/ Reuniões 

Parcelares na hora de apoio 

da Direção de Turma  

 

  Pais e Encarregados de 

Educação: Reuniões 

Atendimento / Contactos 

 

 

 Coordenar as atividades 

do Conselho de Turma, 

definindo objetivos 

organizacionais claros.  

 

 Conceber documentos 

de orientação 

articulados.  

 

 Organizar os processos 

dos alunos e o dossiê de 

turma. 

 

 Organizar e gerir o 

currículo, acompanhar e 

avaliar as atividades a 

desenvolver na turma.  

 

 Assegurar a articulação 

entre professores, 

alunos, pais e 

encarregados de 

educação. 

 

 

 

 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 

 

Dinamizadores:  

 Subcoordenadora 

do 2º ciclo, 

coordenadores 

dos diretores de 

turma do ensino 

básico e 

secundário 

 diretores de turma 

do ensino básico e 

secundário/consel 

hos de turma 

 

Destinatários: 

 alunos  

 encarregados de 

educação 

 

 meios informáticos / 

computadores da 

sala de trabalho, de 

reuniões / projetores  

 

 fichas modelo 

padronizadas/ 

fotocópias de todos 

os materiais 

necessários  

PREVISÃO de: ± 800 €  

 

 materiais de escritório 

(±150€):  

 6 dossiers A4  

 4 conjuntos de 

separadores  

 2 agrafadores  

 6 caixas de agrafos 

 1 furador 

 4 caixas clips  

 2 caixa elásticos 

(grandes)  1 tesoura 

 

 

 

 

EB2,3 

Professor Egas 

Moniz  

 

Escola 

Secundária 

Stuart 

Carvalhais 
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Análise dos resultados da 

avaliação  

 

Realização de Assembleias de 

Turma 

 

Realização de Assembleias de 

Delegados/subdelegados de 

Turma 

 Dinamizar a 

participação dos alunos 

na vida da escola.  

 

 Reforçar a intervenção e 

reflexão dos alunos nas 

Assembleias, enquanto 

espaços democráticos e 

autónomos. 

 2 fita -colas  

 3 colas 

 5 conjuntos de micas 

 

Encontros, Partilha de Ideias. 

Articulação do trabalho dos 

Diretores de Turma, APEE e 

encarregados de e educação 

 

 

 

 

 Criar elos de ligação 

com estruturas de 

apoio/colaboração com 

a direção de Turma, 

nomeadamente com a 

APEE 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 

Dinamizadores:  

 Subcoordenadora 

do 2º ciclo, 

coordenadores 

dos diretores de 

turma do ensino 

básico e 

secundário 

 APEE  

Destinatários: 

 encarregados de 

educação 

  

EB2,3 

Professor Egas 

Moniz  

 

Escola 

Secundária 

Stuart 

Carvalhais 

 

Sessões com alunos de 9º ano 

 

 Aplicar o Programa de 

orientação vocacional 

(9º ano) 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 

Dinamizadores:  

 diretores de turma 

 coordenadora dos 

diretores de turma 

 SPO  

Destinatários: 

 alunos do 9º ano 

  

EB2,3 

Professor Egas 

Moniz  

 

Escola 

Secundária 

Stuart 

Carvalhais 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MASSAMÁ Página 93 
 

1º PERÍODO 

 

Receção dos alunos / 

Integração dos alunos do 5º, 7º 

e 10º anos  + Receção/Início 

da Regularização de 

Matrículas dos alunos do 6º, 

8º,9º, 11º, 12º anos  

Sessão, em Assembleia de 

Turma, de reflexão sobre o 

papel do delegado e 

subdelegado de turma. 

Eleição do delegado de Turma 

em Assembleia de Turma. 

Realização da Assembleia de 

Delegados e Subdelegados 

 Contribuir para a plena 

integração dos alunos.  

 Organizar os processos 

dos alunos e o dossiê de 

turma  

 Dinamizar a 

participação dos alunos 

na vida da escola. 

 Eleger com 

responsabilidade o 

delegado e subdelegado 

de turma   

 Promover o exercício 

responsável e 

participativo dos cargos 

de delegado e 

subdelegado  

 Reforçar a intervenção e 

reflexão dos alunos nas 

Assembleias, enquanto 

espaços democráticos e 

autónomos. 

 

14 de 

setembro  

 

 

 

Setembro/  

Início 

outubro  

 

 

 

Outubro/ 

Novembro/ 

Dezembro 

Dinamizadores:  

 Subcoordenadora 

do 2º ciclo, 

coordenadores 

dos diretores de 

turma do ensino 

básico e 

secundário 

 outros 

intervenientes  

 

Destinatários: 

 alunos do 5º, 6º, 

7º,8º, 9º, 10º, 11º 

e 12º anos 

  

 

EB2,3 

Professor Egas 

Moniz  

 

Escola 

Secundária 

Stuart 

Carvalhais 

Sessão de formação / 

esclarecimento sobre a 

utilização do Programa 

Informático Alunos 

 Promover a correta 

utilização do Programa 

Informático Alunos 

Início de 

setembro 
Dinamizadores:  
Prof. Paula Loureiro 

Destinatários: 

diretores de turma 

 

Computadores da sala 

de trabalho de 

professores 

EB2,3 

Professor Egas 

Moniz  

Escola 

Secundária 
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Stuart 

Carvalhais 

2º PERÍODO 

 

Reflexão sobre o papel do 

delegado e subdelegado de 

turma.  

Realização da Assembleia de 

Delegados e Subdelegados 

 Organizar o dossiê de 

turma 

 Dinamizar a 

participação dos alunos 

na vida da escola. 

 Promover o exercício 

responsável e 

participativo dos cargos 

de delegado e 

subdelegado   

 Reforçar a intervenção e 

reflexão dos alunos nas 

Assembleias, enquanto 

espaços democráticos e 

autónomos. 

 

 

 

Ao longo 

do 2º 

período 

Dinamizadores:  

 Subcoordenadora 

do 2º ciclo, 

coordenadores 

dos diretores de 

turma do ensino 

básico e 

secundário 

 outros 

intervenientes  

Destinatários: 

 alunos do 5º, 6º, 

7º,8º, 9º, 10º, 11º 

e 12º anos 

  

 

 

EB2,3 

Professor Egas 

Moniz  

Escola 

Secundária 

Stuart 

Carvalhais 

3º PERÍODO 

 

 

Reflexão sobre o papel do 

delegado e subdelegado de 

turma.  

 

 

 Organizar o dossiê de 

turma 

 Dinamizar a 

participação dos alunos 

na vida da escola. 

 Promover o exercício 

responsável e 

 

 

 

Ao longo 

do 3º 

período 

Dinamizadores:  

 Subcoordenadora 

do 2º ciclo, 

coordenadores 

dos diretores de 

turma do ensino 

básico e 

secundário 

  

 

 

EB2,3 

Professor Egas 

Moniz  

Escola 

Secundária 
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participativo dos cargos 

de delegado e 

subdelegado   

 

 outros 

intervenientes  

Destinatários: 

 alunos do 5º, 6º, 

7º,8º, 9º, 10º, 11º 

e 12º anos 

Stuart 

Carvalhais 

Programa de orientação 

vocacional – 9ºano  

(In)Formação sobre avaliação 

do ensino básico (exames) 

(In)Formação sobre avaliação 

do ensino secundário/ 

funcionamento e avaliação dos 

cursos científico-humanísticos, 

exames nacionais e acesso ao 

ensino superior  

 

Arquivamento de documentos 

nos processos dos alunos no 

final do ano letivo 

organização/ realização de 

matriculas e constituição de 

turmas 

 Realização de 

orientação escolar  

  (In)formar e Refletir 

sobre Avaliação do 

Ensino Básico e do 

Ensino Secundário e 

Acesso ao Ensino 

Superior.  

 (In)formar sobre 

processo de matrículas, 

constituição de turmas  

 Organização dos 

processos dos alunos 

 

 

 

 

Junho/julho 

Dinamizadores:  

 diretores de turma  

 coordenadores 

dos diretores de 

turma 

 direção  

 SPO  

Destinatários: 

 diretores de turma  

 alunos do 9º, 11º e 

12º anos 

 

Sala de audiovisuais  

Computador, Projetor e 

Retroprojetor. 

 

 

 

EB2,3 

Professor Egas 

Moniz  

Escola 

Secundária 

Stuart 

Carvalhais 
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16. Equipa de Autoavaliação do Agrupamento (EAVA) 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES 

RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

 

. Inquérito dos Núcleos de 

Melhoria. 

 
 Avaliar a 

implementação das 

Ações previstas no 

Plano de Melhoria. 

2º Período 

EAVA 

 

Comunidade escolar 

--------------- 
Agrupamento 

 
. Entrevistas a docentes, 

assistentes operacionais, 

alunos e encarregados de 

educação.  

 

. Guião de apoio à construção 

do Plano de Articulação 

Curricular.  Promover e avaliar 

práticas de 

articulação vertical 

e horizontal do 

currículo. 

 

Novembro 2017 

 

 

 

EAVA 

 

Conselho Pedagógico 

 

 

 

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

 

Agrupamento 

 
. Ficha de articulação vertical – 

transição de ciclo. 
Março 2018 

. Tratamento de dados 

estatísticos. 

 Monitorizar os 

resultados de 

avaliação sumativa 

interna e dos 

exames e provas de 

 

2º Período 

 

EAVA 

Grupo de Informática 

Direção 

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

 

Agrupamento 
. Relatório de evolução de 

resultados. 
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aferição.  

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

 

 

17. Projeto “Planeta Terra” 

 

No âmbito do desenvolvimento do Projeto de Educação Ambiental “Planeta Terra” que consta do Plano de Melhoria do Agrupamento*, as 

coordenadoras solicitam a sua divulgação junto da comunidade educativa, no sentido de integrar ações de educação ambiental promovendo a 

articulação vertical, nas escolas do Agrupamento.  

As ações e atividades devem ser desenvolvidas nos 6 temas globalizantes: Oceanos, Biodiversidade, Geodiversidade, Resíduos, Energia e Água e 

serão integradas no Plano Anual de Atividades do Agrupamento a apresentar no próximo Conselho Pedagógico, em novembro de 2017. 

Informamos o horário para o funcionamento do projeto: 4ª-feiras das 11h35 às 13h15. 

 

*Ação de Melhoria 3 – PLANETA TERRA 

O Planeta Terra é um projeto de Educação Ambiental que pretende sensibilizar a comunidade educativa para a proteção e conservação da 

Natureza articulando as atividades com entidades de cariz científico e pedagógico, no sentido de formar para uma cidadania ativa, desenvolvendo 

comportamentos de autonomia, cooperação, solidariedade e responsabilidade individual e coletiva.  

Este projeto tem como pilares 6 Temas: Oceanos, Biodiversidade, Geodiversidade, Resíduos, Energia e Água. 

In Projeto de Melhoria do Agrupamento de Escolas de Massamá 
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18. CAF E AAAF – EB1/JI do Casal da Barôta 

 

 

PLANO DIÁRIO EM TEMPO LETIVO PRÉ-ESCOLAR: 

ATIVIDADE OBJETIVOS DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

Acolhimento / atividades de 

caráter livre 

Adaptar ao começo 

de um novo dia 

Ao longo do ano 

letivo 

07h30 às 09h00 

Coordenadora, 

Monitores e auxiliares 

da C.A.F. 

Contemplado nas 

mensalidades 

Sala J.I. 

Lanche Acolher da atividade 

letiva 

Ao longo do ano 

letivo 

15h15 

Coordenadora, 

Monitores e auxiliares 

da C.A.F. 

Suportado pelos E. Ed. Refeitório  

Sala J.I. 

Exterior: 

Jogos tradicionais 

Jogos desportivos 

Brincadeiras livres 

Interior: 

Jogos de mesa 

Jogos de Construções 

Expressão dramática 

Expressão Plástica Maleta do 

faz de conta Visionamento de 

Proporcionar um 

conjunto de 

atividades livres ou 

orientadas. 

Ao longo do ano 

letivo 

16h00 

Coordenadora, 

Monitores e auxiliares 

da C.A.F. 

Contemplado nas 

mensalidades 

Exterior:  

Recreio  

Interior:  

Sala do J.I. 
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filmes 

Brincadeiras livres 

Dança Criativa Desenvolver a 

atividade da dança 

Outubro a Junho 

(1 dia / semana, a 

definir) 

16h00 

Instrutor de Dança 15,00€ / CR Sala do J. I. ou 

Polivalente 

Karaté Desenvolver a 

atividade do Karaté 

Outubro a Junho (1 

dia / semana a 

definir) 

16h00 

Instrutor de Karaté 15,00€ / CR Sala do J. I. ou 

Polivalente 

Capoeira e/ou ginástica 

rítmica e/ou acrobática e/ou 

rop skiping 

Desenvolver a 

atividade da capoeira 

Outubro a Junho 

(1 dia / semana, a 

definir) 

16h00 

Instrutor de Capoeira 15,00€ / CR Sala do J. I. ou 

Polivalente 

Ping-Pong Desenvolver a 

atividade do Ping-

Pong 

Outubro a Junho 

(1 dia / semana, a 

definir) 

16h00 

Instrutor de Ping-Pong 15,00€ / CR Sala do J. I. ou 

Polivalente 
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PLANO DIÁRIO EM TEMPO LETIVO 1ºCICLO: 

ATIVIDADE OBJETIVOS DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

Acolhimento / 

atividades de caráter 

livre 

Adaptar ao começo de 

um novo dia 

Ao longo do ano 

letivo 

Coordenadora, 

Monitores e auxiliares 

da C.A.F. 

Contemplado nas 

mensalidades 

Sala de aula 

Ginástica matinal / 

relaxamento 

Despertar para o dia; 

Incentivar à boa saúde; 

Motivar para a prática 

desportiva;  

Libertar Tensões; 

Acalmar e descontrair; 

Estimular a 

concentração para o 

início do tempo letivo; 

Fomentar a união de 

grupo. 

Ao longo do ano 

letivo 

Coordenadora, 

Monitores e auxiliares 

da C.A.F. 

Contemplado nas 

mensalidades 

Polivalente e 

recreio 

Pequeno lanche Acolher do tempo 

letivo 

Ao longo do ano 

letivo 

Coordenadora, 

Monitores e auxiliares 

da C.A.F. 

Contemplado nas 

mensalidades 

Sala de aulas, 

recreio e/ou 

polivalente 
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Exterior: 

Jogos 

tradicionais; 

Jogos 

desportivos; 

Brincadeiras 

livres 

Interior: 

Jogos de mesa; 

Expressão Plástica; 

Jogos de Construções; 

Expressão dramática; 

Maleta do faz de conta; 

Visionamento de filmes. 

Proporcionar um 

conjunto de atividades 

livres ou orientadas 

Ao longo do ano 

letivo 

Coordenadora, 

Monitores e auxiliares 

da C.A.F. 

Contemplado nas 

mensalidades 

Exterior:  

Recreio 

 

Interior:  

Sala de aulas 

Dar apoio aos trabalhos 

de casa; e apoio ao 

estudo 

Criar ambiente de sala de 

estudo, para a execução 

dos T.P.C. 

Outubro a Junho 

(1 dia / semana, a 

definir) 

Coordenadora e 

Monitora 

Contemplado nas 

mensalidades 

Sala de aulas 

Dança Moderna Desenvolver a atividade 

da dança 

Outubro a Junho (1 

dia / semana, a 

definir) 

Professora de Dança Suportado pelos E. Ed. Polivalente 

Karaté Proporcionar a atividade 

do Karaté 

Outubro a Junho 

(1 dia / semana, a 

definir) 

Professor de Karaté Contemplado nas 

mensalidades 

Polivalente 

Capoeira e/ou ginástica 

rítmica e/ou acrobática 

Experienciar a 

atividade da capoeira 

Outubro a Junho 

(1 dia / semana, a 

Professor de 

capoeira 

15,00€ / CR Polivalente 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MASSAMÁ Página 102 
 

e/ou rop skiping definir) 

Ping-pong / Ténis de mesa Aprender técnicas de 

ping- pong/ténis de 

mesa 

Outubro a Junho 

(1 dia / semana, a 

definir) 

Professor de ping-

pong 

15,00€ / CR Polivalente 

Comemorações do 

Outono e do S. 

Martinho – trazer 

Assador de castanhas e 

grupo/banda à escola 

Conhecer e 

participar em 

tradições e costumes 

do meio; 

Proporcionar 

momentos de 

convívio entre os 

agentes educativos. 

10 de novembro Coordenadora, 

Monitores, Pais e 

escola 

500€ Polivalente ou 

recreio 
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PLANO DIÁRIO EM TEMPO NÃO LETIVO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCICLO 

ATIVIDADE OBJETIVOS DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

Festa/Animação de Natal Promover o convívio 

dentro do espírito 

Natalício; 

Dezembro Coordenadora, 

Monitores e 

auxiliares da C.A.F. 

500.00€ Interior ou 

exterior 

Ir a um Musical e/ou 

teatro 

Partilhar experiências 

entre os diferentes 

níveis de educação; 

Dezembro Coordenadora, 

Monitores e 

auxiliares da C.A.F. 

13,50€/CR Exterior 

Ir ao Circo de Natal Reconhecer a 

importância das 

tradições; 

Dezembro Coordenadora, 

Monitores e 

auxiliares da C.A.F. 

8,50€/CR Coliseu 

Visita ao Reino de Natal 

em Sintra 

Viver diferentes 

ambientes relacionadas 

com a época natalícia; 

Dezembro Coordenadora, 

Monitores e 

auxiliares da C.A.F. 

4,00€/CR Sintra 

Ida ao Cinema Aprendizagem de novo 

vocabulário e novos 

conceitos; 

Fomentar o gosto pelo 

cinema;  

Melhorar hábitos de 

conduta pessoal e de 

relacionamento de 

Dezembro Coordenadora, 

Monitores e 

auxiliares da C.A.F. 

8,50€/CR Dolce Vita 
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grupo. 

Baile de Máscaras Festejar o carnaval; 

Estimular o ritmo; 

Proporcionar liberdade 

de autoexpressão; 

Fomentar o espírito de 

grupo; 

Fevereiro Coordenadora, 

Monitores e 

auxiliares da C.A.F. 

150.00€ Escola da Barôta 

Lugar dos afetos Despertar e educar a 

atenção e a observação 

cultural; 

Fevereiro Coordenadora, 

Monitores e 

auxiliares da C.A.F. 

22.00€/CR Aveiro 

Ida ao Teatro Proporcionar momentos 

culturais através da arte; 

Março e Abril Coordenadora, 

Monitores e 

auxiliares da C.A.F. 

10.00€/CR Interno ou 

externo 

Ida a uma Quinta 

Pedagógica ou Parque 

Aventura 

Sensibilizar para a 

necessidade de 

preservação ambiental; 

Março e Abril Coordenadora, 

Monitores e 

auxiliares da C.A.F. 

10.00€/CR A definir 

Jogos de Rua/Cidade Demonstrar 

capacidades no domínio 

artístico, cultural e 

recreativo; 

Março e Abril Coordenadora, 

Monitores e 

auxiliares da C.A.F. 

A definir Meio envolvente 

Oficinas de Expressão 

Plástica 

Oferecer momentos de 

criatividade e 

expressão. 

Março e Abril Coordenadora, 

Monitores e 

auxiliares da C.A.F. 

25,00€ Escola da Barôta 

Atividade no âmbito do 

dia do Pai 

Promover o convívio 

entre os pais e as 

crianças. 

Março Coordenadora, 

Monitores e 

auxiliares da C.A.F. 

150,00€ Escola da Barôta 

Atividade no âmbito do Promover o convívio 

entre as mães e as 

Maio Coordenadora, 150,00€ Escola da Barôta 
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dia da Mãe crianças. Monitores e 

auxiliares da C.A.F. 

Comemoração do dia da 

criança – Animação com 

jogos, insufláveis, carros 

elétricos, pipocas, ateliers 

de expressões artísticas, 

peça de teatro 

Proporcionar momentos 

de alegria e de 

brincadeira. 

Junho Coordenadora, 

Monitores e 

auxiliares da C.A.F. 

500,00€ Escola da Barôta 

Viagem de Finalistas Promover a integração 

dos alunos em novos 

ambientes de lazer. 

Desenvolver o espírito 

de cooperação e de 

grupo. 

Promover o convívio 

entre alunos e 

monitores. 

Junho Coordenadora, 

Monitores e 

auxiliares da C.A.F. 

1.500€ Coruche  

Chá Dançante – Mostra 

de Atividades 

Dar a conhecer as 

aprendizagens de um 

ano letivo, no âmbito 

das atividades 

extracurriculares 

Junho Coordenadora, 

Monitores e 

auxiliares da C.A.F. 

100,00€ Escola da Barôta 

Atividades de Verão: 

Gincanas / Jogos 

Tradicionais / Jogos 

Desportivos/ Praia Piscina 

Interior / Exterior 

Visitas ao exterior 

(espaços culturais e de 

lazer) 

Proporcionar momentos 

de lazer e desporto para 

um crescimento mais 

saudável. 

Sensibilizar as crianças 

para a segurança na 

praia;  

Reconhecer alguns 

Junho e julho Coordenadora, 

Monitores e 

auxiliares da C.A.F. 

8.800€ Diferentes 

espaços: 

Escola da Barôta 

Praia do Tamariz 

Piscina (a definir) 

Entre outros (a 

definir) 
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Festa dos Avós benefícios e cuidados a 

ter com o sol; 

Comemorar e valorizar 

o papel dos avós; 

Proporcionar a partilha 

inter-geracional entre 

netos/avós. 

 

19. CAF e AAAF EB1/JI da Xutaria 

 

 

 Objetivos Atividades Data prevista Intervenientes Recursos financeiros e 

materiais 

Escola 

 

 

 

 

Facilitar a integração e /ou 

o regresso de férias, 

organizando dinâmicas 

entre novos alunos e 

alunos que já frequentam 

a CAF  permitindo dar-se 

a conhecer e conhecer o(s) 

outro(s), ao mesmo tempo 

 

Jogos no exterior ou 

no polivalente, ex: 

teia, cowboy, 

“agarra a vassoura”, 

jogo do galo vs 

estafetas,  gincanas, 

mikado gigante, 

badminton,  

“basebol molhado”, 

voleibol com toalha 

 

  

 

PAUSA ESCOLAR 

Entre 1 e 15 de 

Setembro 

 

Crianças inscritas na 

CAF 1ºciclo e crianças 

em “regime externo” 

(frequentadoras só em 

pausa escolar), 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 

1ºciclo. 

 

- arcos, coletes, apitos, 

rede e raquetas de 

badminton; balões de 

água, toalhas, rolos de 

espuma, colchões, 

banco sueco, bola de 

pilates, cordas, mikado 

gigante, tapete twister 

entre outros artigos 

 

EB1 JI 
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que se vão (re)adaptando 

aos espaços físicos,  

“rotinas e modos de estar 

em contexto de tempo 

livre”; 

 

e balões de água, 

percursos de 

obstáculos, barra do 

lenço, desafios com 

água,  castelo, mata, 

piolho,  bowling 

humano, twister 

etc.; 

 desportivos; 

- custos/ recursos 

decorrentes do 

pagamento das 

mensalidades; 

 

 

Proporcionar momentos 

de descontração  e partilha 

de sobre as férias; 

Estimular o espírito de 

entre-ajuda, a destreza 

manual e a criatividade e 

permitir o manuseamento 

e contacto com materiais 

distintos e técnicas 

variadas; 

 

 

 

Revisão da matéria; 

Exposição de 

trabalhos sobre as 

férias das crianças,  

mediante construção 

de telemóvel e 

elaboração de 

desenhos (“Selfie 

em família”); 

Pintura de pedras, 

decoração e pintura 

de pulseiras em 

madeira e 

construção de “caça 

sonhos” com 

missangas e penas; 

Realização de T.P.C 

de férias e 

 

   

PAUSA ESCOLAR 

 

 

Entre 1 e 15 de 

Setembro 

 

 

PAUSA ESCOLAR 

 

 

Crianças inscritas na 

CAF 1ºciclo e crianças 

em “regime externo” 

(frequentadoras só em 

pausa escolar),  

 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 

1ºciclo. 

 

Crianças inscritas na 

CAF 1ºciclo e crianças 

em regime externo 

 

- plástico “mágico”, 

cartolinas coloridas, 

lápis de cor e canetas 

de feltro; esponja Eva, 

esferovite, giz, velas 

etc. 

 

- fio de pesca, 

espátulas, argolas de 

madeira, cartão, corda 

fina colorida, penas, 

missangas e contas 

entre outros materiais 

em stock; 
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 organização e 

supervisão de 

momentos de leitura 

a pares e em voz 

alta (atividade 

facultativa); Quizz 

de matemática e de 

português; 

 (frequentadoras só em 

pausa escolar), 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 

1ºciclo. 

 

 

- lápis de carvão, 

borrachas, fichas de 

trabalho, jogo quizz + 

campainha e livros e 

dicionários. 

 

  

Conceber dinâmicas e  

“quebra-gelo” e resolução 

de problemas (em equipa 

ou individuais), de modo 

a reforçar laços de partilha 

e confiança entre os 

técnicos e as crianças; 

 

Jogo de mímica, 

desenho,   anedotas 

e adivinhas e 

desafios em 

roda/grupo: ex. 

“Descobre  as 

diferenças ou a 

regra escondida”; 

“Passa a banana”; 

“Quem sou eu?” 

(...) 

 

Entre 1 de Setembro 

a 30  de Setembro 

 

 

Crianças CAF 1ºciclo e 

outras em regime 

externo 

(frequentadoras só em 

pausa escolar), 

Técnicos e Auxiliares 

da CAF 

- cavalete, ampulheta, 

alimentos de plástico, 

vendas para os olhos, 

pano preto, bandoletes,  

etiquetas; 

- recursos decorrente 

das mensalidades; 

 

 

 

EB1 JI da 

Xutaria 

 

  

Fomentar novas 

rotinas/hábitos  de 

 

Arrumação e nova 

disposição dos 

 

Entre 15 e 30 de 

Setembro 

 

 

Crianças CAF 1ºciclo, 

 

- cola branca e fita 

cola; 
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organização dos espaços 

físicos afetos à Caf 

1.ciclo,  envolvendo 

crianças e adultos de 

modo a permitir uma boa 

adaptação às novas 

alterações: salas de aula 

partilhadas vs novos 

horários da Caf; 

jogos, livros e 

outros brinquedos  

diversos 

(verificação do 

estado de 

conservação dos 

mesmos, contagem 

de peças, colagem 

de caixas etc. com a 

ajuda das crianças) 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 

1ºciclo 

 

- “armário de jogos” / 

material em stock e 

outros recursos 

decorrentes do 

pagamento das 

mensalidades; 

 

 Enquadramento das salas 

com a estação do ano em 

curso e desenvolvimento 

de trabalhos em conjunto 

com as Professoras 

Titulares e os Técnicos e 

Professores das AEC´s 

(salas partilhadas); 

Decorações de 

Outono – placards e 

salas: construção de 

estendal/mobiles ou 

“cortinas” com 

folhas pintadas, 

estampadas e 

contornadas pelas 

crianças 

 

Entre 20 a 30 

Setembro 

 

Crianças CAF 1ºciclo, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 

1ºciclo, Professoras 

Titulares e Técnicos e 

Professores das AEC´s 

 

- papel de lustro, 

vegetal e cenário, tintas 

acrílicas, fio nylon, lã, 

folhas de Outono (cores 

e formas variadas) 

entre outros. 
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 Colaborar e envolver as 

crianças em contexto de  

CAF em iniciativas da 

nossa B.E: Os Letrias 

Decoração do 

espaço (ex. 

construção de rodas 

dentadas; desenhos 

sobre povos do 

(Dia Inter. B.E´s) 

Entre 1 Outubro a 24 

Outubro 

 

Crianças, Técnicos e 

Auxiliares da CAF 

1ºciclo  

- revistas, jornais, fita 

dupla, k-line, folhas 

brancas, cartolinas etc, 
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Xutaria 
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mundo 

 

 

Organização de ações 

associadas ao Dia da 

Bruxas, estimulando a 

imaginação e/ou 

desmistificando medos 

associados; 

Leitura de histórias 

pertencentes ao “O 

Grande Livro do 

Medo”; realização 

jogos alusivos com 

lanterna e 

retroprojetor); 

elaboração de 

origami  alusivo; 

contorno e recorte 

de desenhos para 

efeito de Teatro de 

Sombras a ser 

apresentado pelas 

crianças. 

 

   

   31 de Outubro 

 

 

Crianças CAF 1ºciclo, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 

1ºciclo, Professora 

Bibliotecária e 

Professora de Inglês. 

- livro, folhas de 

acetato, cartolinas 

brancas e decorações 

de Halloween como 

balões, bonecos em 

feltro, velas, frascos de 

vidro entre outros. 

- custos/recursos 

decorrentes do 

pagamento das 

mensalidades. 
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(CONTINUAÇÃO, 

PARTE II)  

 

Projeto Educativo da CAF 

1ºciclo: “QUEM AJUDA, 

(continuação)  

Organização de 

sessão/apresentação 

sucinta e 

conclusiva, aberta 

aos pais que 

pretende recrear o 

ou os  livros que 

 

Novembro/Dezembro 

 

  

(e com especial 

incidência nas 6ªfs 

 

 

Crianças CAF 1º ciclo, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 1º 

ciclo, Professora 

Bibliotecária e Pais ou 

 

- Livro Ajudar’is 

(edição 2016: 

VALORES e 2017: A 

FAMILIA  que inclui 

história redigida por 

alunos da nossa escola)  
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VOA MAIS ALTO! 

  

 

 

 

 

 

 

(tema do projeto visa 

valores e condutas 

associados  à Cidadania e 

Voluntariado) 

 

 

 

tiveram incidência 

na 

operacionalização 

do projeto no ano 

letivo anterior; 

Revisão dos pontos 

já trabalhados e 

definição de novos 

interesses (votados 

pelas crianças) 

 

Nota: a nossa 

intervenção terá 

como base diretrizes 

de PROJETOS 

Solidários como o 

da  Ajudari´s e Pista 

Mágica; 

IMPORTANTE: 

refira-se que dado o 

teor peculiar do 

tema e sendo a 

maioria dos 

técnicos, 

que não se realizam 

TPC e durante as 

pausas escolares) 

 

 

 

NOTA: conforme 

previsto no ano 

anterior, a redução de 

horário de frequência 

da CAF 1.ciclo, 

implicou e implicará 

que o projeto 

educativo e os seus 

conteúdos seja mais 

generalizado; 

Outros familiares 

 

 

 

 

+  

livro incluído no PNL: 

“TODOS TEMOS 

ASAS, MAS APENAS 

OS VOLUNTÁRIOS 

SABEM VOAR”, 

Autora – Sónia 

Fernandes, Ilustração – 

Pedro Serapicos 

 

 

 

- custos/recursos 

decorrentes do 

pagamento das 

mensalidades (incluirá 

despesas de deslocação 

e ofertas a voluntários 

que nos visitem ou até 

mesmo entrega de 

donativo e/ou compra 

de artigos solidários e 

cujo valor reverta para 
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Voluntários, com 

outro trabalho 

durante o dia, foi e 

torna-se difícil a 

participação direta 

dos mesmos. 

 

o desenvolvimento e 

continuidade do 

trabalho de quem nos 

visita) 

 (CONTINUAÇÃO, 

PARTE II) 

Explorar valores 

referentes à solidariedade 

e ajuda ao próximo e 

educar para o respeito 

pela 

diferença/desigualdades 

sociais e para a 

“responsabilidade social”; 

Visualização de 

vídeos, anúncios  e 

documentários 

(adaptados às 

faixas etárias); 

 

 

 

Novembro e 

Dezembro 

 

Crianças CAF 1º ciclo, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 1º 

ciclo 

 

- Pc, colunas, projetor, 

bloco de notas, lápis de 

carvão, esferográficas,; 

- custos decorrentes do 

pagamento das 

mensalidades. 
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 Celebração do dia de São 

Martinho  

 

 

Atelier de culinária 

– confeção de bolo 

de castanhas e 

distribuição de 

sumos; elaboração 

de trabalho manual 

e dinamização de 

 

 

10 

de Novembro 

 

Crianças CAF 1ºciclo, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 

1ºciclo 

 

- Apito, bombo e outros 

instrumentos musicais; 

ingredientes e 

utensílios necessários à 

confeção do bolo 
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jogos associados 

(ex. “castanha 

quente”) 

  (colaboração  do 

Café/Restaurante do 

Maf’André). 

 

 

 

 

Colaborar com 

Instituições próximas e 

conhecidas da realidade 

escolar e dar a conhecer 

as suas formas de intervir 

junto da comunidade por 

forma a melhorar a sua 

qualidade de vida; 

 

Sessões do Proj. 

Educativo da CAF 

1ºciclo, que 

incluirão receção e 

entrevista a técnicos 

do Centro de 

Acolhimento 

Temporário de   

Tercena (CAT); 

Atualização de 

dados, em parceria 

com a UFMMA 

acerca de realidades 

sociais que nos 

rodeiam;  

 

 

Dezembro, e no 

decorrer do ano 

letivo 

(essencialmente nas 

pausas escolares ou 

integrado na semana 

da leitura ou outras 

iniciativas da 

Biblioteca “Os 

Letrias”) 

 

Crianças CAF 1ºciclo, 

Técnicos e Auxiliares 

da CAF 1ºciclo e 

Professora 

Bibliotecária; 

Profissionais de 

instituições 

pertencentes à 

Freguesia ou 

próximos, Técnicos de 

Ação Social e outros 

da UFMMA, e Chefe 

dos Voluntários do 

CAT de Tercena 

(refira-se que os 

coordenadores do CAT 

são Enc.Educação na 

nossa escola pelo que a 

ligação já tem tido os 

seus frutos e inclusive 

vivências conjuntas); 

 

- projetor, cartolinas, , 

revistas, jornais, 

computador, 

esferográfica, gravador 

etc. 

 

 

- custos/recursos 

decorrentes do 

pagamento das 

mensalidades. 
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Decoração natalícia da 

biblioteca: porta, tecto; 

painéis/”estantes” dos 

livros, e preenchimento 

dos fundos e colagem de 

elementos em 3D; 

Participar ativamente e 

em colaboração com o 

corpo docente e 

Professora Bibliotecária 

na receção e dinamização 

do espaço da biblioteca 

“Os Letrias” aquando da 

Feira do Livro (de Natal); 

 

 

Pintura de painéis 

com cores natalicias 

; elaboração e 

construção de 

elementos 

apelativos e de 

acordo com o tema, 

mediante indicações 

e seguindo o cartaz 

definido para o 

evento, pela 

professora 

bibliotecária; 

 

      

 

 

 

     Dezembro 

 

 

Crianças 1ºciclo, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 

1ºciclo, comunidade 

escolar e corpo 

docente, professores 

das AEC´s (a 

confirmar) e 

Professora 

Bibliotecária. 

 

 

- stencil, esponjas, 

trapilho, biombos, 

papel cenário, cartão 

grosso, arame, corda, 

cola de spray, 

plasticina, tintas 

tempera, cola branca, 

etc. 

 

- custos/recursos 

recorrentes das 

mensalidades; 
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Cooperar com o corpo 

docente/salas partilhadas) 

na decoração do espaço 

envolvente; elaborar  

presente; possibilitar 

saídas ao exterior (em 

confirmação de datas e 

 

Workshop de Natal 

(para a família): 

criação de um anjo; 

confeção de 

biscoitos de 

gengibre e manejo e 

 

 

    Dezembro 

 

 

 

Crianças 1ºciclo, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 

 

- penas brancas, limpa 

cachimbos, pompons, 

bola esferovite ou de 

cedro, tintas acrílicas, 

molas de madeira, cola 
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negociação de valores)  

Estimular a destreza 

manual e despertar a  

criatividade e a inspiração 

com base no tema do 

Natal; 

aplicação de pasta 

de açúcar colorida 

1ºciclo branca entre outros.; 

- custos/recursos 

recorrentes das 

mensalidades; 

 

 

 

Organizar momento de 

convívio e partilha que 

incluirá  apresentações  

relacionadas com o Natal 

(sendo viável será 

também feita interligação 

com o proj.educativo, 

mediante ação solidária 

e/ou adesão a campanha) 

 

 

 

 

Experienciar e sentir o 

 

FESTA DE 

NATAL: 

apresentação de 

Coro de Natal,  

encenação de peça 

de teatro ou mostra 

de Dança - a pais e 

outros familiares, 

instante surpresa 

(stand up comedy 

apresentado pela 

mãe de um aluno) e 

abertura de 

presentes; 

 

Adesão e 

 

 

    Dezembro 

 

 

  

 

 

 

 

 

(pausa escolar de 

 

Crianças CAF 1ºciclo, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 

1ºciclo, Famílias 

(possível colaboração 

dos Técnicos e 

Professores Aec´s e 

Professora 

Bibliotecária) 

 

 

 

 

Responsável do 

 

 

- pano preto, cartolinas, 

esponja Eva brilhantes, 

máquina fotográfica, 

livros, papel cenário, 

fio de pesca, 

instrumentos musicais, 

aparelhagem, cds, 

acessórios de roupa 

etc.; 
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que está por detrás do 

movimento que envolve 

as açoes voluntárias da 

equipa da “Operação 

Nariz Vermelho”: 

(possível enquadramento 

de debate, entrevista, 

partilha de experiências 

etc.) 

colaboração com a 

Operação  “Nariz 

Vermelho” – 

compra de narizes 

(angariação de 

fundos para o 

projeto / 

contribuição direta 

das famílias) – a 

confirmar vinda e 

proposta de palestra 

infantil. 

 

Natal) projeto/ Operação  

“Nariz Vermelho” ou 

presença de técnico 

pertencente à causa 

dos srs.doutores e 

restantes equipa 

técnica  

 

 

- “material em stock”ou 

recursos decorrentes 

das mensalidades; 

 

 

 

Estabelecer contato com 

matérias e materiais de 

diversos tipos: criação e 

modificação dos mesmos 

para chegar a um produto 

final; 

 

 

Atividades de 

expressão artistica 

que visem explorar 

e transformar 

materiais: técnicas 

associadas à 

mudança de estação 

do ano – inverno; 

 

        Janeiro 

 

Crianças CAF 1ºciclo, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 

1ºciclo 

- plástico mágico, cola 

branca, jornais, 

plasticina, pasta de 

moldar, arame, 

algodão, , papel 

manteiga, papel 

vegetal, aguarelas, 

pincéis etc. 

 

EB1 JI 

Xutaria 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MASSAMÁ Página 117 
 

 Desenvolver a reflexão  

individual e em grupo, 

trabalhando a 

comunicação oral e escrita 

acerca de temas sociais 

importantes do dia a dia; 

Momentos de 

debate que tracem 

conclusões gerais    

acerca de subtemas 

centrais do Proj. 

Educativo;  

 

 

Fevereiro 

 

Crianças CAF 1ºciclo, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 

1ºciclo 

 

- revistas, jornais, 

dvd´s, cartolinas, tintas 

de relevo, papel 

manteiga entre outros 

materiais; 

- “material em stock”; 
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 Vivenciar e tomar 

consciência das tradições 

portuguesas e do porquê 

da sua existência e 

continuidade dos festejos 

nos dias de hoje; 

Festa ((aberta à 

comunidade 

escolar)  e/ou 

Desfile de Carnaval 

da Ass.Pais , que 

pode ou não incluir 

“Queima do 

Entrudo” – 

atividade 

devidamente 

autorizada; 

 

Fevereiro  

Crianças CAF 1ºciclo, 

Técnicos e Auxiliares 

da CAF 1ºciclo, Pais, 

Familiares e 

comunidade escolar de 

forma geral ( a 

verificar viabilidade);  

 

- livros alusivos, roupas 

velhas, caixas de 

cartão, tintas, luvas, 

gesso, jornais e revistas 

e outros materiais 

reutilizavéis etc. 
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 Usufruir  do potencial  

informativo e educativo 

de institutos e entidades 

próximas (ex.Bombeiros); 

Facultar a visita a espaços 

de conhecimento;  

(CONTINUAÇÃO 

PARTE II)  

Visitas a 

Instituições ligadas 

a objetivos inerentes 

 

       Março / Abril 

(e  Junho/Julho) -

enquadradas em 

 

Crianças, Técnicos e 

Auxiliares da CAF 1º 

ciclo; Enc.Educação 

(conforme a sua 

 

- “deslocações ao 

exterior”; custos / 

recursos decorrentes 
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Aplicação e interligação 

das aprendizagens  a 

acontecimentos da vida 

real; Fomentar o espírito 

de entre ajuda para um 

fim comum; 

 

ao tema do 

Proj.Educativo;    

Organização e 

“participação ativa “ 

em iniciativas 

relacionadas; 

período de pausa 

escolar e 

devidamente 

autorizadas pelo 

Enc.de Educação) 

profissão ou as 

experiências que 

tenham nestes 

contextos entre outros 

convidados)  

das mensalidades; 

 Explorar efeitos das 

alterações meteorológicas 

associadas à mudança das 

estações do ano;  

 

Celebração da 

chegada da 

Primavera – 

decoração das salas 

alusivas ao tema. 

 

Março 

Crianças 1ºciclo, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 1º 

ciclo e corpo docente 

(salas partilhadas) 

- papel celofane, 

plasticina, tesouras, 

colas, fios coloridos, 

missangas, botões; 

EB1 JI 
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Cooperar e participar na 

organização da Semana da 

Leitura e da Festa Verde; 

Dar a conhecer as 

valências do trabalho 

desenvolvido em contexto 

de CAF de forma lúdica e 

pedagógica mediante 

trabalhos realizados pelas 

crianças e adultos – 

 

Decoração do 

espaço da 

Biblioteca “Os 

Letrias” seguindo 

critérios propostos 

pela Prof. 

Bibliotecária, em 

eventos como: 

Semana da Leitura e 

 

 

Abril/Maio 

 

Crianças CAF 1ºciclo, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 

1ºciclo, Turmas 1ºciclo 

e seu Corpo Docente, 

técnicos e Profs. das 

Aec´s e Professora 

Bibliotecária 

 

 

- k-line, feltro, papel 

cenário, cartão grosso, 

arame, corda, jornais,  

cola e “pistola” de cola 

quente, papel alumínio 

entre outros materiais. 

- recursos/custos 

decorrentes das 

mensalidades; 
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apresentação a turmas da 

escola e Agrup.; 

Festa Verde;  

 

 

  

Proporcionar momentos 

de reflexão, partilha e 

divertimento associados 

ao festejo do Dia da 

Criança; 

Passatempos e 

dinâmicas 

recreativas   a 

respeito do Dia da 

Mundial da Criança 

– (organização 

conjunta com as 

Aec´s e escola 

 

Junho 

  

Crianças CAF 1ºciclo, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 

1ºciclo, Técnicos Aec´s 

e Profs.  

 

- custos decorrentes das 

mensalidades; 

 

   

EB 1 JI 

Xutaria 

 Alcançar troca de 

conhecimentos e 

vivências em contextos 

reais;   

(Explo. de ações que 

ficaram pendentes no ano 

anterior tais como: visita a 

Emaus, limpeza de espaço 

envolvente do CAT etc.) 

Aprendizagens 

vivenciais e 

participação ativa 

em ações de 

cidadania e 

voluntariado que 

nos sejam propostas 

por instituições com 

que trabalhamos ao 

longo do ano letivo 

e que nos ajudaram 

a cumprir o Proj. 

Educativo;  

 

 

 

      Junho/Julho 

 

 

Crianças CAF 1ºciclo, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 

1ºciclo e Técnicos, 

voluntários da 

instituição Emaus      ( 

a confirmar 

viabilidade de visita ao 

espaço que incluirá 

piquenique no local) 

 

 

- “deslocações ao 

exterior” e/ou receção 

de convidados; custos / 

recursos decorrentes 

das mensalidades; 

 

 

EB 1 JI 

Xutaria 
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Diversificar e enriquecer 

ao máximo a pausa 

escolar de verão;  

 

 

Apoiar entidades culturais 

e desportivas próximas, de 

modo a proporcionar um 

programa de férias 

diversificado e repleto de 

novas experiencias e 

acima de tudo, divertidas 

ÉPOCA 

BALNEAR,  

Arraial  (inclui 

pinturas faciais, 

apresentações aos 

pais e participação 

de banda 

convidada); 

promoção de 

ATIVIDADES 

DESPORTIVAS e 

outras ao AR 

LIVRE (incluindo 

torneios, 

piqueniques e jogos 

entre crianças e 

familiares e equipa 

de trabalho, ateliers, 

jogos tradicionais e 

Gincanas entre 

Mães, Pais e Filhos, 

Circuito de 

bicicletas e 

trotinetas, Piscina, 

Viagem de 

 

 

 

    Junho/Julho 

 

 

Crianças CAF 1ºciclo, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 

1ºciclo, Pais, 

familiares e outros 

agentes de instituições 

com as quais se venha 

a colaborar em tempo 

de pausa escolar. 

 

 

- material desportivo; 

material referente a 

jogos tradicionais e 

jogos de praia; 

alguidares, tintas, 

toucas, aventais, pinos; 

arcos; caixas de cartão, 

piscinas plástico, 

baldes; bisnagas, etc. 

 

 

 

- “material em stock”; 

 

 

EB 1 JI 

Xutaria 
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Finalistas, banho da 

mangueira, 

SeringoBall, Caça 

ao Monitor entre 

outras a definir) 

 

 

Desenvolver a capacidade 

de concentração; 

promover a capacidade de 

análise, cálculo e 

conclusão; criar o gosto 

pelo jogo e proporcionar o 

“lidar com a derrota” e o 

“sorrir com a vitória” – 

respeitando o outro e 

sabendo ganhar; 

 

Workshops de 

Xadrez e Damas e 

organização dos 

respetivos Torneios 

2016/17); 

 

      Junho/Julho 

(a verificar 

viabilidade de iniciar 

os workshops na 

pausa de Natal e os 

torneios durante a 

pausa escolar da 

Páscoa) 

 

 

Crianças CAF 1ºciclo, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 

1ºciclo 

- folhas brancas; lápis 

de carvão; tabuleiros de 

damas e tabuleiros de 

xadrez; cronómetro; 

pasta de moldar, 

material reciclável 

entre outros. 

- recursos decorrentes 

das mensalidades; 

 

EB1 JI 

Xutaria 

 

 

Enaltecer o papel dos avós 

na vida das crianças, 

promovendo atividades 

conjuntas de diversão e 

partilha 

Celebração do Dia 

dos Avós: “Mostra 

de Talentos” em 

família (+ lanche 

convívio) e  sessão 

fotográfica. 

  

Crianças CAF 1ºciclo, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliares da CAF 

1ºciclo; Avôs e Avós. 

- artigos variados.  
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Metas Objetivos Atividades Data 

prevista 

Intervenientes Recursos financeiros 

e materiais 

Escola 

 

 

 

 

 

Expressão Dramática  

 e  

Corporal  

 

Desenvolver a 

capacidade cognitiva, 

motora e afetiva da 

criança;  Estimular a 

colaboração e entre-

ajuda, mediante jogos 

entre pares e/ou em 

grupo, apelando 

simultaneamente à 

criatividade e 

imaginação individual; 

Trabalhar a 

comunicação e a 

socialização em 

ambiente descontraído 

e lúdico-didático; 

 

- Dinâmicas de grupo e 

concursos de adivinhas, 

anedotas,  onomatopeias, 

mimicas e outros 

desafios; leitura e 

encenação de contos 

tradicionais; 

Dramatização de peças 

de teatro (ex.teatros de 

sombra; 

 

- Construção de 

máscaras e adereços de 

diversos tipos e 

apresentação e 

manuseamento dos 

mesmos; Visualização 

de espetáculos e 

documentários infantis; 

 

- Criação  de 

coreografias/danças; 

 

 

 

 

 

No 

decorrer 

do 1º, 2 e 

3º 

período; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crianças, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliar(es) da CAF 

Pré-escolar e Pais 

(sempre que seja 

viável);  Professor de 

HipHop  – técnico 

pertencente à 

atividade extra-

curricular 

proporcionada pela 

Ass.Pais); 

 

- livros variados, 

“fantocheiros”, dvd’s e 

cd’s, material de 

desperdício, papel 

cenário, telas, roupas, 

pinturas, tv/dvd, rádio, 

tecidos, colheres de 

pau, lã, revistas 

infantis, jogos 

didáticos relacionados 

etc.  

 

 

- custos/recursos 

decorrentes das verbas 

relativas e previstas 

para a CAF Pré-

escolar. 

 

 

 

 

EB1 JI da 

Xutaria 
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Expressão Corporal 

e  

Musical: 

 

estimular a audição e 

destreza auditiva e o 

sentido de ritmo; a 

auto-confiança e o 

gosto musical; 

trabalhar a coordenação 

e motricidade; criar 

contextos/desafios que 

visem a resolução de 

problemas; 

proporcionar 

experiências  divertidas 

que visem trabalhar o 

nível psicomotor e 

sensorial de cada 

criança; 

 

- Realização de jogos 

desportivos e 

cooperativos (explo. 

estafetas, gincanas, jogos 

tradicionais, percursos 

de obstáculos e de 

equilíbrio); jogos de 

equipa como barra do 

lenço, fut. aranha, 

piolho, mata, castelo,  

etc.). 

  

- Jogos musicais, jogo da 

estátua, bingo de 

instrumentos musicais, 

jogo das cadeiras, 

dinâmicas em roda: 

identificação de sons 

com os olhos vendados, 

escuta e repetição de 

ritmos;  

 

Conhecimento de novas 

músicas ou criação de 

letras inventadas pelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

decorrer 

do 1º, 2º e 

3º periodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crianças, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliar(es) da CAF 

Pré-escolar e 

Professora de Música 

(técnico pertencente a 

atividade extra-

curricular 

proporcionada pela 

Ass.Pais); 

 

 

 

- rádio, Cd’s, 

Instrumentos musicais, 

materiais de 

desperdício, jogos 

lúdicos relacionados e 

material desportivo 

como colchões, bolas, 

arcos, pinos, cordas, 

raquetas etc. 

 

 

- custos/recursos 

decorrentes das verbas 

relativas e previstas 

para a CAF Pré-

escolar. 

  

 

 

 

 

EB1 JI da 

Xutaria 
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crianças; 

 

 

 

 

 

 

Expressão Plástica: 

Promover a criação 

artística individual; 

aprender a expressar-se 

através da pintura e do 

desenho; colaborar com 

as educadoras na 

elaboração e/ou 

conclusão de trabalhos; 

proporcionar o contacto 

e manuseamento de 

materiais diversos e 

aprendizagens sobre as 

suas especificidades; 

 

NOTA IMPORTANTE:  

existe um cuidado 

redobrado nestes 

conteúdos para que 

não haja  repetição e 

sobrecarga destas 

atividades, uma vez que 

as mesmas têm especial 

 

Elaboração de peças 

individuais ou a pares, 

explorando algumas 

técnicas manuais como: 

estampagem, dobragens 

(origamis simples), 

pintura com aguarelas, 

dedos, com berlindes e 

cotonetes entre outras;  

construção  de jogos e 

objetos  com materiais 

reutilizáveis, 

modelagem, trabalhos 

em gesso e pasta de 

papel; 

 

Decorações temáticas 

em placard próprio (ex.  

aniversários,  estações 

do ano,  auto-retratos, 

ilustrações de contos,  

etc.); 

Construção de 

brinquedos e móbiles e 

 

 

 

 

 

 

No 

decorrer  

do 1º, 2º e 

3º periodo 

 

 

 

 

 

 

Crianças, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliar(es) das 

CAF Pré-escolar, 

Educadoras do JI e 

Professora 

Bibliotecária; 

 

-  aguarelas, canetas, 

tintas, cartolinas, lápis, 

massa de modelar, 

gesso, plasticina, 

barro, papel de lustro e 

vegetal, carimbos, 

revistas, stencils, 

tesouras, papel crepe, 

tecidos, trapilho, 

missangas, madeira, 

lixa,  cola branca, 

papel higiénico, 

jornais, etc.  

 

- custos/recursos 

decorrentes das verbas 

relativas e e previstas 

para a CAF Pré-

escolar. 

 

 

 

 

 

 

EB1 JI da 

Xutaria 
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incidência nos 

conteúdos 

programáticos do  

J.Infância. 

exposição.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festejo de efemérides: 

 

Dar a conhecer 

algumas tradições 

portuguesas e o 

significado de certas 

comemorações; 

sensibilizar e ambientar 

as crianças com a 

ligação entre certas 

lendas e provérbios e a 

realidade ou 

acontecimentos do 

nosso dia-a-dia; 

 

 

 

 

 

Leitura de contos 

tradicionais, 

apresentação de teatros, 

jogos alusivos, pinturas 

faciais, trabalhos 

manuais e organização 

de ateliers em família 

(ex. Dia da Criança e 

Dia dos Avós); 

 

Desenhos sobre a 

Alimentação ou 

Workshop Culinária 

Saudável  (explo. 

elaboração de panfleto, 

confeção de uma sopa 

etc.); Encenação de 

lendas tradicionais 

(explo. São Martinho, 

Dia de Reis etc.); 

 

 

 

Explos: 

26  

Julho; 

21 

Setembro; 

16 

Outubro; 

10 

Novembr

o; 

6 Janeiro 

21 e 22 de  

Março e 

22 Abri; 

  

 

(entre 

outras 

datas a 

assinalar) 

 

 

 

Crianças, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliar(es) das 

CAF Pré-Escolar, 

Pais, Avós e outros 

familiares, corpo 

docente e Professora 

Bibliotecária; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- livros, dvd´s, artigos 

de maquilhagem e 

pinturas faciais, papel 

cenário, lápis, canetas, 

marcadores, tintas, 

jogos de mesa 

temáticos,  (explo. 

perguntas e respostas 

sobre alimentação, 

jogos interativo  sobre 

o corpo humano, 

fantoches de dedo  

etc.); 

 

- custos/recursos 

decorrentes das verbas 

relativas e previstas 

para a CAF Pré-

escolar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EB1 JI da 

Xutaria 
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Visitas / Passeios ao 

exterior e Época 

Balnear: 

Proporcionar uma 

variedade de 

vivências ao ar livre ou 

em entidades próximas 

(ex. centros lúdicos, 

bibliotecas); fomentar o 

contacto, o gosto e o 

respeito pela natureza e 

pelo nosso património; 

dinamizar jogos 

usufruindo de todo o 

espaço escolar (campo 

de jogos, polivalente e 

biblioteca)  

  

(o programa para as 

pausas escolares 

enquadra-se e adapta-

Decoração da 

sala/placard, alusiva a 

várias datas importantes 

(ex. Dia da Água, Dia da 

Árvore, Dia da Terra) e 

períodos festivos. 

 

Trabalhos decorativos na 

e para a Biblioteca, com 

especial incidência em 

eventos como: Dia 

Intern. das B.E´s, “Ler 

em Família “Semana da 

Leitura” e na “Festa 

Verde”; 

 

Visitas ao exterior 

mediante tema livre ou 

proposto (explo. Caça 

aos Ovos, piquenique e 

jogos em Familia); 

 

Organização de sessões 

como: culinária, torneios 

(ex. badminton), circuito 

de bicicletas, caça ao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pausas 

Escolares 

(Natal, 

Carnaval, 

Páscoa e 

Verão) 

 

 

 

 

 

 

 

Crianças, 

Técnicos/Animadores 

e Auxiliar(es) da CAF 

Pré-Escolar, Mães, 

Pais e outros 

familiares, 

profissionais ligados à 

área desportiva e à 

área de animação 

entre outros agentes 

educativos e parceiros 

locais 

(estabelecimentos 

comerciais, clubes e 

pavilhões desportivos 

e Museus ou espaços 

culturais próximos). 

 

 

 

 

 

- cestos, baldes, ovos 

de plástico e de 

esferovite, cronómetro, 

bicicletas, pinos, arcos, 

balões, artigos 

desportivos variados, , 

tintas, , coletes, 

obstáculos etc. 

 

- custos/recursos 

decorrentes das verbas 

relativas e previstas 

para a CAF Pré-

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EB1 JI 

Xutaria 

 

 

 

 

Estas visitas 

são 

devidamente 

informadas/au

torizadas 

pelos Enc. 

Educação e de 

acordo com o 

respetivo 

calendário 

escolar, ou 

seja previsto 

para pausa 

escolar, do 
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se nas saídas previstas 

para a CAF 1ºciclo por 

questões 

organizacionais) 

tesouro, seringoball etc. 

Ateliers com convidados 

: “Os Valdevinos”, 

Marionetas do Mestre 

Felipe, Telepizza, Centro 

Lúdico entre outros). 

Jardim de 

Infância. 
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20. EB1/JI DA Xutaria-ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

HORÁRIO  - 16H00 ÀS 17H00 

GRUPO 
ANO/ 

TURMA 

SEMANA 

2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

1 1ºA-X DESP 1 EXP 1 DESP 1 EXP 1 DESP 1 

2 1ºB-X EXP 2 DESP 1 EXP 2 DESP 1 DESP 3 

3 2ºA-X DESP 2 EXP 3 DESP 2 EXP 4 DESP 2 

4 2ºB-X DESP3 DESP 2 EXP 6 DESP 2 EXP 2 

5 3ºA-X EXP 3  EXP 3  EXP 5 

6 3ºB-X EXP 1 EXP 5  EXP 5  

7 4ºA-X EXP 5  EXP 5 EXP 3  

8 4ºB-X EXP 4  EXP 4 EXP 2  

9 4ºC-X EXP 6  EXP 1 EXP 6  

 

PROFESSORES / TÉCNICOS 

 

 

EXPRESSÕES 

EXP 1 Ana Patrícia Sousa 

EXP 2 Maria do Céu Fernandes Nunes 

EXP 3 Hugo Manuel G. Ribeiro F. Tristão 

EXP 4 Carlos Miguel de Jesus Gonçalves 

EXP 5 Sandra Sofia Gonçalves dos Santos 

EXP 6 Célia Maria de Brito Afonso 
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DESPORTO 

DESP 1 Tatiana Alexandra Pedroso Costal 

DESP 2 Catarina Isabel Pinto de Carvalho 

DESP 3 David Manuel Lourenço da Cunha 

 

 

21. EB1 Nº2 DE MASSAMÁ-ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

HORÁRIO  - 16H00 ÀS 17H00 

GRUPO 
ANO/ 

TURMA 

SEMANA 

2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

1 
1ºA-M 

2ºA-M 
DESP 1 EXP 1 DESP 1 EXP 1 DESP 1 

2 1ºB-M EXP 1 DESP 1 EXP 1 DESP 1 DESP 2 

3 1ºC-M DESP 2 EXP 2 DESP 2 DESP 2 EXP 1 

4 2ºB-M EXP 2 DESP 2 DESP 3 EXP 2 DESP 3 

5 2ºC-M DESP 3 DESP 3 EXP 2 DESP 3 EXP 2 

6 3ºA-M  EXP 3  EXP 3 
EXP 3 

7 3ºB-M EXP 3  EXP 3  

8 
4ºA-M 

4ºB-M 
 EXP 4  EXP 4 EXP 4 

9 4ºC-M  EXP 5  EXP 5 EXP 5 
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PROFESSORES / TÉCNICOS 

 

 

EXPRESSÕES 

EXP 1 Patrícia Costa 

EXP 2 Cláudia Demétrio 

EXP 3 Sandra Cruz 

EXP 4  

EXP 5 Maria Chumbinho 

 

 

DESPORTO 

DESP 1 Patrícia Reis 

DESP 2 Margarida Pereira 

DESP 3 Gil Reis 

 

22. EB1/JI Casal da Barôta-ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

HORÁRIO  - 16H00 ÀS 17H00 

GRUPO 
ANO/ 

TURMA 

SEMANA 

2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

1 1ºA-B Karaté EXP 1 At. Desp. 1 EXP 1 At. Desp. 1 

2 1ºB-B At. Desp. 1 Karaté EXP 1 At. Desp. 1 EXP 1 

3 2ºA-B At. Desp. 2 EXP 4 Karaté At. Desp. 2 EXP 4 

4 2ºB-B EXP 3 At. Desp. 3 EXP 3 Karaté At. Desp. 3 

5 2ºC-B At. Desp. 3 EXP 3 At. Desp. 3 EXP 4 Karaté 

6 3ºA-B  At. Desp. 1  Judo EXP 2 

7 3ºB-B  EXP 2 Judo  At. Desp. 2 

8 4ºA-B  Judo At. Desp. 2  EXP 3 

9 4ºB-B  At. Desp. 2 EXP 4  Judo 
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PROFESSORES / TÉCNICOS 

 

 

EXPRESSÕES 

EXP 1 Marta Almeida 

EXP 2 Sofia Mendes 

EXP 3 Marta Carreira 

EXP 4 Sónia Paiva 

 

 

DESPORTO 

At. Desp. 1 Pedro Simões 

At. Desp. 2 Teresa Martins 

At. Desp. 3 Tânia Sousa 

Judo Joana Rodrigues 

Karaté João Alves 
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23. Visitas de Estudo  

 

ATIVIDADE OBJTIVO 
DATA 

PREVISA 

INTERVENIE

NTES 

RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

Visita de estudo à 

exposição de trabalhos 

do concurso "Imagina 

-Lá", no Museu de 

história Natural em 

Sintra. 

 

- Visualizar os trabalhos elaborados no 

âmbito do concurso "Imagina Lá".  

- Promover a autoestima e o 

autoconceito. 

- Sensibilizar os alunos para a arte e 

sentido estético. 

1º Período 

2 nov. 2017 

 

20 alunos com e 

sem NEE (turma 

do 6º B) 

 

DT ou outro 

professor da 

turma e docente 

de educação 

especial  

 

 

Transporte 

assegurado pela 

CMS 

EB 2,3 Prof. Egas 

Moniz 
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Visita de estudo ao 

CAM da Fundação 

Calouste Gulbenkian.  

Atividades: À flor da 

pele e Geometrias do 

coro e do som 

 

 

- Vivenciar experiências fora do 

contexto escolar e do grupo/turma. 

- Tomar consciência do corpo e de 

todo o seu potencial expressivo num 

ambiente facilitado. 

2º Período 

(em 2 dias 

diferentes a 

marcar pela 

Gulbenkian 

e CMS à 4ª 

feira) 

  

24 alunos com 

NEE  

 

Docentes de 

Educação 

Especial 

 

Autocarro (valor 

em vigor na data 

prevista) 

EB1 nº 2 de Massamá  

EB1/JI da Barôta 

EB1/JI da Xutaria  

EB 2/3 Prof. Egas 

Moniz  

E. S. S. Carvalhais (3º 

CEB) 

 

 

Visita de Estudo ao 

Centro de Ciência Viva 

de Sintra. 

Atividade: “Elétrico e 

Ciência” 

 

- Diversificar as aprendizagens através 

da participação ativa em diferentes 

experiências. 

- Estimular a curiosidade pela ciência. 

2º Período 

6 de fev. 

2018 

15 Alunos com 

NEE  

 

Docentes de 

Educação 

Especial 

Autocarro ou 

comboio (valor em 

vigor na data 

prevista) 

EB1 nº 2 de Massamá  

EB1/JI da Barôta 

EB1/JI da Xutaria 

EB 2/3 Prof. Egas 

Moniz  

E. S. Stuart Carvalhais 
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Atividades  Objetivos 
Data 

prevista  
Intervenientes 

Recursos 

materiais e 

financeiros 

Escola 

Visita a Exposições 

Temporárias de Artes 

Plásticas 

 Promover a qualidade educativa e o sucesso 

escolar. 

 Desenvolver o gosto pela pintura. 

 Reforçar a capacidade de compreensão do 

discurso pictórico. 

Ao longo do 

ano 

 

Alunos do10º, 11º 

e 12º Ano 

Área Disciplinar 

de Artes Visuais 

 

Stuart 

Carvalhais 

CH-CC-

RS 

Aqueduto das Aguas 

Livres/Palácio Fronteira 
 Incutir nos alunos o gosto pela história da arte – 

Barroco- Mega construções 
1º Período 

Alunos do 7º ano 

Área Disciplinar 

EV (colaboração 

de, His, Port.)  

Transporte a 

definir 

Egas 

Moniz 

VM 

Alfama/Mouraria 

 Desenvolver capacidades de leitura e interpretação 

visual/artística 

(Auto da Barca do Inferno)  

2º Período 

Alunos do 9º ano 

Área Disciplinar 

EV (colaboração 

de  Port, Hist) 

Comboio 60€ 

Egas 

Moniz 

VM 

Coimbra  Incutir nos alunos o gosto pela história da arte – 

Renascença Maneirismo 
2º Período 

Alunos do 9º ano 

Área Disciplinar 

EV (colaboração 

de FQ/CN,  Port, 

His, Geo) 

Comboio ?€ 

Egas 

Moniz 

VM 

Museu do Chiado  Desenvolver capacidades de leitura e interpretação 

visual/artística 
2º Período 

Alunos do 7º Ano 

Área Disciplinar 

Comboio 80€ 
Egas 

Moniz 
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Bairro Alto EV (colaboração 

de  Port, Hist) 

VM 

 

 

Atividades Objetivos 
Data 

prevista 
Intervenientes 

Recursos 

financeiros e 

materiais 

Escola 

Ida ao Teatro para 

assistir à representação 

de uma peça 

 

(depende da oferta das 

Companhias de Teatro) 

 

 

 Promover a qualidade educativa e o sucesso 

escolar. 

 Desenvolver o gosto pelo teatro. 

 Sensibilizar os alunos para a especificidade do 

texto dramático e da representação teatral. 

 Apreender o significado e intencionalidade de 

mensagens veiculadas em atividades extraletivas. 

 Reforçar a compreensão das peças estudadas na 

aula de Português. 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 

 Alunos do 2º e 

do 3º Ciclos e do 

Ensino 

Secundário  

 Professores de 

Português 

 Aluguer de 

autocarro 

ou bilhete 

de grupo 

da CP 

 Bilhete de 

teatro 

 Total +- 12 

€  

 

Egas 

Moniz  

e Stuart 

Carvalhais 

 

Quinta da Regaleira 

 Reforçar as parcerias entre a escola e a 

comunidade envolvente. 

 Compreender a dimensão simbólica da obra 

Mensagem de Fernando Pessoa. 

 

14-12-

2017 

 

 

 Alunos do 12º A 

 Professora 

Consolação 

Francisco 

 Bilhete de 

grupo da 

CP (2 €) 

 Bilhete de 

entrada 

Stuart 

Carvalhais 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MASSAMÁ Página 136 
 

(5 €)  

 

Roteiro Queirosiano  

de Sintra 

 

 Proporcionar o confronto entre os espaços de 

Sintra/Lisboa e a recriação literária de Eça de 

Queirós ou de Cesário Verde. 

 Sensibilizar para a importância de conhecer e 

preservar o património cultural e artístico. 

 Fomentar relações interpessoais. 

 

2º Período 

 

 Alunos de 11º 

ano 

 Professores de 

Português 

 Bilhete de 

grupo da 

CP  

+- 2 €  

(Sintra) 

 Fotocópias 

 

Stuart 

Carvalhais 

 

Percurso Literário 

«Lisboa, onde o mar se 

acabou e a terra 

espera» 

 Contextualizar a ação do romance O ano da 

Morte de Ricardo Reis, de José Saramago. 

 Sensibilizar para a importância de conhecer e 

preservar o património cultural e artístico. 

 Fomentar relações interpessoais. 

 

2º Período 

 

 Alunos de 12º 

ano 

 Professores de 

Português 

 Bilhete de 

grupo da 

CP +- 2 € 

(Lisboa) 

 Visita 

guiada 

+- 3 € 

 Fotocópias 

 

Stuart 

Carvalhais 
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ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

 

Visita ao Palácio 

Nacional de Queluz 

ou Palácio Nacional 

de Sintra 

 

 

.Dar a conhecer o 

património local;  

.Estimular a 

curiosidade, a 

criatividade e a 

imaginação; 

.Alargar o 

vocabulário; 

.Fomentar a 

socialização; 

 

  

1º Período Educadoras; 

Alunos; 

Assistentes 

operacionais; 

Encarregados de 

educação 

Autocarros 

 

EB1/JI Casal da 

Barota; 

EB1 nº 2 de 

Massamá; 

B1/JI da Xutaria 

 

Ida ao teatro 

.Sensibilizar para as 

artes culturais; 

.Alargar o 

vocabulário; 

.Estimular a 

criatividade e a 

imaginação; 

.Despertar a 

curiosidade. 

.Fomentar a 

socialização; 

 

3º Período Educadoras; 

Alunos; 

Assistentes 

operacionais; 

Encarregados de 

educação. 

Autocarros 

 

EB1/JI Casal da 

Barota; 

EB1 nº 2 de 

Massamá; 

EB1/JI da Xutaria 

 

Quinta Pedagógica 

.Contactar com várias 

espécies de animais;  

3º Período Educadoras; 

Alunos; 

Autocarros 

 

EB1/JI Casal da 

Barota; 
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dos Olivais .Contactar com a 

natureza; 

.Alargar o 

vocabulário; 

.Despertar a 

curiosidade; 

.Fomentar a 

socialização; 

 

 

Assistentes 

operacionais; 

Encarregados de 

educação. 

EB1 nº 2 de 

Massamá; 

EB1/JI da Xutaria 

 

 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

Ida ao teatro 

.Sensibilizar para as 

artes culturais; 

.Alargar o 

vocabulário; 

.Estimular a 

criatividade e a 

imaginação; 

.Despertar a 

curiosidade; 

.Fomentar a 

socialização; 

 

1º Período 

Professoras do 1º ano; 

Alunos; 

Assistentes 

Operacionais; 

Autocarros 

 

EB1/JI Casal da 

Barota; 

EB1 nº 2 de 

Massamá; 

EB1/JI da Xutaria 

 

Ida ao teatro 

.Sensibilizar para as 

artes culturais; 

1º Período Professoras do 4º ano; 

Alunos; 

Autocarros 

 

EB1/JI Casal da 

Barota; 
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.Alargar o 

vocabulário; 

.Estimular a 

criatividade e a 

imaginação; 

.Despertar a 

curiosidade; 

.Fomentar a 

socialização; 

 

Assistentes 

Operacionais; 

EB1 nº 2 de 

Massamá; 

EB1/JI da Xutaria 

 

Ida ao teatro 

.Sensibilizar para as 

artes culturais; 

.Alargar o 

vocabulário; 

.Estimular a 

criatividade e a 

imaginação; 

.Despertar a 

curiosidade; 

.Fomentar a 

socialização; 

 

2º Período Professoras do 2º ano; 

Alunos; 

Assistentes 

Operacionais; 

Autocarros 

 

EB1/JI Casal da 

Barota; 

EB1 nº 2 de 

Massamá; 

EB1/JI da Xutaria 

 

Quinta Pedagógica 

dos Olivais 

.Contactar com várias 

espécies de animais;  

.Contactar com a 

natureza; 

.Alargar o 

vocabulário; 

.Despertar a 

curiosidade; 

2º Período 

Professoras do 1º ano; 

Alunos; 

Assistentes 

Operacionais; 

Autocarros 

 

EB1/JI Casal da 

Barota; 

EB1 nº 2 de 

Massamá; 

EB1/JI da Xutaria 
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.Fomentar a 

socialização; 

 

Planetário .Despertar para as 

ciências. 

.Alargar o 

vocabulário; 

 

2º Período 
Professoras do 3º ano; 

Alunos; 

Assistentes 

Operacionais; 

Autocarros 

 

EB1/JI Casal da 

Barota; 

EB1 nº 2 de 

Massamá; 

EB1/JI da Xutaria 

Museu Arqueológico 

de São Miguel de 

Odrinhas 

.Proporcionar 

momentos de 

formação e de lazer. 

.Contribuir para a 

aprendizagem através 

da experiência. 

 

2º Período 

Professoras do 4º ano; 

Alunos; 

Assistentes 

Operacionais; 

Autocarros 

 

EB1/JI Casal da 

Barota; 

EB1 nº 2 de 

Massamá; 

EB1/JI da Xutaria 

ATIVIDADE OBJETIVO DATA PREVISTA INTERVENIENTES RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

ESCOLA 

Ida ao teatro” A Bela 

e o Monstro” (em 

Inglês). 

. Promover o 

contacto dos alunos 

com “Native 

Speakers”(atores de 

nacionalidade 

britânica) 

.Assistir à peça de 

teatro de literatura 

infantil, proposta no 

Plano Nacional de 

Leitura, em Língua 

Inglesa. 

2º Período 

(fevereiro) 

Professoras de Inglês; 

Alunos; 

Assistentes 

Operacionais; 

Autocarros 

 
EB1/JI da Xutaria 
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Síntese Conclusiva 

 

O Plano Anual de Atividades é por natureza um documento sempre inacabado. Assim, numa organização com as caraterísticas especificas de um 

Agrupamento de Escolas, quer por força das vontades inovadoras persistentes dos profissionais que nele habitam quer pela necessidade de a cada 

momento melhor satisfazer as necessidades dos alunos e das suas famílias, torna-se necessário acolher atividades diversas que, no momento da 

elaboração deste documento não tinham sido pensadas ou ainda não era possível ter a certeza da sua exequibilidade. Deste modo, o Plano Anual 

de Atividades, constitui-se como um documento dinâmico e como se pode constatar pela leitura das páginas anteriores como um documento rico 

e diversificado, que espelha as múltiplas atividades e projetos que concretizam a missão do Agrupamento. 

 

Num ano letivo atípico, pois que marcado pelo início de um novo ciclo de gestão e pela concomitante renovação dos diversos órgãos de 

administração e gestão e sobretudo pelo processo de construção de um novo Projeto Educativo, este documento pode ser considerado como um 

instrumento de transição entre o antigo e o novo ciclo de gestão, entre o passado e o futuro. 


