
  

                 Agrupamento de Escolas Lapiás 

 
Plano Anual de Atividades 

2012-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - Viagem ao mundo dos números 2012/2013 
 

2 Agrupamento de Escolas Lapiás  

 

 
Índice 
INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 4 

ESTABELECIMENTOS ................................................................................................ 5 

JI de Albogas ...................................................................................................................................... 6 

JI de Camarões ................................................................................................................................. 12 

JI de Montelavar ............................................................................................................................... 14 

JI de Morelena .................................................................................................................................. 18 

JI de Palmeiros ................................................................................................................................. 21 

EB1 de Montelavar........................................................................................................................... 25 

EB1 de Morelena .............................................................................................................................. 31 

JI / EB1 de Almargem do Bispo....................................................................................................... 34 

JI / EB1 de Aruil............................................................................................................................... 43 

JI / EB1 de Cortegaça ....................................................................................................................... 48 

JI / EB1 de D. Maria......................................................................................................................... 56 

JI / EB1 de Lameiras ........................................................................................................................ 64 

JI / EB1 de Maceira .......................................................................................................................... 68 

JI / EB1 de Negrais........................................................................................................................... 73 

JI / EB1 de Pero Pinheiro ................................................................................................................. 77 

JI / EB1 de Sabugo e Vale de Lobos ................................................................................................ 84 

EB23 Dr. Rui Grácio ........................................................................................................................ 88 

Departamento de Línguas ............................................................................................................. 88 

Português 2º ciclo .................................................................................................................................. 88 

Português 3º ciclo .................................................................................................................................. 88 

Inglês 2º ciclo ......................................................................................................................................... 89 

Inglês 3º ciclo ......................................................................................................................................... 89 

Francês ................................................................................................................................................... 90 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas ............................................................................. 91 

História e Geografia de Portugal   2º Ciclo ............................................................................................ 91 

História 3º ciclo ...................................................................................................................................... 92 

Geografia 3º ciclo .................................................................................................................................. 93 

Educação Moral Religiosa Católica -  2º e 3º Ciclo ................................................................................ 94 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais ............................................................. 96 

Matemática   2º Ciclo ............................................................................................................................ 96 

Matemática 3º Ciclo .............................................................................................................................. 97 

Ciências da Natureza   2º ciclo ............................................................................................................... 97 

Ciências Naturais   3º ciclo ..................................................................................................................... 98 



 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - Viagem ao mundo dos números 2012/2013 
 

 Agrupamento de Escolas Lapiás 3 

 

Ciências Fisico-Quimicas ........................................................................................................................ 99 

Educação Tecnológica............................................................................................................................ 99 

Tecnologias de Informação e Comunicação ........................................................................................ 100 

Departamento de Expressões ...................................................................................................... 101 

Educação Musical   2º Ciclo ................................................................................................................. 101 

Educação Visual   3º Ciclo .................................................................................................................... 102 

Educação Física   2º Ciclo ..................................................................................................................... 103 

Educação Física   3º ciclo ..................................................................................................................... 104 

Cursos de Educação Formação....................................................................................................... 105 

CEF de Artesão Canteiro ...................................................................................................................... 105 

CEF de Jardinagem ............................................................................................................................... 106 

CEF Assistente Comercial..................................................................................................................... 107 

CEF Operador Informático ................................................................................................................... 107 

CEF Serviço de Mesa ............................................................................................................................ 108 

CEF Auxiliar de Ação Educativa ............................................................................................................ 110 

BIBLIOTECAS ........................................................................................................... 112 

Biblioteca do Sabugo...................................................................................................................... 113 

Biblioteca Rui Grácio ..................................................................................................................... 123 

PROJETOS E CLUBES ............................................................................................. 127 

Projeto Eco Escolas ........................................................................................................................ 128 

1º Ciclo ....................................................................................................................................... 128 

2º e 3º Ciclos ............................................................................................................................... 130 

Projeto de Educação para a Saúde .................................................................................................. 131 

Projeto Atividade Física e Saúde.................................................................................................... 137 

Desporto Escolar ............................................................................................................................ 138 

Clube Reciclomania ....................................................................................................................... 139 

Clube de Teatro .............................................................................................................................. 140 

EDUCAÇÃO ESPECIAL........................................................................................... 141 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO ................................................... 143 

PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO .......................................................... 146 

DIREÇÃO .................................................................................................................... 148 

FORMAÇÃO ............................................................................................................... 151 

 
 
 

  



 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - Viagem ao mundo dos números 2012/2013 
 

4 Agrupamento de Escolas Lapiás  

 

INTRODUÇÃO 
 

O Tema aglutinador do Plano Anual de Atividades  do Agrupamento de Escolas Lapiás é, este 
ano, o Número, com o título “Viagem ao Mundo dos Números”. Prende-se esta escolha com o facto 
de ele permitir abarcar as diferentes vivências escolares dos nossos alunos e se constituir como 
uma forma de fomentar e incentivar a interdisciplinaridade. Por outro lado, é também uma forma 
de motivar os nossos alunos para aprendizagens matemáticas e desdramatizar a relação dos nossos 
alunos com as ciências exatas e com os números. 

 
Desta forma, pretende-se que algumas das atividades desenvolvidas pelas diferentes 

estruturas possam ir dentro do possível, ao encontro do tema escolhido, o que contribuirá para o 
cumprimento de a um dos grandes objetivos do nosso Agrupamento, a saber, a melhoria do 
sucesso escolar na disciplina de matemática. Por outro lado, familiarizar os alunos com os números 
é uma forma de os preparar para o quotidiano dado que, estando em todos os campos da nossa 
vivência, tudo gira à volta do conceito de Número. O número nasce com as Grandes Civilizações, 
pela necessidade de contar, de agrupar e de organizar a nossa vida. Hoje, não nos imaginamos a 
viver sem número, estamos sempre a viajar com eles e para eles… 

 
Quanto à organização do PAA, este ano decidiu-se fazê-lo em função de cada 

estabelecimento de ensino, tendo a escola sede optado por subdividi-lo por Departamentos 
Curriculares e demais Estruturas Educativas. As atividades dividem-se em Curriculares e Não 
Curriculares. Uma vez mais, as atividades respondem às metas definidas no Projeto Educativo, 
nomeadamente: 

 
META 1: Promover o Sucesso de Qualidade; 

META 2: Educar para a Cidadania Fomentando o Civismo, o Rigor e a Disciplina; 

META 3: Construir uma Escola Inclusiva; 

Meta 4: Promover a Formação e a Valorização dos Agentes Educativos; 

Meta 5: Melhorar as Condições de Trabalho no Agrupamento. 

 

O contributo das atividades do PAA tem sido decisivo para o cumprimento das ditas metas. 
No entanto, também se tem consciência de que tais atividades são apenas parte do esforço para a 
sua consecução. Tal esforço é contínuo e necessário desde o Jardim de Infância ao 3º Ciclo, e  a 
troca de experiências e a transdisciplinaridade entre Ciclos inerente à filosofia de Agrupamento 
permite que esta continuidade se torne mais evidente e efetiva. Na sua prática diária, os 
professores esforçam-se por obterem melhores resultados escolares e desejam que os alunos 
realizem, de forma tão diferente e motivadora quanto possível, a apreensão de competências / 
conhecimentos que ultrapassam os conteúdos escolares. A Escola é um ponto fundamental para a 
formação integral do aluno, quer a nível académico quer pessoal, como ponto de partida para a 
construção do Futuro. Por isso, a Educação deve ser um dos setores mais importantes e dinâmicos 
de um país que se quer desenvolvido e moderno, e tudo deve ser feito para que essa viagem seja 
bem sucedida e frutífera  
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JI de Albogas 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Abertura do Ano 
letivo: Reunião de 
pais e Encarregados 
de Educação; 
Receção das 
crianças, Definição 
de regras de 
comportamento e 
de utilização das 
instalações e do 
material, 
Exploração do 
espaço interior e 
exterior. 

Incentivar a 
participação 
ativa da família 
na vida escolar 
 
Educar para a 
cidadania, 
fomentando o 
civismo, o rigor 
e a disciplina 

Educadora 
Crianças/ 
Família 

Convoca-
tória;  

folheto 
informa-

tivo, 
registo 
escrito 
(ata): 

registo 
fotográfico

. 

13 e 14  
de 

setembro 
€20 

1 
2 

x  

Reunião de 
trabalho com os 
Encarregados de 
educação: Plano 
Anual de Atividades 
2012/2013 
Envolvimento da 
comunidade em 
atividades no 
jardim e na horta 
Organização da 
feira de Natal 

Incentivar a 
participação 
ativa da família 
na vida escolar; 
Educar para a 
cidadania, 
fomentando o 
civismo, o  rigor 
e a disciplina; 
Melhorar as 
condições de 
trabalho nas 
escolas do 
Agrupamento 

Educadora 
Crianças/ 
Família 

Convoca-
tória;  
ata da 

reunião, 
registo 

fotográfico 

3  
de 

 outubro 
€50 

1 
2 

x  

Projeto: Heróis da 
Fruta-Lanche 
saudável 
 
Atividades várias 
sobre o tema 
alimentação; 
 
Degustação de 
alimentos com cor 

Experimentar 
diferentes tipos 
de alimentos; 
Sensibilizar as 
crianças para os 
benefícios de 
uma 
alimentação 
saudável; 
Alertar as 
crianças para o 
não desperdício 
dos alimentos; 
Conhecer as 
principais regras 
de higiene. 

Educadora em 
parceria com 

a APCOI 

Crianças/ 
Família 

Materiais 
fornecidos 
pela APCOI 

16  
de  

outubro 
(dia da 

alimenta-
ção) 

 

€50 
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M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 x  

O Outono: 
Exploração e 
desenvolvimento 
da comunicação 
oral sobre o tema 
Outono; elaboração 
de uma árvore do 
Outono com 
materiais 
recolhidos; 
exploração de 
obras literárias e 
imagens; 

Observar o que 
nos rodeia; 
 
Sensibilizar para 
o respeito pelo 
equilíbrio da 
Natureza; e o 
respeito pelo 
meio ambiente 

Educadora Crianças 
Recados 
aos pais, 
registo 

outubro  
a 

novembro 

 
 
 

€20 
 
 
 

2 X  

Dia das bruxas e 
Comemoração do 
dia de Todos os 
Santos: Desfile de 
máscaras; Confeção 
de um saco; pedir o 
Pão por Deus/Pedir 
doces ou susto 

 
Comparar esta 
tradição com 
tradições 
semelhantes de 
outros países 

Educadora Crianças 
Mensa-

gens,  
fotos 

31  
de  

outubro 
1  

de 
novembro 

€20 

2 X  

Comemoração do 
Dia de São 
Martinho: 
Dramatização; 
Magusto;  
Canções e danças. 
 

 
Conhecer as 
tradições; 
 
Reconhecer e 
valorizar o 
património 
histórico e 
cultural; 
 

Educadora Crianças 
Registo 

fotográfico 

11  
de 

novembro 
€20 

2 X  

Comemorar o Dia 
Nacional do Pijama 
atividades variadas. 
Este é um dia em 
que as crianças 
pequenas lembram, 
anualmente, a 
todos que uma 
criança deve 
crescer numa 
família. 
 

Aprender a ser 
solidário 
 

Educadora em 
parceria com 
“Mundos de 

Vida” 

Crianças 
Convites, 
Registo 

fotográfico 

20  
de 

novembro 
- 
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M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

A Lagartinha 
Comilona , leitura 
em voz alta, 
visionamento em 
PowerPoint, prova 
de fruta 

Despertar na 
criança o hábito 
e o gosto pela 
leitura; 
 
Experimentar 
diferentes tipos 
de alimentos; 
 
Sensibilizar as 
crianças para os 
benefícios de 
uma 
alimentação 
saudável; 

Educadora da 
sala e 

Professora 
Bibliotecária 
da Biblioteca 

do sabugo 

Crianças 

Informa-
ção para 
os pais, 
registo 

fotográfico 

novembro €20 

3 X  

Natal na escola: 
execução de 
trabalhos 
individuais e em 
grupo para enfeitar 
os espaços da 
escola; elaboração 
do postal e prenda 
de Natal; 
exploração de 
cantigas e textos 
alusivos ao tema; 
participação na 
festa de Natal 
organizada pela 
Junta de freguesia; 
festa de Natal 
aberta á 
comunidade com 
atuações das 
crianças 

Conhecer 
diferentes 
tradições 
alusivas à 
época; 
 
Desenvolver o 
espírito de 
solidariedade e 
fortalecer laços 
e relações entre 
todos; 
 
Desenvolver nos 
alunos a 
capacidade 
criativa. 

Educadora, 
Família, 

 Junta de 
Freguesia 

Crianças/ 
Família 

Informa-
ção, 

Convite 
aos Pais, 
registos 

17  
de 

dezembro 
€20 

1 X  

Chegada do 
Inverno: Exploração 
e desenvolvimento 
da comunicação 
oral sobre o tema 
Inverno; mudança 
da decoração da 
árvore das 4 
estações com 
materiais 
recolhidos; 
exploração de 
obras literárias e 
imagens; 

 Observar o que 
nos rodeia; 
 
Sensibilizar para 
o respeito pelo 
equilíbrio da 
Natureza e o 
respeito pelo 
meio ambiente. 

Educadora Crianças Registos 
dezembro 

e 
janeiro 

- 
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M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2 X  

Comemoração do 
Dia de Reis: 
explorar o 
significado do Dia 
de Reis; cantar as 
Janeiras; 
construção de 
coroas 

Conhecer as 
tradições 
 
Reconhecer e 
valorizar o 
património 
histórico e 
cultural. 

Educadora Crianças Registos 
6  

de 
 janeiro 

€10 

1 
2 

X  

Estudo da obra “A 
Casa da Mosca  
Fosca”, leitura em 
voz alta, 
dramatização da 
história,  confeção 
de um bolo 

Despertar na 
criança o hábito 
e o gosto pela 
leitura 
Conhecimento 
do nome dos 
números, 
números 
ordinais; 
números 
cardinais; 

Educadora Crianças Registos janeiro €20 

1 X  

Projeto Porquê? 
Porquê? Porquê? 
 
Exploração ao nível 
das experiências 
experimentais 

Estimular o 
espírito crítico e 
a curiosidade 
das crianças 
para que vejam 
e pensem sobre 
as coisas como 
nunca o tinham 
feito. 

Educadora Crianças 

Registos 
das 

experiên-
cias 

2º e 3º 
períodos 

€20 

2 X  

Visita de estudo ao 
Pavilhão da Ciência 
Viva de Lisboa: 
exposição científica 
interativa / Casa 
Inacabada 

Estimular o 
espírito crítico e 
a curiosidade 
das crianças 
para que vejam 
e pensem sobre 
as coisas como 
nunca o tinham 
feito. 

Educadora e 
Monitores 

Crianças 

Informa-
ção escrita 

para os 
pais, 

registo 
fotográfico 

25  
de 

 janeiro 
€180 

1 
2 

X  

Carnaval: Confeção 
das fantasias de 
carnaval com a 
família; 
participação no 
desfile de carnaval 
do Aruil Tema “Os 
números” 

Articulação  
Pré escolar/ 
1ºCiclo 

Educadora de 
Albogas; 

Educadora e 
Professores 

do Aruil 

Crianças  de 
Albogas Aruil 

e alunos do 1º 
ciclo do Aruil 

Registo 
fotográfico 

8  
de 

fevereiro 
€50 
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M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Comemoração do 
Dia da árvore, das 
florestas, início da 
primavera. Ida ao 
teatro 

Valorização da 
amizade, das 
coisas simples, 
dos 
ensinamentos 
inesperados, e 
do que é 
realmente 
importante 

Educadora Crianças Registos 

21  
de  

março 
manhã 

€180 

1 
2 

X  

Comemoração da 
Páscoa:  
decoração dos ovos 
da Páscoa;  
caça aos ovos. 

Conhecer 
diferentes 
tradições 
alusivas à 
época; 
Desenvolver o 
espírito de 
solidariedade e 
fortalecer laços 
e relações entre 
todos; 
Desenvolver nos 
alunos a 
capacidade 
criativa. 

Educadora Crianças Registos 

21  
de  

março 
tarde 

€20 

1 
2 

X  

Sessões de 
movimento 
Projeto “Pernas 
para que te quero” 
(sessões de 
movimento no 
pavilhão desportivo 

Educar para um 
estilo de vida 
ativo mais 
saudável 

Educadora em 
parceria com 
a Associação 
Desportiva e 
Cultural de 

Albogas 

Crianças 
Registo 

fotográfico 

abril,  
maio  

e  
junho 

€20 

1 
2 

X  

Estudo da obra: 
Para que serve o 
zero? Leitura em 
voz alta, 
disponibilizar a 
obra na sala para 
ser requisitada pela 
criança e ser lida 
com os Pais em 
casa (O livro vai e 
vem). 

Despertar na 
criança o hábito 
e o gosto pela 
leitura e pelos 
números. 
 
Desenvolver o 
gosto de 
resolver 
problemas.. 

Educadora e 
Professora 

bibliotecária 
da Biblioteca 

do Sabugo 

Crianças Registos 
8 a 12  

de  
abril 

- 

1 
2 

X  

Projeto “Tampas 
que são rampas”, 
Recolha de tampas 
para entrega na CM 
Sintra 

Educar para a 
cidadania, 
fomentando o 
civismo; 
Incrementar a 
consciência 
ambiental  

Educadora em 
parceria com 

a CMS 

Toda a 
comunidade 

Informa-
ção escrita 

para os 
pais 

setembro 
a junho 

- 
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M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  
Atividades várias de 
leitura: leituras as 
escuras.   

Despertar na 
criança o hábito 
e o gosto pela 
leitura 

Educadora Crianças Registos 
23  
de  

abril 
- 

1 
2 

X  
Ida á Biblioteca do 
Sabugo 

Despertar na 
criança o hábito 
e o gosto pela 
leitura 
 

Educadora, 
Professora 

bibliotecária 
da Biblioteca 
do Sabugo e 
parceria com 

a Junta 
Freguesia de 
Almargem do 

Bispo 

Crianças Registos 
Data a 
definir 

- 

1 
2 

X  

Semana mostra de 
trabalhos 
produzidos pela 
comunidade 
educativa sobre o 
tema “os números” 

Incentivar a 
participação 
ativa da 
comunidade na 
vida escolar    
 

Agrupamento 
Toda a 

comunidade 
Educativa 

Informa-
ção escrita 

para os 
pais 

Data a 
definir 
numa 

semana de 
junho 

- 

1 
2 

X  

Comemoração do 
dia mundial da 
criança: 
 

Incentivar a 
participação 
ativa da 
comunidade na 
vida escolar ;   
Educar para a 
cidadania 
fomentando o 
civismo, o rigor 
e a disciplina. 

Educadora 
Grupo de 
crianças 

- 
1  

de  
junho 

€100 

2 X  
Festa de 
Encerramento do 
Ano Letivo. 

Articulação  
Pré escolar/ 
1ºCiclo 

Educadora de 
Albogas; 

Educadora e 
Professores 

do Aruil 

Família e 
Grupo de 
crianças e 

toda a 
comunidade 

local 

Convite à 
família 

Data a 
definir 

com EB1 
Aruil 

€100 
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JI de Camarões 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Dia Mundial da 
Alimentação: 
atividades alusivas; 
construção de um 
álbum com os 
frutos do outono 

Adquirir hábitos 
de alimentação 
saudável 

Educadora 
Grupo de 
crianças; 

pais crianças 

Exposição 
dos 

trabalhos 
das 

crianças; 
fotografias 

outubro €40 

2  X 
Comemoração do 
Pão por Deus 

Familiarizar-se 
com tradições 
locais. 

Educadora 
Pais 

Grupo de 
crianças; 

Comunidade. 
Fotografias 

28 a 31  
de  

outubro 
€20 

2  X 

Comemoração do S. 
Martinho: 
atividades alusivas; 
magusto 

Familiarizar-se 
com lendas e 
costumes 
culturais. 

Educadora 

 
Grupo 

crianças 
 

Fotografias 
5 a 9  

de 
novembro  

€10 

2 
3 

 X 

Comemoração do 
Natal: preparação e 
realização da festa 
de Natal. 

Reconhecer e 
usar valores 
relativos à 
generosidade, 
partilha, 
fraternidade, 
etc. 

Educadora 

Grupo 
crianças; 

Comunidade 
educativa. 

Fotografias 
10 a 14  

de 
dezembro 

€20 

1  X 

Musical Infantil “A 
Flauta Mágica” no 
Teatro Infantil de 
Lisboa (TIL) 

Familiarizar-se 
com diferentes 
formas de 
comunicação 
artística. 

Educadora; 
TIL 

 
Grupo 

crianças 
 

- 
18  
de 

dezembro 
€154 

1 X  
Espetáculo “Viagem 
ao corpo humano” 
no Teatro Tivoli. 

Tomar 
conhecimento 
de algumas 
funções do 
corpo através 
de uma forma 
de comunicação 
diferente. 

Educadora; 
Plano 6 - 

Produções 
Visuais e 

Multimédia 

Grupo 
crianças 

- 
18  
de  

janeiro 
€176 

1 X  

Comemoração do 
Carnaval: desfile e 
respetiva 
preparação 

Festejar um 
costume 
cultural 
utilizando meios 
expressivos 
alusivos ao 
projeto sobre o 
corpo humano. 

Educadora 

Grupo 
crianças; 

Comunidade 
educativa. 

Fotografias 

21  
de  

janeiro a  
8  

de 
fevereiro 

€100 
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M
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s 
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. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 X  
Visita à BE do 
Sabugo 

Aprofundar 
conhecimentos 
no âmbito do 
projeto sobre o 
corpo humano; 
Familiarizar-se 
com um 
contexto formal 
de dinamização 
da leitura.   

Educadora; 
Biblioteca do  

Sabugo 

Grupo de 
crianças 

Fotografias 2º período €10 

2  X 

Dia do pai: 
preparação da 
prenda do Dia do 
Pai 

Produzir 
trabalhos de 
expressão 
plástica como 
forma de 
estreitar laços 
com os 
progenitores.  

Educadora; 
Grupo de 
crianças. 

Pais 

Trabalhos 
das 

crianças; 
Fotografias 

10 a 15  
de  

março 
€40 

2  X 

Dia da mãe: 
preparação da 
prenda do Dia da 
Mãe 

Produzir 
trabalhos de 
expressão 
plástica como 
forma de 
estreitar laços 
com os 
progenitores. 

Educadora; 
Grupo de 
crianças 

Mães 

Trabalhos 
das 

crianças; 
Fotografias 

22  
de  

abril a  
3  

de  
maio 

€30 

1 X  
Zenius na nossa 
escola: o baile dos 
astros 

Tomar contacto 
com elementos 
do sistema solar 
no âmbito do 
projeto sobre o 
cosmos. 

Educadora; 
Zenius 

Animação 
Pedagógica 

Grupo de 
crianças 

Fotografias 
e trabalhos 

das 
crianças 

maio €216 

3  x 
Cinema Infantil 
Dia da Criança 

Festejar o dia 
mundial da 
criança 

Educadora; 
Centro 

Cultural Olga 
Cadaval 

Grupo de 
crianças 

- 
31  
de  

maio 
€20 

3 x  
Festa de final de 
ano: preparação e 
realização. 

Confraternizar 
com todos os 
elementos da 
comunidade 
educativa para 
celebrar o final 
do ano letivo. 

Educadora;  
Grupo de 
crianças; 

pais 

Comunidade 
educativa 

Fotografias junho €80 
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JI de Montelavar 
 

M
e

ta
s 

d
o
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.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Comemoração 
dia alimentação 
(Confeção 
alimentos 
saudáveis, sopa 
e salada de 
frutas) 

Criar hábitos para 
uma alimentação 
saudável 
 

Educadoras Crianças 

Reunião de 
pais 

Momentos 
de 

avaliação 
Exposição 

no J I 

outubro €20 

2 
3 

x  

Dia de S. 
Martinho 
Magusto com as 
famílias 

Promover maior 
aproximação 
entre a Escola e a 
Família; 
Manter tradições 

Educadoras, 
assistentes 

operacionais  
e crianças 

Famílias e 
crianças 

Famílias novembro €80 

1 
2 
3 

X  

Dia do Pai / Dia 
da Mãe; 
Dinamização de 
atividades pelos 
pais e com os 
pais e crianças. 

Promover a 
aproximação 
entre a Escola e a 
Família 

Educadoras, 
assistentes 

operacionais  
e crianças 

Crianças e 
pais/EE 

Exposição 
de 

trabalhos 
desenvol-

vidos 

março  
e  

maio 
€20 

1 
2 
3 

X  
Festa de 
encerramento 
do ano letivo 

Promover a 
relação entre a 
escola e a família. 
Dar visibilidade 
ao trabalho 
desenvolvido no 
Jardim-de-
infância. 

Educadoras, 
assistentes 

operacionais    
e crianças 

Crianças e 
famílias 

Exposição junho €100 

2 
3 

X  

Carnaval: 
Concurso de 
chapéus 
elaborados pela 
família alusivas 
ao tema do 
PAA; 
Desfile  de 
carnaval em 
articulação com 
EB1; 

Promover a 
interação e 
participação 
entre todos os 
elementos da 
comunidade 
educativa. 
Promover a 
participação das 
famílias. 

Educadoras, 
assistentes 

operacionais, 
famílias  e 
crianças 

Crianças e 
Comunidade 

educativa 
Desfile fevereiro €50 

2 
3 

X  Festa de Natal 

Sensibilizar para 
valores: partilha, 
solidariedade, 
amizade. 
Vivenciar a época 
Natalícia. 

Educadoras e 
assistentes 

operacionais 
Crianças 

Reunião de 
Pais  

 
Momentos 

de 
avaliação 

dezembro €150 

 



 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - Viagem ao mundo dos números 2012/2013 
 

 Agrupamento de Escolas Lapiás 15 

 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 
3 

X  

Visualizar uma 
peça de teatro, 
com o grupo  
Reflexo 
Atividade em 
articulação com o 
1º ciclo 

Conhecer e 
desenvolver 
diferentes formas 
de Expressão 
Promover 
articulação com o 
1º ciclo 

Educadoras, 
assistentes 

operacionais e 
grupo de 

teatro 
“Reflexo” 

Crianças 
Reunião 

pais 
novembro €135 

1 
2 
3 

X  

Jornal escolar- 
colaboração no 
jornal escolar da 
EB1 de 
Montelavar 

Promover a 
articulação com o 
1º ciclo. 
Divulgar a 
atividade do 
jardim de infância 

Crianças 
assistentes 

operacionais e 
educadoras 

Famílias  e 
comunidade 

Jornal 
escolar.  

Exposição 

Final de 
cada 

período 
letivo 

€10 

1 
2 
3 

X  
Construção de 
uma horta 
pedagógica 

Conhecer o ciclo  
de vida das 
plantas. 
Estimular hábitos 
de uma 
alimentação 
saudável. 
Responsabilizar 
para a  
preservação dos 
espaços. 
Desenvolver o 
sentido do 
numero. 

Crianças, 
famílias, 

educadoras e 
assistentes 

operacionais 

Crianças e 
famílias 

Reuniões 
de pais 

 
Feira da 

horta 

2º e 3º 
períodos 

€20 

1 
2 
3 

X  
Atelier com o 
SMAS 
“Planeta Terra” 

Conhecer e 
desenvolver 
diferentes formas 
de expressão. 
Explorar 
diferentes 
materiais de 
forma sensorial e 
plástica. 

Equipa de 
animação do 

SMAS, 
educadoras e 

assistentes 
operacionais 

Crianças e 
famílias 

Reunião de 
Pais 

 
Momentos 

de 
avaliação 

março - 

1 
2 
3 

X  

Semana da leitura 
e Poesia 
Parceria com a 
escola sede 
(apresentação 
atividades 
realizadas pelas 
crianças) 

Diversificar os 
espaços e formas 
de apoiar as 
aprendizagens 
das crianças. 
Desenvolver  a 
expressão e 
comunicação. 
promover a 
articulação co 
outros níveis  

Educadoras, 
assistentes 

operacionais e 
professora 

bibliotecária 
da Biblioteca 

Rui Grácio 

Crianças e 
comunidade 

educativa 

Reunião de 
Pais  

 
Momentos 

de 
avaliação 

março €10 
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M
e
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. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 
3 

X  
Escola aberta à 
Família 

Promover a 
aproximação 
entre a Escola e 
a Família. 
Valorizar os 
saberes da 
família 

Famílias, 
educadoras e 

assistentes 
operacionais 

Crianças 

Reunião de 
Pais  

 
Momentos 

de 
avaliação 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

1 
2 

X  

Separação seletiva 
de resíduos sólidos. 
Participação no 
projeto “Tampas 
que são Rampas” 

 Sensibilizar 
para a 
preservação dos 
recursos 
naturais. 
Sensibilizar para 
o consumo 
equilibrado. 
 

Crianças, 
famílias, 

educadoras, 
assistentes 

operacionais e 
CMS 

Famílias e 
crianças 

Reunião de 
Pais 

 
Momentos 

de 
avaliação 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

1 
2 
3 

X  

Saídas na 
comunidade 
(mediante projetos 
a desenvolver). 

Promover 
atividades com 
a participação 
da comunidade 
educativa. 
Diversificar os 
espaços e 
formas de 
apoiar as 
aprendizagens 
das crianças. 

Educadoras  
e assistentes 
operacionais 

Crianças e 
comunidades 

Reunião de 
Pais 

 
Momentos 

de 
avaliação 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

1 X  

O número na arte: 
Elaboração de 
painel e trabalhos 
para exposição no 
final do ano letivo 

Desenvolver a 
sentido do 
numero. 
Estimular 
sentido estético 
e criatividade. 

Crianças, 
famílias, 

educadoras, 
assistentes 

operacionais 

Crianças e 
comunidade 

educativa 

Exposição 
 

Reunião de 
Pais 

 
Momentos 

de 
avaliação 

Ao longo 
do ano 
letivo 

€100 

1 X  

O número no 
quotidiano. 
Registos e 
trabalhos para 
exposição final. 

 
Desenvolver 
sentido do 
número 

Crianças, 
famílias, 

educadoras, 
assistentes 

operacionais 

Crianças e 
comunidade 

educativa 

Exposição 
Reunião de 

Pais 
Momentos 

de 
avaliação 

Ao longo 
do ano 
letivo 

€100 

1 X  

O úmero na 
literatura infantil. 
Construção de livro 
com recolha de 
textos. 

Estimular a 
participação da 
família. 
Desenvolver 
sentido do 
numero. 
Estimular a 
expressão e 
comunicação. 

Crianças, 
famílias, 

educadoras, 
assistentes 

operacionais 

Crianças e 
comunidade 

educativa 

Exposição 
 

Reunião de 
Pais 

 
Momentos 

de 
avaliação 

Ao longo 
do ano 
letivo 

€80 
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M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 X  Rastreio oral 

Promover 
hábitos de 
higiene e saúde 
oral. 
Sensibilizar as 
famílias para 
cuidados em 
saúde oral. 

Técnicos do 
centro saúde de 

Pero Pinheiro 

Crianças e 
famílias 

Desdobrá-
vel 

2º período - 

1 
2 

X  

Atelier na 
Gulbenkian 
“Com conta, peso e 
medida!” 

Desenvolver 
competências 
no domínio da 
Expressão 
Plástica. 
Desenvolver o 
sentido do 
numero. 

Animadores do 
museu, 

educadoras e 
assistentes 

operacionais 

Crianças 

Reunião de 
pais 

 
Momentos 

de avaliação 

janeiro €195 

1 
2 

X  
Sessão no 
planetário 

Diversificar os 
espaços e 
formas de 
apoiar as 
aprendizagens 
das crianças. 
Desenvolver o 
sentido do 
número. 

Equipa do 
espaço 

planetário, 
educadoras e 

assistentes 
operacionais 

Crianças 

Reunião de 
pais 

 
Exposição 

fevereiro €250 

1 
2 

X  

Visita à biblioteca 
do Sabugo 
(atividade em 
articulação com o 
projeto sobre 
saúde oral) 

Diversificar os 
espaços de 
aprendizagem 
das crianças. 
Promover a 
saúde oral. 

Educadoras, 
assistentes 

operacionais e 
professora 

bibliotecária 

Crianças 

Reunião de 
pais 

 
Exposição 

março €100 

1 
2 

X  

Museu da criança, 
com o Atelier – 
Brincar com a 
Matemática 

Diversificar os 
espaços de 
aprendizagem 
das crianças. 
Desenvolver o 
sentido do 
número. 

Equipa do 
espaço Museu 

da Criança, 
educadoras e 

assistentes 
operacionais  

Crianças 

Reunião de 
pais 

 
Exposição 

abril €250 
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JI de Morelena 
 

M
e
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s 

d
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. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 X  

Dia da alimentação: 
Mãe confeciona 
bolo; degustação 
de frutos em forma 
de número 

Promover o 
envolvimento 
das famílias, 
sensibilização 
para a 
importância da 
fruta 

Educadora 
Mãe 

Crianças Fotografia 
16  
de  

outubro 
€19 

1 X  

Projeto: “à procura 
do número” em 
parceria com jI; 
EB1, família e 
comunidade  

Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa 

Educadora 
JI família e 

comunidade 
Crianças 

Livro e 
Fotografia 

Ao longo 
do ano 
letivo 

€30 

2 X  
SMAS vem à escola 
Teatro de 
marionetas 

Sensibilização 
para a 
importância da 
água 

Educadora 
SMAS 

Crianças Fotografia novembro - 

2 X  
Visita ao centro de 
dia com EB1: 
Janeiras 

Estabelecer 
maior 
aproximação 
com a 
comunidade; 
promover 
tradições 
culturais. 
 

JI e EB1 Comunidade 
Cartazes e 
fotografia 

6  
de  

janeiro 
€40 

1 X  

Carnaval: 
elaboração de 
trabalhos; festejos 
e desfile. 

Promover 
tradições 
culturais e 
momentos de 
convívio 

Educadora Crianças Fotografia 
8  

de  
fevereiro 

€30 

2 X  
Dia do pai/mãe: 
presentes e 
surpresas 

Estabelecer 
uma maior 
aproximação 
entre escola e 
família 

JI e pais Crianças/pais Fotografia 

19  
de março 

3  
de maio 

€50 

2 X  

Páscoa: atividades 
integradas nas 
diferentes áreas de 
conteúdo, árvore e 
jogos  

Valorizar os 
saberes da 
família, 
preservar as 
tradições 

Mãe, 
educadora 

Crianças 
Cartazes 

fotografia 

22  
de  

março 
€40 

2 X  

Dia mundial da 
árvore/ Pai planta 
árvore com 
crianças; trabalhos 
alusivos ao tema 
 

Sensibilizar a 
comunidade 
educativa para a 
defesa do 
ambiente e 
património 

JI e Pais Crianças 
Cartazes e 
fotografia 

21  
de  

março 
€20 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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u
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N
ão

 C
u

rr
ic

u
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r 

2 X  
Dia da espiga: 
visita ao exterior, 
colher a espiga 

Valorizar 
saberes da 
comunidade 
/preservar 
tradições 
culturais 

Educadora Crianças 
Fotografia 
e espiga 

9  
de  

maio 
- 

2 X  

Feira de outono: 
elaboração de 
doces em forma 
de número, 
diferentes 
trabalhos 

Aproximação 
entre 
escola/família e 
comunidade 

JI e 
comunidade 

Feira aberta à  
comunidade 

Fotografia novembro 

 
€30 

 
 

2 X  
S. Martinho: 
dramatização; 
magusto, cartazes 

Promover as 
tradições 
culturais 

Educadora e 
assistente 

operacional 
Crianças Fotografia 

12  
de 

novembro 
 

€30 

2 X  
Festa de Natal: 
danças, canções…  

Promover 
valores de 
tolerância e 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelos 
outros 

JI/EB1, pais e 
comunidade 

Crianças e 
comunidade 

 
Fotografia/ 
audiovisua

l 

dezembro €60 

1 X  
Semana da 
leitura: história da 
verdade/mentira 

Promover a 
articulação 
entre ciclos 

JI e EB1 
 

JI e Eb1 Fotografia A definir €10 

2 X  
Dia mundial da 
criança: Visita à 
Huby park 

Promover 
valores de 
partilha e 
respeito pelo 
outro 

Educadora 
Assistente 

operacional 
Huby park 

Crianças Fotografia 
1  

de 
 junho 

€100 

1 X  

Visitas à Eb1/ 
partilha recreio e 
visita à sala do 
1ºano 

Estabelecer 
uma 
aproximação e 
articulação com 
Eb1 

JI e EB1 Crianças Fotografia 
Ao longo 
do ano 

 
- 
 
 

1 X  
Teatro Papa 
Léguas 
 assistir a teatro  

Conhecer e 
desenvolver 
diferentes 
formas de 
expressão 

Educadora / 
Papaléguas 

Crianças Fotografia 
19 
de 

abril 
€125 

1 X  
Museu da criança: 
A aventura dos 
cinco sentidos  

Conhecer 
diferentes 
formas de 
expressão; 
experimentar e 
desenvolver os 
sentidos 

Educadora / 
museu da 

criança 
Crianças Fotografia 

24  
de  

maio 
€125 
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Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
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1 X  
Horta e 
sementeiras: 
trabalhar o número 

Valorizar 
saberes da 
comunidade/ 
sensibilização 
para o trabalho 
da terra e o que 
esta nos dá 

JI / família Crianças Fotografia A definir €15 

1 X  
Museu do ar: visita 
guiada 

Estimular as 
aprendizagens 
nas diferentes 
áreas de 
conteúdo 
(conhecimento 
do mundo) 

Educadora/ 
Museu do ar 

Crianças Fotografia 
15  
de 

fevereiro 

€15 
 

1 X  
Teatro vem à escola 
(EB1) 

Aproximação á 
comunidade 
educativa/articu
lação entre Eb1 
e JI 

Associação de 
pais/teatro 

JI/EB1 Fotografia A definir 
- 
 

2 X  
Visita à GNR Queluz 
  

Conhecer e 
apreciar 
algumas das 
atividades da 
GNR 
(habilidades de 
cães, cavalos e 
rapel…) 

Educadora/ 
GNR 

Crianças Fotografia A definir €25 

2 X  
Sintraviva: 
participação e visita 

Promover a 
aproximação 
entre escolas e 
comunidade 

Educadora/ 
sintraviva 

Crianças Fotografia maio €25 

1 X  

Exposição na Rui 
Grácio: trabalhos 
alusivos ao tema: 
“número” 

Promover o 
envolvimento 
da comunidade 
educativa 

JI/ Escola Rui 
Grácio 

Crianças 
comunidade 

Exposição junho €60 
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JI de Palmeiros 
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Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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N
ão
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u

rr
ic

u
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2 X  

Brigadas Verdes 
 
Limpeza periódica 
com as crianças do 
jardim, do jardim-
de-infância, assim 
como a sua rega 

Sensibilizar a 
Comunidade 
Educativa para a 
defesa do 
Ambiente e do 
Património. 
Promover o 
envolvimento 
responsável da 
comunidade 
educativa. 

Educadora 
Comunidade 

escolar 
- 

Ao longo 
do ano 
letivo 

€60  

1 X  

Projeto: 
“Pequenos 
Cientistas” 
 
Fazer experiências: 
sensoriais, 
reagentes, cores, 
forças, movimento, 
ar, pesos, luz, água, 
etc. 
 
 

Desmistificar a 
Ciência e os 
fenómenos da 
natureza, 
aproximando as 
crianças das 
atitudes 
corretas para 
com o 
conhecimento, 
científico 
Incrementar a 
capacidade de 
observar e ouvir 
e discutir. 
Promover 
atividades que 
desenvolvam a 
memorização e 
a concentração. 

Educadora 
Comunidade 

escolar 
- 

Ao longo 
do ano 
letivo 

€50  

2 x  

SMAS 
“Expressão escrita” 
 
(Atividade 
desenvolvida no 
Jardim de Infância) 

Sensibilizar de 
modo lúdico 
para a 
necessidade de 
consumir de 
modo racional a 
água, adotando 
comportamento
s “mais amigos” 
do ambiente. 

Animadores 
do SMAS 

Comunidade 
escolar 

- novembro - 

2 x  São Martinho 

Estabelecer um 
maior contacto 
entre Escola/ 
Família e 
Comunidade. 
Comemoração 
do Magusto; 
Elaboração de 
marmelada. 

Educadora 
 

Animadora 
C.A.F. 

Todos os 
intervenientes 

do processo 
educativo 

- novembro €50  
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Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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C
u
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u
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2 x  

Festa de Natal 
Almoço convívio 
entre os alunos e a 
sua família. 
Apresentação aos 
pais de algumas 
atividades 
orientadas. 
Elaboração de 
presentes para 
oferecer aos Pais. 

Promover 
valores de 
tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 
 Estabelecer um 
maior contacto 
entre Escola/ 
Família e 
Comunidade. 

Educadora 
 

Animadora 
C.A.F. 

Todos os 
intervenientes 

do processo 
educativo 

- 
Final do  

1º período 
€80  

2 x  

Os 3 Rs 
Organizar 
atividades de 
sensibilização para 
os 3R’s – Reutilizar/ 
Reduzir/ Reciclar; 
Recolher alguns 
materiais 
recicláveis na 
escola (óleo usado, 
pilhas, tampas de 
plástico entre 
outros); 
Fazer separação de 
lixos na escola 

 
Sensibilizar a 
Comunidade 
Educativa para a 
defesa do 
Ambiente e do 
Património; 
 
 
Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa; 

Educadora 
Comunidade 

escolar 
- 

Ao longo 
do ano 
letivo 

€70  

2 X  

Visita de Estudo 
 
“Museu da Criança 
– Brincar com a 
matemática” 

Promover o 
conhecimento 
fora da 
comunidade. 
Aprender 
matemática de 
forma lúdica. 

Educadora / 
Animador do 

Museu 
Alunos - janeiro €140  

2 X  

Carnaval 
Trabalhos alusivos a 
esta época festiva; 
Elaboração de 
máscaras 
carnavalescas; 
Desfile 
Carnavalesco; 
Matinée dançante 
com pipocas e 
sumos para todos 
os presentes. 

Promover o 
envolvimento 
de toda a 
comunidade 
educativa; 
 
Estabelecer um 
maior contacto 
entre Escola/ 
Família e 
Comunidade. 
 

Educadora 
 

Animadora 
C.A.F. 

Todos os 
intervenientes 

do processo 
educativo 

- 2º período €70  
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Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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ão

 C
u
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u
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2 X  
Visita de Estudo 
 
“Museu do ar” 

Promover o 
conhecimento 
fora da 
comunidade. 
Promover o 
conhecimento 
sobre aviões. 

Educadora / 
Animador do 

Museu 
Alunos - fevereiro €40  

2 X  

Projeto: 
“Horta 
Pedagógica”. 
Plantar legumes e 
plantas aromáticas. 
Fazer registos das 
observações. 

Sensibilizar de 
modo lúdico 
para a 
necessidade de 
consumir de 
modo racional a 
água, adotando 
comportamento
s “mais amigos” 
do ambiente. 

Educadora 
Comunidade 

escolar 
Família 

- 
2º e 3º 

períodos 
€50  

2 X  

Visita de Estudo 
 
“Proteção Civil” 
 

Promover o 
conhecimento 
fora da 
comunidade. 
Incutir regras 
básicas de 
segurança. 

Educadora 
Animador da 
Proteção civil 

 

Alunos - abril €80  

2 X  

Visita de Estudo 
 
Quinta pedagógica 
da Granja 

Promover o 
conhecimento 
fora da 
comunidade. 
Contactar com a 
vida diária de 
uma quinta. 

Educadora Alunos - maio €200  

2 X  

Saídas de estudo ao 
Meio em que o 
jardim-de-infância 
está envolvido 
Visitas e saídas de 
estudo durante o 
ano letivo ao 
espaço envolvente. 

Estabelecer 
uma maior 
aproximação 
entre/ Escola/ 
Família e 
comunidade. 
 

Educadora 
Alunos 

Comunidade 
educativa 

- 
Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

2 X  

Dia do Pai Convidar 
os pais a virem ao 
Jardim conviver 
com a comunidade 
escolar, lanchar e 
receber o presente 
que o seu filho 
elaborou para ele. 

Estabelecer um 
maior contacto 
entre Escola/ 
Família e 
Comunidade. 
Promover um 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa. 

Educadora 
 

Animadora 
C.A.F. 

Alunos 
 

Pais dos 
Alunos 

- 2º período €60  
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Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 
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u
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u
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2 X  
 
O Número 
 

Estabelecer 
uma maior 
aproximação 
entre a Escola, 
família e 
comunidade. 
Explorar de 
forma lúdica os 
números que 
podemos 
encontrar em 
todo o lado. 

Educadora 

Alunos 
 

Família 
 

Comunidade 

Exposição 
de 

trabalhos 
na Escola 
Rui Grácio 

3º período €100  

2 X  

Dia da Mãe 
Convidar as Mães a 
virem ao Jardim 
conviver com a 
comunidade 
escolar, lanchar e 
receber o presente 
que o seu filho 
elaborou para ela 

Estabelecer um 
maior contacto 
entre Escola/ 
Família e 
Comunidade. 
 
Promover um 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa. 

Educadora 
 

Animadora 
C.A.F. 

Alunos 
 

Mães dos 
alunos 

- 3º período €60  

2 X  

Dia da Criança 
Jogos tradicionais; 
Gincanas; 
Pintura coletiva ao 
ar livre; 
Almoço e lanche ao 
ar livre; 

Estabelecer um 
maior contacto 
entre Escola/ 
Família e 
Comunidade. 
Promover 
valores de 
tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 

Educadora 
 

Animadora 
C.A.F. 

Alunos - 3º período €50  

2 X  

Festa de Final de 
Ano 
Danças; 
Dramatização de 
uma história; 
Almoço convívio; 
Exposição de alguns 
trabalhos 
elaborados ao 
longo do ano letivo. 

Estabelecer um 
maior contacto 
entre Escola/ 
Família e 
Comunidade. 

Educadora 
 

Animadora 
C.A.F. 

Todos os 
intervenientes 

do processo 
educativo 

- 
Final do 3º 

período 
€80  
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EB1 de Montelavar 
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Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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u
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1 
2 
3 

X  

 
Receção aos 
alunos do 1º 
ano de 
escolaridade: 
Entoação de 
uma canção; 
Apadrinhamen-
to; Elaboração e 
entrega de 
diplomas;    
Visita guiada à 
escola. 

Melhorar a 
leitura/escrita e 
valorização de 
diferentes formas 
de conhecimento, 
comunicação e 
expressão; 
Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 
Apoiar a 
integração de 
novos alunos; 
Aceitar a 
diferença 

Professoras do 
1º e 4º ano 

Alunos do 1º e 
4º ano 

 
Comunidade 

Jornal 
Escolar 

14  
de 

setembro 
€10  

1 
2 

X  

Dia Nacional da 
Água: 
leitura/escrita 
de um 
poema/história; 
audição de 
canção; 
ilustrações; 
diálogo sobre a 
importância da 
água e a 
necessidade de 
a r. 
Marcadores de 
leitura. 

Melhorar o 
desempenho / 
leitura/escrita e 
valorização de 
diferentes formas 
de conhecimento 
de comunicação e 
expressão; 
Sensibilizar a 
Comunidade 
Educativa para a 
defesa do 
Ambiente; 
Promover a saúde 
em meio escolar. 

Professores 
titulares das 

turmas 

Todos os 
alunos 

 
Comunidade 

Jornal 
Escolar 

 
Comuni-

dade 
 

Marcado-
res de 
leitura 

1 
de 

outubro 
€30 

1 
2 

x  

Dia Mundial da 
Alimentação: 
confeção e 
degustação de 
pão;; trabalhos 
plásticos. 
Escrita da 
receita e das 
quantidades. 
Leitura/explora-
ção de obras do 
PNL. 
O número de: 
Ingredientes; 
palavras usadas 
nos textos 

Melhorar o 
desempenho / 
leitura/escrita e 
valorização de 
diferentes formas 
de conhecimento 
de comunicação e 
expressão; 
 
Sensibilizar a 
Comunidade 
Educativa para a 
defesa do 
Ambiente; 
Promover a saúde 
em meio escolar. 

Professores 
titulares das 

turmas e 
assistentes 

operacionais 

Todos os 
alunos 

Jornal 
Escolar 

 
Comuni-

dade 

16  
de 

outubro 
€50 
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Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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1 
2 
4 

X  

Ação de 
sensibilização 
subordinada ao 
tema “Hábitos 
saudáveis de 
alimentação” 

Estabelecer uma 
maior 
aproximação 
entre Escola, 
Centro de Saúde 
e família; 
Promover a saúde 
em meio escolar. 
Incentivar a 
formação dos 
alunos. 

Professores 
titulares das 

turmas e 
enfermeira da 

USF Lapiás 

Todos os 
alunos 

Jornal 
Escolar 

 
Comuni-

dade 

A definir €30 

1 
2 

X  

Comemoração 
do S. Martinho/ 
Comemoração 
do Dia do Idoso: 
Magusto; 
Convívio no 
Centro de Dia 
de Montelavar 
(entoação de 
canções; 
recitação de 
poesias e de 
provérbios; 
oferta de uma 
prenda 
elaborada pelos 
alunos). 
 
 
 

Melhorar a 
leitura/escrita e 
valorização de 
diferentes formas 
de conhecimento 
de comunicação e 
expressão; 
Promover a 
aproximação 
entre escola, 
família e 
comunidade; 
Preservar 
tradições 
culturais; 
Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito. 
Promover a 
partilha cultural 
entre gerações. 

Professores 
titulares das 

turmas, 
auxiliares e 
Professores 
das AEC’s 

Todos os 
alunos 

 
Idosos do 

Centro de Dia 

Jornal 
Escolar 

 
Comuni-

dade 
 

12 
de 

novembro 
€100 

1 
2 

X  

Vinda do teatro 
à escola: 
Apresentação 
da peça de 
teatro “As 
bruxas de Oz”. 
Produção de 
textos, 
realização de 
trabalhos 
plásticos;  
Trabalhos com o 
número de: 
personagens, 
atores, cenários; 
a duração da 
peça.  

Melhorar o 
desempenho / 
leitura/escrita e 
valorização de 
diferentes formas 
de conhecimento 
de comunicação e 
expressão; 
 
Sensibilizar a 
Comunidade 
Educativa para 
defesa do 
Património 

Grupo de 
Teatro 

Todos os 
alunos 

Comunida
de 

Jornal 
Escolar 

13 
de 

dezembro 
€240 
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Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 
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1 
2 

X  

Comemoração 
do Dia de Reis: 
Confeção de um 
Bolo Rainha; 
Escrita da 
receita; 
Representação 
icónica. 
 
Trabalhos com o 
número de: Reis 
Magos, 
presentes 
ofertados e 
ingredientes do 
bolo. 

Melhorar o 
desempenho / 
leitura/escrita e 
valorização de 
diferentes formas 
de conhecimento 
de comunicação e 
expressão; 
Preservar 
tradições 
culturais; 
Estabelecer uma 
maior 
aproximação 
entre Escola, 
Família e 
Comunidade; 
Sensibilizar a 
Comunidade 
Educativa para a 
defesa do 
Património. 

Professores 
titulares das 

turmas e 
auxiliares 

Todos os 
alunos 

Jornal 
Escolar 

 
Comuni-

dade 

7 
de 

janeiro 
€100 

2 X  

Comemoração 
do Carnaval: 
Construção de 
instrumentos 
musicais; 
Desfile. 

Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
Comunidade 
Educativa; 
Estabelecer uma 
maior 
aproximação 
entre Escola, 
Família e 
Comunidade. 

Professores 
titulares das 

turmas 

Todos os 
alunos 

Jornal 
Escolar 

 
Comuni-

dade 

8 
de 

fevereiro 
€20  

1 
2 

X  

Dia Mundial da 
Matemática: Ida 
à fundação 
Calouste 
Gulbenkian; 
Realização de 
tarefas 
matemáticas 
diversificadas. 

Melhorar o 
desempenho / 
leitura/escrita e 
valorização de 
diferentes formas 
de conhecimento 
de comunicação e 
expressão. 

Professores 
titulares das 

turmas 

Todos os 
alunos 

Jornal 
Escolar 

 
Comuni-

dade 

1 
de 

março 
ou junho 

Por 
apurar 
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Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 
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1 
2 

X  

Comemoração 
do Dia do Pai: 
Construção de 
uma agenda 
para oferta; 
Escrita de 
poemas; 
Elaboração d e 
postais. 

Melhorar o 
desempenho / 
leitura/escrita e 
valorização de 
diferentes formas 
de conhecimento 
de comunicação e 
expressão; 
Estabelecer uma 
maior 
aproximação 
entre  Escola, 
Família e 
Comunidade; 
Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda  a 
Comunidade 
Educativa; 

Professores 
titulares das 

turmas 

Todos os 
alunos 

Pais 

Jornal 
Escolar 

 
Comuni-

dade 

Entre 
11 e 15 

de 
março 

€150 

1 
2 

X  

Caça ao ovo: 
atividades 
relativas ao  
número de ovos 
escondidos;  
número de 
participantes na 
caça ao ovo. 
 

Melhorar o 
desempenho dos 
alunos  
Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
Outro; 
Estabelecer uma 
maior 
aproximação 
entre turmas; 
Promover a 
partilha cultural 
entre gerações 

Professores 
titulares das 

turmas e 
professores 
das AEC`S 

Todos os 
alunos 

 

Jornal 
Escolar 

 
Comuni-

dade 

15 
de 

março 
€40 

1 
2 

X  

Semana da 
leitura do 
Agrupamento: 
sessão de 
leitura 
partilhada com 
outras turmas 
ou com colegas 
da mesma sala. 

Melhorar o 
desempenho / 
leitura/escrita e 
valorização de 
diferentes formas 
de conhecimento 
de comunicação e 
expressão; 

Professores 
titulares das 

turmas 

Todos os 
alunos 

Jornal 
Escolar 

 
Comuni-

dade 

8 a 12 
de 

abril 
- 
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Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 
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la

r 

1 
2 

X  

Comemoração 
do Dia Mundial 
do Livro: 
Sintra para para 
ler Durante 15 
minutos, ou 
mais, todos os 
alunos da escola 
param para ler 
(audição de 
histórias; leitura 
de obras do PNL 
ou outras); 
Trabalhos 
relativas à obra 
lida, destacando 
o número de: 
páginas, 
personagens… 
Elaboração de 
marcadores de 
leitura para 
oferta à família. 

 
Melhorar o 
desempenho dos 
alunos  
 
 
 
Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
Comunidade 
Educativa; 
 
 
 
Sensibilizar a 
Comunidade 
Educativa para a 
defesa do 
Património 
Literário. 

Professores 
titulares das 

turmas 

Todos os 
alunos 

 
Famílias 

 
Jornal 

Escolar 
 

Marcado-
res de 
leitura 

 
 

Comuni-
dade 

 

23 
de 

abril 
€60 

1 
2 

X  

Comemoração 
do Dia da Mãe: 
Construção de 
uma bolsa de 
feltro; Escrita de 
poemas; 
Memorização 
do número de 
telemóvel da 
mãe. 

Melhorar o 
desempenho / 
leitura/escrita e 
valorização de 
diferentes formas 
de conhecimento 
de comunicação e 
expressão; 
Estabelecer uma 
maior 
aproximação 
entre Escola, 
Família e 
Comunidade; 
Sensibilizar a 
Comunidade 
Educativa para a 
defesa do 
Património 

Professores 
titulares das 

turmas 

Todos os 
alunos 

 
Mães 

Jornal 
Escolar 

 
Comuni-

dade 

Semana de 
30  abril a 
3 de maio 

€100 

 



 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - Viagem ao mundo dos números 2012/2013 
 

30 Agrupamento de Escolas Lapiás  

 

 
M
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s 
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o
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. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Comemoração 
do Dia Mundial 
da Criança: 
Jogos 
tradicionais; e 
Dinamização 
dos jogos para 
os idosos do 
Centro de Dia 
de Montelavar: 
Jogo da macaca; 
Jogo das 
cadeiras; 
Jogo do lenço. 

Melhorar o 
desempenho dos 
alunos  
Conhecer os 
deveres e direitos 
da criança; 
Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
Outro; 
Estabelecer uma 
maior 
aproximação 
entre turmas; 
Promover a saúde 
em meio escolar. 
Promover a 
partilha cultural 
entre gerações 

Professores 
titulares das 

turmas 

Todos os 
alunos 

 

Jornal 
Escolar 

 
Comuni-

dade 

1 
de 

junho 
€100 

1 
2 

X  

Comemoração 
do Dia do 
Ambiente:  
 
Jogo “Estafetas 
da Reciclagem”; 
Escrita de 
frases//textos. 
 
Folheto ou 
marcador com 
regras de 
preservação 
ambiental/recicl
agem (5r`s). 

Melhorar o 
desempenho / 
leitura/escrita e 
valorização de 
diferentes formas 
de conhecimento 
de comunicação e 
expressão; 
Estabelecer uma 
maior 
aproximação 
entre Escola, 
Família e 
Comunidade; 
Sensibilizar a 
Comunidade 
Educativa para a 
defesa do 
Ambiente 

Professores 
titulares das 

turmas e 
auxiliares 

Todos os 
alunos 

Jornal 
Escolar 

 
Comuni-

dade 
 

Folheto/ 
marcador 

5 
de 

junho 
€40 
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EB1 de Morelena 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2 
3 

 X 

Dia do Idoso: 
Danças; 
Canções; 
Recitação de 
poesia. 

Promover o 
convívio inter- 
geracional. 
Sensibilizar  para 
a troca de 
experiências com 
idosos. 

Professores 
titulares/ 

Centro de Dia 
Comunidade Oral 

1  
de 

outubro 
- 

2 
3 

 X 

Dia Mundial da 
Alimentação: 
construção de 
panfletos; 
Exploração de 
uma história 
relacionada com 
a alimentação. 

Promover a saúde 
em meio escolar. 
Sensibilizar as 
crianças e a 
comunidade para 
uma alimentação 
saudável. 

Professores 
titulares 

Alunos,  
comunidade 

 Panfletos 
16 
de  

outubro 
€30  

2 
3 

 X 

S. Martinho: 
Realização de 
trabalhos 
alusivos ao  
S. Martinho. 
Festa convívio 
com castanhas 
assadas. 

Promover os 
valores culturais. 
Reviver e 
valorizar 
tradições. 
Promover o 
envolvimento da 
comunidade 
educativa. 

Professores 
titulares, 

professora do 
apoio 

educativo, 
assistentes 

operacionais 

Alunos Cartazes 
9 

de 
 novembro 

€20  

2 
3 

 X 

Festa de Natal:  
Canções; 
Danças; 
Poesias; 
Dramatizações. 
 

Estabelecer maior 
aproximação 
entre Escola, 
Família e 
Comunidade. 
Promover o 
espírito natalício..  
Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 

Professores 
titulares, 

professora do 
apoio 

educativo e da 
educação 
especial , 

assistentes 
operacionais, 

educadora 
 

Alunos EB1/ JI 
Comunidade 

Oral 
14 
de  

dezembro 
€100  

2 
3 

 X 

Dia de Reis 
Elaboração de 
coroas; 
Pesquisa de 
tradições 
alusivas ao Dia 
de Reis nas 
diferentes 
regiões. 
Cantar as 
Janeiras pelas 
ruas de 
Morelena 

Compreender 
costumes e 
tradições.. 
 
Promover 
relações de 
convívio com a 
comunidade. 
 

Professores 
titulares, 

professora do 
apoio 

educativo, 
assistentes 

operacionais, 
educadora 

 

Alunos EB1/ JI 
Comunidade 

 Escrita e 
oral 

7 
de  

janeiro 
€50  
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M
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s 
d

o
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2 
3 

 X 
Desfile de 
Carnaval 

Promover o 
encontro e 
convívio com 
toda a 
comunidade. 
Reviver a 
tradição. 

Professores 
titulares, 

professora do 
apoio 

educativo, 
assistentes 

operacionais, 
educadora 

Alunos EB1/ JI 
Comunidade 

 
8 

de  
fevereiro 

€25  

2 
3 

 X 
Dia do Pai 
Elaboração de 
uma prenda 

Promover a 
relação pai/filho. 
Desenvolver 
criatividade  

Professores 
titulares, 

professora do 
apoio 

educativo 

Pais  

Última 
semana  

do 
2º período 

€50 

2 
3 

 X 

Dia Mundial da 
Árvore e da 
Floresta 
Trabalhos de 
expressão, 
plástica e 
escrita. 

Sensibilizar os 
alunos para a 
defesa do 
ambiente e do 
património. 

Professores 
titulares, 

professora do 
apoio 

educativo 

Alunos 
Expressão 

Escrita 

Última 
semana 

do 
2º período 

€30  

2 
3 

 X 
Páscoa 
Jogos 
tradicionais. 

Desenvolver o 
interesse pelas 
tradições. 
Desenvolver a 
capacidade 
criativa. 
Promover as 
relações 
familiares. 

Professores 
titulares, 

professora do 
apoio 

educativo, 
educação 
especial 

Alunos   
15 
de  

 março 
- 

2 
3 

 X 
Dia da Mãe 
Elaboração de 
uma prenda 

Sensibilizar para a 
importância e o 
papel da Mãe na 
família. 
Fortalecer laços 
familiares. 
Desenvolver 
criatividade  

Professores 
titulares, 

professora do 
apoio 

educativo, 
educação 
especial 

Mães  
2 e 3  

de  
maio 

€50 

2 
3 

 X 

Dia Mundial da 
Criança  
Percurso na 
Natureza. 
 
Painéis alusivos 
ao tema. 
 
Jogos Infantis. 
 

Promover 
momentos de 
criatividade e 
diversão. 
Estabelecer laços 
de união. 
Desenvolver o 
interesse pelos 
seus direitos e 
deveres e pelos 
dos outros. 

Professores 
titulares, 

professora do 
apoio 

educativo, 
educação 
especial 

Alunos  
3 

de 
 junho 

€50  
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. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2 
3 

 X 

Festa de Final 
de Ano: 
Dramatizações; 
Canções; 
Danças; 
Painéis 
temáticos. 

Promover o 
convívio. 
Promover 
relações de 
convívio com a 
comunidade 

Professores 
titulares, 

professora do 
apoio 

educativo, 
educação 
especial 

Alunos 
Comunidade 

 
14 
de 

 junho 
€100  

1 X  

Fundação 
Calouste  
Gulbenkian “A 
Matemática em 
ponto pequeno” 

Desenvolver o 
gosto pela 
Matemática 
através de 
experiências 
lúdicas. 

Professores 
titulares, 
assistente 

operacional 

Alunos  

10 de 
outubro 

(T.1º e 4º)  
16 de 

outubro  
(T. 3º e 4º)  

€120  

1 X  
Vinda do carro 
elétrico à  
escola 

Educar para a 
cidadania; 
Sensibilizar para a 
defesa do 
ambiente. 

Professor do 
3º e 4º anos 

Alunos do  
3º e 4º anos 

 
25 
de  

outubro 
- 

1 X  Museu do Ar  
Conhecer o 
património local. 

Professores 
titulares, 
assistente 

operacional 

Alunos  1º período €60  

1 
2 

X  
Pavilhão do 
Conhecimento 
Laboratório 

Promover o 
espírito cientifico. 
Experimentar 
novas vivências 

Professores 
titulares, 
assistente 

operacional 

Alunos  2º período €150  

1 
2 

 X 

Semana  da 
Leitura e da 
Poesia 
Parceria com a 
escola sede: 
Leitura 
partilhada entre 
turmas, pais 
e/ou elementos 
da comunidade. 
Elaboração de 
um livro de 
histórias. 

 
Desenvolver o 
gosto pela escrita 
e pela leitura. 
 
Proporcionar 
novas 
experiências aos 
alunos. 

Professores 
titulares, 

professora do 
apoio 

educativo 
 

Alunos 
comunidade 

Oral e 
escrita 

8 a 12  
abril 

€50 
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JI / EB1 de Almargem do Bispo 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Tampas que são 
Rampas - 
recolha de 
tampas de 
plástico, em 
articulação com 
a C M S  

Promover o 
envolvimento 
responsável da 
comunidade 
educativo 

Professoras, 
educadora de 

infância 

Alunos EB1 
Crianças JI 

Encarregados 
de  Educação. 

Pais 
Comunidade 

Escolar 
Docentes 

Pessoal não 
docente 

Cartazes 
Ao longo 
do ano 

- 

1 
2 

X  

Implementação 
do Programa 
Nacional de 
Saúde Oral; 

Promover a saúde 
em meio escolar. 

Professoras, 
educadora de 

infância 

Todos os 
alunos 

Comunidade 
Educativa 

Folheto 
informa-

tivo 

Ao longo 
do ano 

€50 

2 X  

Participação no 
projeto de 
Educação para a 
saúde 
Implementação 
do Programa de 
Educação 
Sexual.  
Turma A e B 

Promover a saúde 
em meio escolar. 
Promover uma 
sexualidade 
flexível e 
responsável 
Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa 

Professoras 
Alunos  
1ºciclo 

Exposição 
de 

trabalhos 

Ao longo 
do ano 

€50 

1  X 

Abertura do ano 
letivo 
Reunião de 
Pais/ 
Encarregados 
de Educação. 
Acolhimento 
das 
crianças/alunos. 
Exploração do 
espaço interior 
e exterior. 

Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa. 
Promover valores 
de tolerância, 
patilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 

Professoras do 
1º ciclo e 

educadora de 
infância 

 

Encarregados 
de  educação, 

pais, 
comunidade 

escolar, 
docentes, 

assistentes 
operacionais 

Folheto 
14 e 17  

de 
setembro 

€25 
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. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Organização do 
novo ano 
escolar 
Criação de 
regras de sala 
de aula/escola. 
Elaboração de 
cartazes. 
Apresentação 
da temática: O 
número 
Elaboração de 
um cartaz 
coletivo para 
ilustração do 
tema. 

Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa. 
Tomar 
consciência do 
papel de cada um 
na escola 
Promover valores 
de tolerância, 
patilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 
Criar hábitos de 
reorganização. 

Professoras do 
1º ciclo e 

educadora de 
infância 

Alunos EB1 
Crianças JI 

Registos 
escritos 

setembro €25  

1 
2 

X  

Outono 
Realização de 
trabalhos 
alusivos ao 
tema. 
Exploração de 
obras literárias 
relacionadas 
com o tema 

Estimular e 
desenvolver a 
expressão e 
comunicação. 
Sensibilizar para 
as mudanças 
ocorridas nas 
estações do ano 

 
Professoras e 

educadora 
 

Alunos EB1 
Crianças JI 

Cartazes 
setembro/

outubro 
€50 

1 
2 

X  

Arte à margem. 
Realização de 
trabalhos a 
partir de obras 
de arte. 

Promover a 
literacia nas Artes 

Professor do 
apoio sócio 
educativo 

Alunos EB1 
Crianças JI 

Cartazes 
Registos 

escritos e 
fotográfi-

cos 

Ao longo 
do ano 

1 vez por 
mês 

€150 

1 
2 

X  Dia da música  

Conhecer e 
manusear 
instrumentos 
musicais 

Educadora de 
Infância 

Crianças JI - 
1 

de  
outubro 

€25 

1 
2 

X  

Dinamização da 
Biblioteca da 
escola 
Leitura no 
espaço da 
biblioteca e/ou 
no domicilio 
através do 
empréstimo de 
livros - EB1. 
 

Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
promovendo o 
gosto pela leitura 
e escrita. 
Envolver os 
Encarregados de 
Educação nas 
atividades do 
PNL. 
Criar hábitos de 
leitura 

Professoras e 
educadora de 

infância 

Alunos EB1 
Crianças JI 

- 
A partir de 

outubro 
€150 
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M
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. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Dia da água: 
Exploração de 
obras literárias 
alusivas ao 
tema  «A 
menina gotinha 
de água» ; 
Atividades 
experimentais 
relacionadas 
com a água 
(articulação de 
experiências 
entre turmas da 
EB1/JI). 

Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
promovendo o 
gosto pela leitura 
e escrita 
Despertar os 
alunos para uma 
gestão 
sustentável dos 
recursos naturais 
do planeta. 
Desenvolver nos 
alunos atitudes 
de 
experimentação 

Professoras e 
educadora 

Crianças do JI 
Alunos EB1 
JI e turma A 

Elaboração 
de 

trabalhos 

1 a 4  
 de 

outubro 
€75 

1 
2 

X  

Semana da 
Alimentação: 
“1, 2, 3 Come 
tudo de uma 
vez “; 
Normas de 
higiene 
alimentar; 
Exploração de 
obras literárias 
alusivas ao 
tema. 
«A horta do 
senhor lobo»  
Elaboração de 
um painel sobre 
os seus gostos 
Atividade «O 
corpo humano 
em números!».  
Recolha de 
fotografias das 
crianças a 
comer com a 
família  
Elaboração de 
um painel sobre 
o percurso que 
fazem os 
alimentos no 
corpo humano 

Fomentar hábitos 
alimentares 
saudáveis. 
 
Compreender a 
importância de 
uma alimentação 
saudável 
 
 
Pesquisar sobre 
curiosidades do 
corpo humano: 
quanto tempo 
demora os 
alimentos a 
percorrer os 
diferentes órgãos 
do corpo 
humano. 

Professoras e 
educadora 

Crianças do JI 
Alunos EB1 
Turma A e B 

Cartazes, 
 

Elaboração 
de 

trabalhos e 
registos 

15 a 20 
de 

outubro 
€75 
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M
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o
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. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

 X 

Dia das Bruxas 
“4, 5, 6 Tenho 
medo já sabeis” 
Exploração de 
obras alusivas 
ao tema: «A 
bruxa Mimi» - 
turma A  

Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
promovendo o 
gosto pela leitura 
e escrita. 
 

Educadora, 
professora. 

Crianças do JI 
Alunos 

Turma A 

Elaboração 
de 

trabalhos e 
registos 

31 
de  

outubro 
€50 

1 
2 

 X 
Pão por Deus 
Confeção de 
sacos. 

Preservar 
valorizar e dar 
continuidade às 
tradições 

Educadora Crianças do JI 

Elaboração 
de 

trabalhos e 
registos 

31 
de  

outubro 
€30 

1 
2 

X  

Comemoração 
do dia de São 
Martinho 
Elaboração de 
cartuchos para 
as castanhas 
assadas, 
Magusto, 
canções e 
trabalhos 
alusivos ao 
tema. 
Exploração de 
obras literárias 
alusivas ao 
tema. «O 
Senhor do seu 
Nariz e outras 
Histórias» - 
Álvaro 
Magalhães – 
turma B. 
Elaboração de 
um fantoche “A 
Maria 
Castanha”- J.I. 

Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa. 
Promover valores 
de tolerância, 
patilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 
Preservar as 
tradições. 
Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
promovendo o 
gosto pela leitura 
e escrita. 

Professoras e 
educadora 

Todos os 
alunos 

Elaboração 
de 

trabalhos 

9 
de 

novembro 
€30 

1 
2 

X  

Carro elétrico 
Vinda à escola 
de carro elétrico 
Turma B 

Despertar os 
alunos para uma 
gestão 
sustentável dos 
recursos naturais 
do planeta. 

CMS 
Alunos 

Turma B 
Registo 

fotográfico 

29 
de 

novembro 
- 
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M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

 Dia de Reis  
Elaboração de 
coroas 
Saída ao meio 
para cantar as 
Janeiras. 
Exploração de 
obras literárias 
alusivas ao 
tema: «Graças e 
Desgraças da 
corte de El-Rei 
Tadinho» - Alice 
Vieira - turma B.  
atividade- 
«Números no 
quotidiano» 
turma A e B 
 

Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa. 
Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 
Preservar as 
tradições. 
Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
promovendo o 
gosto pela leitura 
e escrita. 

Professoras e 
educadora 

Todos os 
alunos 

Saída na 
localidade 

Registo 
fotográfico 

7 
de 

janeiro 
€50 

1 
2 

X  

Carnaval 
Brincar, desfilar 
e contar 
Desfile de 
Carnaval, pelas 
ruas da 
localidade, com 
vestuário 
alusivo à 
temática do 
projeto 

Promover a 
participação da 
comunidade 
envolvente.  
Saber comportar-
se em grande 
grupo. 
Incentivar a 
reutilização de 
materiais. 

Professoras e 
educadora 

Escola Segura 

Encarregados 
de  Educação, 

Pais, 
comunidade 

escolar, 
crianças do JI, 

alunos EB1 

Saída na 
localidade 

 
Registo 

fotográfico 

8 
de 

fevereiro 
 

Horário a 
praticar: 
duplo da 
manhã 

€175 

2 X  

Dia do Pai 
Realização de 
uma prenda 
para oferecer 
ao pai. 
Exploração de 
obras literárias 
alusivas ao 
tema: 
 «A Maior Flor 
do Mundo» - 
José Saramago - 
turma B.  
«O meu pai» -
Anthony 
Browne –  
turma A 

Valorizar o papel 
do pai; 
Estimular a 
relação afetiva 
entre pai e filho. 
Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
promovendo o 
gosto pela leitura 
e escrita. 

Professoras e 
educadora 

Crianças do JI, 
alunos EB1, 

encarregados 
de educação e 

pais 

Elaboração 
de 

trabalhos. 

15 de 
março 

€100 
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M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2  X 

Páscoa: 
Caça ao tesouro  
Realização de 
uma caça ao 
tesouro. 

Promover o 
convívio entre 
todos 

Professoras e  
educadora 

Todos os 
alunos 

Registo 
fotográfico 

15 de 
março 

€80 

1 
2 

X  

Semana da 
Leitura PNL 
Exploração de 
obras literárias 
e realização de 
trabalhos.  
«Estranhões e 
Bizarrocos»  - 
José Eduardo 
Agualusa - 
turma B.   
«O incrível 
rapaz que comia 
livros»- Oliver 
Jeffers –turma A 

Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
promovendo o 
gosto pela leitura 
e escrita. 
Fomentar dos 
hábitos de leitura. 
Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
promovendo o 
gosto pela leitura 
e escrita. 

Professoras e 
educadora 

Crianças do JI 
Alunos EB1 

Elaboração 
de 

trabalhos 

8 a 12 
de 

abril 
€100 

1 
2 

 X 
Sintra para para 
ler 

Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
promovendo o 
gosto pela leitura  

Professoras e 
educadora 

CMS 

Crianças do JI 
Alunos EB1 

Registo 
fotográfico 

23 
de 

abril 
- 

2 X  

Dia da Mãe 
Realização de 
uma prenda 
para oferecer à 
mãe. 
Exploração de 
obras literárias 
alusivas ao 
tema: 
 «O Brincador» - 
Álvaro 
Magalhães - 
turma B.   
«Mãe querida 
mãe Como é a 
tua?» Luísa 
Ducla Soares 
Turma A 

Valorizar o papel 
da mãe; 
Estimular a 
relação afetiva 
entre mãe e filho. 
Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
promovendo o 
gosto pela leitura 
e escrita 
Resolver 
problemas. 

Professoras e 
educadora 

 
Todos os 
alunos, 

encarregados 
de  educação. 

 
Mães 

Elaboração 
de 

trabalhos. 

3 
de 

maio 
€100 

2  X 

Dia Mundial da 
Criança  
Preparação de 
uma atividade 
para as crianças, 
em conjunto 
com os Enc. de 
Educação. 

Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 
Promover o 
convívio entre as 
crianças. 

Professoras e 
educadora 

encarregados 
de  educação. 

pais 
comunidade 

escolar 

Crianças do JI 
Alunos EB1 

Registo 
fotográfico 

31 
de 

maio 
€300 
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M

e
ta

s 
d

o
 P

.E
. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

 X 

Divulgação dos 
trabalhos 
realizados ao 
longo do ano 
letivo, no 
âmbito da 
temática «O 
número», entre 
outros. 

Partilhar os 
trabalhos dos 
alunos 

Professoras e 
educadora 

Crianças do JI, 
alunos EB1, 
assistentes 

operacionais, 
professores. 

AEC´s 
Comunidade 

escolar 

Exposição 
Convite 

14  
de  

junho 
€75 

2  X 

Festa de 
encerramento 
do ano letivo  
Atividades 
diversas 
desenvolvidas 
com a 
educadora/prof
essoras da 
sala/turma.  
Apresentação 
das atividades 
desenvolvidas 
nas AEC’s. 

Apresentação dos 
trabalhos dos 
alunos 
 
Fomentar o 
convívio entre as 
turmas da escola 
e a comunidade 
educativa 

Professoras e 
educadora 
Professores 

AEC´s 

Docentes, 
crianças do JI 

alunos EB1 
assistentes 

operacionais 
AEC´s 

Comunidade 
escolar 

Apresen-
tação à 

Comunida
de Escolar 

14  
De 

 junho 
 

Horário a 
praticar: 
duplo da 
manhã 

€400 

1 
2 

X  

AEC’s  
Atividades de 
enriquecimento 
curricular 
 

Proporcionar um 
conjunto de 
aprendizagens 
que enriquecem o 
currículo 
Promover a 
articulação entre 
a escola e a 
organização de 
respostas sociais 
no apoio social às 
famílias. 

Professores 
AEC´s 

Alunos EB1 
Cartazes 

Festas 
Exposição 

Ao longo 
do ano 
letivo 

€200 

1 
3 

 X 

Componente de 
Apoio à Família 
(CAFs) 
«Quantos 
somos na nossa 
família?» 

Assegurar o 
acompanhament
o dos alunos 
antes e ou depois 
das atividades 
curriculares e de 
enriquecimento 

Educadora e 
Monitores 

Crianças que 
frequentam as 

CAFs 

Cartazes 
Festas 

Exposição 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

1 
2 

 X 
Circo de Natal  
Coliseu dos 
Recreios 

Ampliar as 
vivências e os 
saberes 

Professora 
Educadora 

Alunos EB1 
Registo 

fotográfico 

14 de 
dezembro 
Horário a 
praticar: 
duplo da 
manhã 

€400 
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M
e
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s 
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.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Visita de 
estudo: 
 Gulbenkian – 
 Matemática em 
ponto pequeno 
Turma A 

Ampliar as 
vivências e os 
saberes  
Promover a 
autonomia e a 
responsabilidade 

Professora Alunos EB1 
Registo 

fotográfico 

30  
de  

janeiro 
€100 

1 
2 

X  

Visita de 
estudo: 
 Gulbenkian –  
Matemática em 
ponto pequeno 
– Turma B 
 

Ampliar as 
vivências e os 
saberes  
Promover a 
autonomia e a 
responsabilidade 

Professora 
 

Alunos EB1 
 

Registo 
fotográfico 

15  
de 

fevereiro 
€100 

1 
2 

X  

Visita de 
estudo: 
 Gulbenkian –  
Com conta peso 
e medida – JI 
 

Ampliar as 
vivências e os 
saberes  
Promover a 
autonomia e a 
responsabilidade 

Educadora Crianças do JI 
Registo 

fotográfico 

28  
de 

novembro 
€100 

1 
2 

X  

Visita de 
estudo: 
Teatro Tivoli 
Viagem pelo 
corpo humano 
Turma A 

Ampliar as 
vivências e os 
saberes  
Promover a 
autonomia e a 
responsabilidade 

Professora Alunos EB1 
Registo 

fotográfico 

16  
de 

novembro 
€250 

1 
2 

X  

Visita de 
estudo: 
Teatro Tivoli 
Viagem pelo 
corpo humano 
Turma B 

Ampliar as 
vivências e os 
saberes  
Promover a 
autonomia e a 
responsabilidade 

Professora Alunos EB1 
Registo 

fotográfico 

9  
de 

novembro 
€250 

1 
2 

X  

Visita de 
estudo: 
Teatro Armando 
Cortês- 
Flauta mágica 
JI 

Ampliar as 
vivências e os 
saberes  
Promover a 
autonomia e a 
responsabilidade 

Educadora Crianças do JI 
Registo 

fotográfico 

8 
de 

março 
€250 

1 
2 

X  

Visita de estudo 
Biblioteca 
Escolar do 
Sabugo 
JI e 1ºciclo 

Ampliar as 
vivências e os 
saberes  
Promover a 
autonomia e a 
responsabilidade 

Professoras e 
educadora 

 

Crianças do JI 
Alunos EB1 

 

Registo 
fotográfico 

A definir - 

1 
2 

X  

Visita de estudo 
Bibliotecas 
Municipais de 
Sintra 
JI e 1ºciclo 

Ampliar as 
vivências e os 
saberes  
Promover a 
autonomia e a 
responsabilidade 

CMS 
 

Professoras e 
educadora 

Crianças do JI 
Alunos EB1 

Registo 
fotográfico 

A definir €100 
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M
e
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. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

 X 

Visita de final 
de ano 
Monserrate 
As criaturas da 
floresta mágica- 
JI 
Caça ao tesouro 
– 1ºciclo 

Reconhecer a 
importância da 
Natureza e 
reconhecer que é 
um bem a 
preservar. 

Professoras e 
educadora 

Crianças do JI 
Alunos EB1 

Registo 
fotográfico 

12  
de  

junho 
€535 
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JI / EB1 de Aruil 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1  X 

Abertura do ano 
letivo. 
Reunião de 
Pais/ 
Encarregados 
de Educação 
Acolhimento 
das 
crianças/alunos. 
Exploração do 
espaço interior 
e exterior. 

Promover o 
envolvimento de 
toda a 
comunidade 
educativa. 
Promover valores 
de tolerância, 
patilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 

Professoras do 
1º Ciclo e 

educadora de 
infância 

 

Encarregados 
de educação, 

Pais, 
comunidade 

escolar, 
docentes, 

assistentes 
operacionais. 

Folheto 
14 e 17 

de 
setembro 

- 

1 
2 

X  

“Biblioteca de 
fim de semana”. 
Requisição de 
livros -Leitura 
em família com 
fichas de registo 
e de leitura. 
Construção de 
histórias e de  
livros com a 
família. 

Despertar o 
interesse pelos 
livros. 
Desenvolver a 
linguagem oral. 
Desenvolver a 
capacidade de 
atenção e 
concentração 
Promover a 
interação da 
escola com a 
família. 

Educadora e 
professores 

Crianças do JI 
e 1ºciclo 

Encarregados 
de educação 

Registos 
Trabalhos 
diversos 

Todo o ano €150 

1 
2 

X  

Visita à 
Biblioteca 
Escolar-
EB1Sabugo 

 Despertar o 
gosto pela leitura 
e escrita. 

Educadora, 
Professores, 
professora 

bibliotecária. 

Crianças do JI 
e 1ºciclo 

- A definir - 

1 
2 

X  

Semana do livro 
e da leitura 
Exploração de 
obras literárias 
e realização de 
trabalhos 

Proporcionar 
aprendizagens 
diversificadas e 
integradoras. 

Educadora, 
professores, 
professora 

bibliotecária 
assistentes 

operacionais, 
família 

Crianças do JI 
e 1ºciclo, 

professores, 
encarregados 
de educação 

Elaboração 
de 

histórias 
Desdobrá-

vel 
Marcador 
de livros 

8 a 12  
de  

abril 
€70 

1 
 

X  
“A família conta 
uma história” 

Promover a 
interação da 
escola com a 
família 

Educadora 
família 

Crianças do JI 
Registo 

fotográfico 
2º período €40 

1 
2 

x  

Participar em 
atividades em 
parceria com a 
professora 
bibliotecária. 

Despertar o gosto 
pela leitura e 
escrita 

Educadora, 
professores, 
professora 

bibliotecária 

Crianças do JI 
e 1ºciclo 

Registo 
fotográfico 

A definir €40 
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M
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d
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 X  

Ao sabor da 
Poesia” 
Exploração da 
sonoridade das 
rimas através da 
leitura da obra 
“Ia uma 
barquinha… 
Realização de 
jogos de 
desenvolviment
o da consciência 
fonológica 
Construção de 
rimas e 
pequenas 
poesias 

Incentivar a 
leitura e a escrita 
 
Aumentar as 
competências 
leitoras dos 
alunos 

Educadora, 
professora 

bibliotecária 
Crianças do JI 

Registo 
fotográfico 

A definir - 

1 
2 

 X 
“Sintra para 
para ler” 

Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
promovendo o 
gosto pela leitura  

Educadora, 
professores 
assistentes 

operacionais 

Crianças do JI 
Alunos EB1 

Registo 
fotográfico 

- - 

1 
2 

X  

Tampas que são 
Rampas.  
 Recolha de 
tampas de 
plástico, em 
articulação com 
a C M S  

Promover o 
envolvimento 
responsável da 
comunidade 
educativa 

Educadora 
Professores 

A.O 

Crianças JI e 
1º ciclo 

encarregados 
de  educação, 

pais, 
comunidade 

escolar, 
docentes 

assistentes 
operacionais 

Cartazes 
Ao longo 
do ano 

- 

1 X  

Participação no 
projeto de 
Educação para a 
saúde 
Implementação 
do Programa de 
Educação Sexual 

Promover a saúde 
em meio escolar. 
Promover uma 
sexualidade 
flexível e 
responsável 
Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa 

Professores Alunos 1ºciclo 
Exposição 

de 
trabalho 

Ao longo 
do ano 

€50 

1 
2 

X  

Implementação 
do Programa 
Nacional de 
Saúde Oral; 

Promover a saúde 
em meio escolar. 

Educadora, 
professores, 

higienista oral 

Crianças do JI 
e 1ºciclo 

Encarregados 
de educação 

Folheto 
informa-

tivo 
A definir €50 
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M
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s 
d

o
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.E
. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Pão por Deus 
 Decorar o 
“Saquinho” do 
pão por deus 
-Confeção de 
bolinhos. 

Valorizar a 
tradição local. 
Promover a 
relação com a 
comunidade. 

Educadora, 
assistente 

operacional 
Crianças do JI - 

28  
de  

outubro 
€50 

1 X  

S. Martinho: 
Exploração de 
obras literárias 
alusivas ao 
tema; 
Explorar o tema 
a partir de 
lendas, 
histórias, 
canções; 
Vinda do 
vendedor de 
castanhas à 
escola. 

Convívio e 
articulação entre 
o JI e 1º ciclo 
 
Promover uma 
maior 
aproximação 
entre a escola e a 
família. 

Educadora, 
Professores, 
Assistentes 

operacionais 

Crianças do JI 
e 1ºciclo 

Elaboração 
de 

trabalhos 
diversos 

11 
de 

novembro 
€30 

1 X  

Festa de Natal 
com atuações 
das crianças 
aberta às 
famílias e 
restante 
comunidade. 
Participação e 
atuação dos 
Encarregados 
de Educação na 
mesma. 

Proporcionar 
momentos de 
partilha e 
convívio entre a 
escola, família e 
comunidade. 

Educadora, 
professores 
assistentes 

operacionais, 
professora 
educação 
especial, 

professores 
AEC`s 

Crianças  do JI 
e 1ºciclo, 
famílias 

comunidade 
 

 dezembro €80 

1 X  

“Olhó Carnaval 
que está a 
chegar…” 
Desfile de 
Carnaval de 
acordo com  a 
temática do 
projeto. 

Proporcionar 
momentos de 
partilha e 
convívio entre a 
escola, família e 
comunidade, 
Incentivar a 
reutilização de 
materiais. 

Educadora, 
professores 
assistentes 

operacionais, 
professora 
educação 
especial, 

Encarregados 
de educação 

Crianças  do JI 
e 1ºciclo 

Participação 
das crianças 

do JI de 
Albogas 
Famílias, 

comunidade 

Saída na 
localidade 
Elaboração 

de 
trabalhos 

8 
de 

fevereiro 
 

Horário a 
praticar: 
duplo da 
manhã 

€100 

2 X  

Dia do Pai 
Exploração de 
obras literárias 
alusivas ao 
tema 
Realização de 
uma prenda 
para oferecer à 
mãe., tendo em 
conta o projeto, 

Valorizar o papel 
do pai; 
Estimular a 
relação afetiva 
entre pai e filho. 
Promover o gosto 
pela leitura e 
escrita 

Educadora, 
professores 

Crianças do JI 
e 1ºciclo, 

encarregados 
de educação, 

pais 

Elaboração 
de 

trabalhos. 

15 
de  

março 
€100 
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/ 
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u
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2 X  

Dia da Mãe 
Exploração de 
obras literárias 
alusivas ao 
tema 
Realização de 
uma prenda 
para oferecer à 
mãe., tendo em 
conta o projeto, 

Valorizar o papel 
da mãe; 
Estimular a 
relação afetiva 
entre mãe e filho. 
Promover o gosto 
pela leitura e 
escrita. 

Educadora, 
professores 

Crianças do JI 
e 1ºciclo 

Encarregados 
de educação, 

pais 

Elaboração 
de 

trabalhos. 

3 
de 

maio 
€100 

2  X 

Dia Mundial da 
Criança  
 
Preparação de 
uma atividade 
para as crianças,  

Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 
Promover o 
convívio entre as 
crianças. 

Educadora, 
professores 

encarregados 
de educação, 

pais, 
comunidade 

escolar 

Crianças do JI 
Alunos EB1 

Registo 
fotográfico 

3 
de 

junho 
€70 

2  X 

Festa final de 
Ano Letivo 
Festa com  

atuações das 
crianças com a  

presença da 
família. 

Entrega dos 
diplomas aos 

alunos finalistas 
do JI e 1ºciclo.. 

Proporcionar 
momentos de 
partilha e 
convívio entre a 
escola, família e 
comunidade. 

Educadora 
professores 
professora 
educação 
especial, 

professores 
AEC`s 

Crianças  do JI 
e 1ºciclo 

Participação 
das crianças 

do JI de 
Albogas 
família 

comunidade 

Apresen-
tação  à 

Comunida
de Escolar 

junho €50 

 1 
2 

 X 

AEC 
Atividades de 
enriquecimento 
curricular 

Proporcionar 
aprendizagens 
que enriquecem o 
currículo. 
Promover a 
articulação entre 
a escola e os prof 
destas atividades. 

Professores 
AEC´s 

Professores, 
alunos EB1, 
assistentes 

operacionais, 
professores 

AEC´s 

Cartazes 
Festas 

Exposição 

Ao longo 
do ano 
letivo 

€200 

1 
2 

 X 
Circo de Natal 
do Coliseu 

Ampliar vivências 
e saberes 
Explorar novos 
espaços. 

Educadora, 
Professores, 
assistentes 

operacionais 

Crianças do JI 
e 1ºciclo 

Registo 
fotográfico 

11 de 
dezembro 
Horário a 
praticar: 
duplo da 
manhã 

€400 

1 
2 

X  
Gulbenkian –  
Com conta peso 
e medida – JI 

Ampliar vivências 
e saberes  

Educadora 
assistentes 

operacionais 
Crianças do JI 

Registo 
fotográfico 

14 
de 

fevereiro 
€100 
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1 
2 

X  
Teatro Tivoli 
Viagem pelo 
corpo humano 

Ampliar vivências 
e  saberes  
Promover a 
autonomia e a 
responsabilidade 

Educadora 
Professores 
assistentes 

operacionais 

Crianças JI e 
do 1ºciclo 

Registo 
fotográfico 

25  
de  

janeiro 
€500 

1 
2 

X  

Gulbenkian – 
 Matemática em 
ponto pequeno 
Turma A 

Ampliar vivências 
e saberes  
Promover a 
autonomia e a 
responsabilidade 

Professor Alunos 1ºciclo 
Registo 

fotográfico 

13 
de 

março 
€100 

1 
2 

X  

Gulbenkian –  
Matemática em 
ponto pequeno 
Turma B 

Ampliar  vivências 
e  saberes  
Promover a 
autonomia e a 
responsabilidade 

Professora Alunos 1ºciclo 
Registo 

fotográfico 

15 
de 

março 
€100 

1 
2 

 X 

Visita de final de 
ano 
Jardim 
Zoológico 

Reconhecer a 
importância da 
Natureza e 
reconhecer que é 
um bem a 
preservar. 

Professoras e 
educadora 

Crianças do JI 
Alunos EB1 
Pessoal não 

docente 

Registo 
fotográfico 

14  
de  

junho 
€535 
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JI / EB1 de Cortegaça 
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Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
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Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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 C
u
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u
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r 

2 X  

S. Martinho 
Magusto: 
Jogos 
tradicionais. 
Dramatização 
da Lenda de S. 
Martinho. 
Ateliês de 
atividades. 
Visualização de 
um powerpoint 
da lenda de S. 
Martinho. 

Promover a 
vivência das 
tradições 
 
Promover o 
convívio e 
intercâmbio entre 
alunos do 1º ciclo 
e crianças do J.I 
 

Educadora, 
professoras 

1º ciclo 

Alunos EB1, 
crianças do J.I 

- novembro €10 

2 X  

Outono 
Feira de sabores 
do Outono.  
Elaboração de 
doces. 
Construção de 
um painel sobre 
o Outono. 
Elaboração de 
diversos 
trabalhos 
relacionados 
com a estação. 

Promover as 
vivências do 
Outono 
 
Explorar os frutos 
do Outono 
 
Explorar as 
características do 
Outono 

Educadora, 
professoras 

1º ciclo 

Alunos EB1, 
crianças do J.I 

Feira 
aberta aos 
Pais/comu

nidade 
 

1º período €20 

2 X  

Natal 
Trabalhos de 
exploração do 
tema: 
Festa de Natal 
aberta aos 
pais/comunidad
e, com 
dramatizações, 
poesias e 
canções. 
Decoração da 
Escola e do J.I. 
Elaboração de 
cartões de Boas 
Festas. 
Visita do Pai 
Natal 
e distribuição de 
prendas 

Promover: a 
vivência das 
tradições; 
o envolvimento 
da família na 
vivência desta 
quadra; 
o conhecimento 
da tradição da 
festa do Natal, 
sua história e 
hábitos de 
comemoração; 
o despertar  de 
sentimentos 
como o amor, a 
solidariedade, a 
paz, a 
partilha e a 
alegria 

Educadora, 
professoras 

1º ciclo, 
professores 
das AEC`s 

Alunos EB1, 
crianças do J.I, 

pais e 
encarregados 
de Educação 

Festa para 
os pais e 

encarrega
dos de 

educação/
comuni-

dade 

dezembro €40 
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2 X  

Carnaval 
Construção de 
máscaras. 
Desfile de 
Carnaval. 
Baile de 
máscaras. 

Conhecer e 
preservar as 
tradições desta 
época; 
Desenvolver a 
criatividade 
e a imaginação; 
Estimular o 
sentido 
estético; 
Fomentar a 
relação 
escola/comunida
de. 

Educadora 
professoras 

1º ciclo 

Alunos EB1, 
crianças do J.I, 

pais e 
encarregados 
de Educação 

Desfile na 
comuni-

dade 
fevereiro €20 

2 X  

Dia do Pai 
Dia da Mãe 
Elaboração de 
prendas. 
Vinda dos Pais e 
Mães ao Jardim 
de Infância. 

Promover e 
estreitar a 
relação escola 
/família 

Educadora, 
professoras 

1º ciclo 

Alunos EB1, 
crianças do J.I, 

Pais e Mães 
Convite 

2º e 3º  
períodos 

 
€150 

2 X  

Páscoa 
Pintura de 
motivos alusivos  
da Páscoa e 
decoração do 
espaço. 
Jogos 
tradicionais. 
Elaboração da 
prenda da 
Páscoa. 
Caça ao tesouro 

Conhecer as 
tradições 
da época; 
 Conhecer o 
significado 
desta quadra; 
 Incentivar o 
espírito de 
solidariedade, 
partilha e 
interajuda; 

Educadora, 
professoras 

1º ciclo 

Alunos EB1, 
crianças do J.I  

- março €20 

3  X 

Dia da Criança: 
Jogos, 
Ateliês, 
Atividades 
diversas. 

Promover o 
desenvolvimento 
pessoal e social 
das crianças 

Educadora, 
professoras 

1º ciclo 
Professoras 
das AEC`s 

Alunos EB1, 
crianças do J.I  

- Junho - 

2 X  
Festa de Final 
de Ano Letivo 

Promover o 
desenvolvimento 
pessoal e social 
das crianças 

Educadora, 
professoras 

1º ciclo 
Professoras 
das AEC`s 

Alunos EB1, 
crianças do J.I  

Convite 
Junho /  

Julho 
- 
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3 X  

Articulação de 
estratégias 
diferenciadas 
com as 
docentes de 
educação 
especial. 
Realizar 
atividades de 
dinâmica de 
grupo que 
contribuam 
para a 
integração 

Promover a 
integração dos 
alunos com 
necessidades 
educativas 
especiais 
contribuindo para 
a sua valorização 
global 

Educadora, 
professoras 

1º ciclo 
 

Professoras da 
educação 
especial 

Alunos EB1, 
crianças do J.I  

- 
Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

1 X  

Leitura 
orientada do 
PNL. 
Ler e inventar 
histórias. 
Sensibilização 
para a leitura: 
Conto e reconto 
das histórias; 
Leitura de 
contos/ 
histórias 
alusivos ao 
número/quanti
dade. 
Construção de 
histórias, rimas, 
frases, canções, 
dramatizações, 
poemas 

Fomentar o gosto 
pela leitura; 
 
Criar Hábitos de 
leitura; 
 
Desenvolver a 
linguagem; 

Educadora, 
professoras 

1º ciclo 

Alunos EB1, 
crianças do J.I  

 
- 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

1 X  

Participar nas 
atividades 
propostas pela 
dinamizadora 
da biblioteca do 
agrupamento 

Desenvolver as 
capacidades 
expressivas e a 
criatividade 

Educadora, 
professoras 

1º ciclo 

Alunos EB1, 
crianças do J.I  

- 
Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

1 X  
Vinda dos Pais e 
avós ao J.I. 
contar histórias 

Promover e 
estreitar a 
relação escola 
/família 

Educadora Crianças do J.I - 
Ao longo 
do ano 
letivo 

- 
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2 X  

Dinamização de 
projetos ligados 
à criação de 
hábitos de 
alimentação 
saudável: 
Abordagem do 
número/contag
ens/sequências 
padrões/ 
composições/ 
decomposições 
Conhecer a 
importância de 
todos 
os alimentos 
numa 
alimentação 
equilibrada; 
Debate sobre o 
tema; 
Construção da 
roda dos 
alimentos 
Observação e 
identificação 
dos 
alimentos; 
Confeção de 
uma 
salada de 
fruta/espetada 
de frutas. 
Elaboração de 
desdobrável 
sobre a 
alimentação 
Elaboração de 
cartazes e 
textos alusivos 
ao tema 
Visionamento 
de PowerPoint 
relativo à 
importância da 
alimentação 

Promover bons 
hábitos 
alimentares 
 
 
Promover a saúde 
em meio escola 

Educadora, 
professoras 

1º ciclo 

Alunos EB1, 
crianças do J.I 

pais 
encarregados 
de educação 

Desdobrá-
vel 

 
Exposição 

de 
cartazes 

Ao longo 
do ano 
letivo 

€35 



 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - Viagem ao mundo dos números 2012/2013 
 

52 Agrupamento de Escolas Lapiás  

 

 
M

e
ta

s 
d

o
 P

.E
. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
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1 X  

Projeto 
”Leitura em Vai 
e 
Vem” 

Promover a 
interação da 
escola com a 
família: 
Despertar o 
interesse pelos 
livros e pela 
leitura; 
Desenvolver a 
linguagem 
oral; 
Desenvolver a 
capacidade 
de atenção e 
concentração. 

Educadora Crianças do J.I 

Folha 
informa-

tiva 
 

Reunião 
Pais 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

2  X 

Sensibilização à 
higiene oral: 
Vinda à E.B.1/J.I 
da higienista 
oral; 
Escovagem  
diária dos 
dentes 
(E.B.1/J.I.); 
Bochecho 
quinzenal com 
flúor (1º ciclo). 

Promover a saúde 
oral em meio 
escolar 

Educadora, 
professoras 

1º ciclo 

Alunos EB1, 
crianças do J.I  

- 
Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

2 X  

Participação no 
projeto de 
Educação para a 
Saúde 
Implementação 
do Programa de 
Educação 
Sexual; 
Implementação 
do Programa 
Nacional de 
Saúde Oral 

Promover a saúde 
em meio escolar 

Educadora, 
professoras 

1º ciclo 

Alunos EB1, 
crianças do J.I  

- 
Ao longo 
do ano 
letivo 

€5 
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2 X  

Desenvolvimen-
to de projetos a 
nível do 
ambiente; 
Eco-pilhas- 
Recolha de 
pilhas 
Óleão-Recolha 
de óleos usados 
Projeto 
“Tampas são 
rampas” 
Desenvolviment
o de atividades 
com materiais 
recicláveis: 
Construções , 
jogos, pinturas, 
cartazes. 

Desenvolver a 
consciência 
ecológica e 
ambiental 
 
Desenvolver o 
respeito e 
preservação do 
meio ambiente 
 
Compreender a 
importância 
da reutilização 
dos materiais 

Educadora, 
professoras 

1º ciclo 

Alunos EB1, 
crianças do J.I  

- 
Ao longo 
do ano 
letivo 

€10 

1 
2 

X  

Participação em 
trabalhos sobre 
temas 
relacionados 
com o número. 
Comemoração 
de datas 
alusivas ao 
ambiente/água/
terra 

Desenvolver a 
consciência 
matemática 
 
Desenvolver o 
respeito e 
preservação do 
meio ambiente 

- - - - €5 

2  X Circo de Natal 
Promover a 
vivência de novas 
experiências 

Educadora Crianças do J.I - dezembro €120 

2  X Museu Berardo 

Promover a 
vivência de novas 
experiências e 
despertar a 
curiosidade 

Educadora Crianças do J.I - janeiro €100 

2  X 
Museu da 
marioneta 
 

Fomentar a 
curiosidade e 
desejo de saber e 
estimular a 
capacidade de 
observação 

Educadora Crianças do J.I - fevereiro €140 

2  X Museu do Ar 

Promover a 
vivência de novas 
experiências e 
despertar a 
curiosidade 

Educadora Crianças do J.I - maio €25 
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2  X 
Pavilhão do 
conhecimento 
 

Proporcionar 
aprendizagens 
ativas e 
diversificadas 
Alargar e 
contextualizar 
saberes 

Educadora Crianças do J.I - junho €150 

2  X 

Ateliê de 
sensibilização 
ambiental 
SMAS- Sintra 

Fomentar a 
curiosidade e 
desejo de saber e 
estimular a 
capacidade de 
observação 

Educadora Crianças do J.I - 
Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

2  X 

Deslocação à 
biblioteca para 
participar em 
atividades 
orientadas 
neste 
espaço 

Fomentar o gosto 
pelo livro e pela 
leitura 
 
Desenvolver nas 
crianças o sentido 
da  importância 
do espaço 
biblioteca para o 
conhecimento e 
desenvolvimento 
pessoal 

Educadora, 
professoras 

1º ciclo 

Alunos EB1, 
crianças do J.I  

- 
Ao longo 
do ano 
letivo 

€50 

2  X SintraViva 

Proporcionar 
aprendizagens 
ativas e 
diversificadas 

Educadora, 
professoras 

1º ciclo 

Alunos EB1, 
crianças do J.I  

- 
maio 
junho 

- 

2  X Circo de Natal 
Promover a 
vivência de novas 
experiências 

Professoras 
1º ciclo 

Alunos 
do 1º, 2º, 3º, 

4º anos 
- dezembro €150 

2  X Planetário 

Proporcionar 
aprendizagens 
ativas e 
diversificadas 

Professora 
1º ciclo 

Alunos 
do 3º, 4º anos 

- 
Ao longo 

do  
2º período 

€130 

2  X Museu do Ar 

Proporcionar 
aprendizagens 
ativas e 
diversificadas 
Alargar e 
contextualizar 
saberes 

Professoras 
1º ciclo 

Alunos 
Do 1º, 2º, 3º, 

4º anos 
- 

Ao longo 
do  

2º período 
€40 

2  X 
Quinta 
pedagógica dos 
Olivais 

Fomentar a 
curiosidade e 
desejo de saber e 
estimular a 
capacidade de 
observação 

Professora 
1º ciclo 

Alunos 
Do 1º, 2º anos 

- 
Ao longo 

do  
2º período 

€100 
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2  X Kidzânia 

Proporcionar 
aprendizagens 
ativas e 
diversificadas 

Professoras 
1º ciclo 

Alunos 
Do 1º, 2º, 3º, 

4º anos 
- junho €500 

2  X 

Visitas regulares 
à comunidade  
de modo  a 
operacionali- 
zar o 
desenvolvi-
mento de 
projetos 
pontuais a 
desenvolver ao 
longo do ano 
letivo 

Fomentar a 
relação 
escola/comunida
de. 

Educadora 
professoras 

1º ciclo 

Alunos EB1 
Crianças do J.I 

- 
Ao longo 
do ano 
letivo 

- 
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JI / EB1 de D. Maria 
 

M
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 X  

Vamos lá 
contar! -   
Exploração de 
obras 
selecionadas 
para trabalhar 
durante o 1º 
período, 
relacionadas 
com o tema O 
Número (cada 
docente opta 
pela/s obra/s a 
trabalhar com o 
seu grupo/ 
turma): Todos 
no Sofá; 
Abóbora 
Gigante; 
História das 
cinco Vogais; O 
Dia em que 
quase 
perdemos o 5. 

Proporcionar aos 
alunos leituras 
variadas no 
âmbito de 
projetos comuns; 
 
 Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
promovendo o 
gosto pela leitura 
e escrita; 
 
Reforçar a 
componente 
lúdica na 
aprendizagem. 

Professores; 
Educadora 

Todos os 
alunos e 
crianças 

Exposição 
de 

trabalhos -  
Espaço  
Língua 

Portugue-
sa. 

Jornal de  
parede. 

Ao longo 
do  

1º período 
€70 

3  X 

Projeto de 
Educação para a 
Saúde 
Programa de 
Educação 
Sexual; 
Programa 
Nacional de 
Saúde Oral; 
Envolvimento 
nas atividades 
propostas pela 
sede do 
agrupamento. 

Sensibilizar os 
alunos para a 
importância de 
uma alimentação 
saudável; 
Fomentar a 
importância da 
água para o 
desenvolvimento 
de um corpo 
saudável; 
Promover o 
espírito de 
partilha e de 
trabalho em 
equipa. 

Professoras 
titulares, 

professora de 
educação 
especial e 
educadora 

Todos os 
alunos e 
crianças 

Exposição 
de 

trabalhos – 
Jornal de 
parede 

Ao longo 
do ano 
letivo 

€40 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
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r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Dia da água 
 
Dinamização do 
Espaço Ciência - 
JI; 
 
Ação de 
sensibilização 
para a poluição 
da água; 
Exploração de 
obras literárias; 

Despertar o 
interesse dos 
alunos para os 
problemas 
ambientais; 
Promover 
atividades lúdicas 
e motivadoras no 
âmbito de 
projetos comuns; 
Proporcionar 
partilha de 
saberes/ 
experiencias 
entre os alunos/ 
crianças mais 
novos (as) e os 
mais velhos (as). 

Professores, 
educadora 

Toda a 
comunidade 

educativa 

Exposição 
de 

trabalhos – 
Jornal de 
parede 

1  
de  

outubro 
€60 

1 
3 

X  

Dia 
Internacional da 
Biblioteca 
Escolar 
Conto Interativo 
entre EB1 e JI – 
início no JI com 
a construção de 
personagens no 
âmbito do 
Número; escrita 
continuada 
pelas restantes 
turmas. 
Início da 
dinamização da 
Biblioteca 
Escolar. 

Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
promovendo o 
gosto pela leitura 
e escrita; 
Criar hábitos de 
Leitura; 
Proporcionar 
momentos de 
articulação entre 
o JI e o 1º Ciclo; 
Desenvolver 
competências da 
informação, da 
escrita e da 
leitura. 

Professores, 
educadora 

Todos os 
alunos/ 

crianças/ 
familiares/ 

encarregados 
de educação 

Exposição 
de 

trabalhos – 
Espaço 
Língua 

Portugue-
sa 
 

Livro com 
o Conto 

interativo 
para cada 

aluno. 

22  
de  

outubro 
€60 

1 
3 

X  

A Alimentação 
 
Dinamização do 
Espaço Ciência- 
4º ano; 
Confeção de 
uma sobremesa, 
trabalhando as 
quantidades 
utilizadas; 
Construção 
coletiva da Roda 
dos Alimentos; 

Sensibilizar os 
alunos para a 
importância de 
uma alimentação 
saudável; 
Trabalhar o 
número através 
das quantidades 
de uma forma 
lúdica; 
Proporcionar 
atividades de 
interação entre os 
alunos da eb1 e 
as crianças do JI. 

Professores, 
educadora, 
assistentes 

operacionais. 

Todos os 
alunos e 
crianças 

Exposição 
de 

trabalhos-  
Jornal de 
parede 

 

16  
de  

outubro 
€80 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u
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u
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r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

4 X  

Dia de S. 
Martinho 
 
Dinamização do 
Espaço Ciência- 
3º ano; 
 
Magusto na 
escola. 

Fomentar o 
convívio entre a 
comunidade ed. 
Valorizar o 
espaço escola no 
desenvolvimento 
de atividades de 
partilha; 
Realizar 
descobertas 
através de 
atividades de 
experimentação; 

Professores, 
educadora, 
assistentes 

operacionais 

Toda a 
comunidade 

educativa 

Exposição 
de 

trabalhos – 
Jornal de 
parede 

11  
de 

novembro 
€30 

1 
2 

X  

Vamos lá 
contar! NATAL 
Exploração de 
contos de Natal 
envolvendo o 
número; 
Elaboração de 
uma lembrança 
para oferecer à 
família. 

Valorizar as 
produções dos 
alunos; 
Envolver a família 
na vida escolar; 
Enriquecer as 
diferentes formas 
de conhecimento, 
comunicação e 
expressão. 

Professores, 
professora 

bibliotecária, 
educadora, 
assistentes 

operacionais. 

Toda a 
comunidade 
educativa e 
comunidade 

em geral 

Exposição 
de 

trabalhos – 
Espaço 
Língua 

Portugue-
sa 

Blogue da 
biblioteca 

dezembro €30 

1 
3 

 X 
 
Ida ao circo.  
 

Enriquecer as 
diferentes formas 
de conhecimento, 
comunicação e 
expressão. 
Fomentar o 
convívio entre os 
alunos. 

Professores, 
educadora, 
assistentes 

operacionais 

Todos os 
alunos e 
crianças 

Comunica-
ção aos 

pais; 
Exposição 

de 
trabalhos – 
Jornal de 
parede 

dezembro €990 

1 X  

Vamos lá 
contar!  
Exploração de 
obras 
selecionadas 
para trabalhar 
durante o 2º 
trimestre, : O 
Número (cada 
docente opta 
pela/s obra/s a 
trabalhar com o 
seu grupo/ 
turma): Nabo 
Gigante; A 
Lagartinha 
Comilona; O 
rapaz dos 
hipopótamos; 
De um a dez da 
cabeça aos pés. 

Proporcionar aos 
alunos leituras 
variadas no 
âmbito de 
projetos comuns; 
 Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
promovendo o 
gosto pela leitura 
e escrita; 
Reforçar a 
componente 
lúdica na 
aprendizagem. 

Professores, 
educadora 

Todos os 
alunos e 
crianças 

Exposição 
de 

trabalhos -  
Espaço 
Língua 

Portugue-
sa; 

Jornal de 
parede 

Ao longo 
do  

2º período 
€70 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u
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u
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r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

4 X  

Vamos lá 
contar! 
CARNAVAL 
Desfile de 
carnaval pela 
comunidade; 
Canções 
relacionadas 
com o Carnaval, 
envolvendo o 
número; 
Dinamização do 
Espaço Ciência- 
2º ano; 

Realizar e 
promover  a 
partilha  das 
descobertas 
através de 
atividades de 
experimentação. 
Fomentar o 
convívio entre 
toda comunidade 
educativa/ 
comunidade em 
geral; 

Professores, 
educadora, 

associação de 
pais, 

assistentes 
operacionais. 

Toda a 
comunidade 
educativa e 
comunidade 

em geral 

- 
Comunicaç
ão enviada 
aos pais; 

 
- Desfile 

pela 
comunida-

de. 

Semana de 
4 a 8  

de 
fevereiro 

(desfile no 
último dia) 

€100 

1 
3 

 X 

 
Ida ao teatro no 
Centro Cultural 
da Malaposta: 
“A Cinderella” 

Proporcionar 
novas 
experiências e 
contacto com 
diferentes formas 
de expressão 
artística; 

Educadora; 
Assistente 

Operacional 
Crianças do JI 

Comunica-
ção 

enviada 
aos pais; 

Exposição 
de 

trabalhos – 
Jornal de 
Parede 

A realizar 
no  

2º período 
€200 

1 
3 

 X 

Visita à Quinta 
Pedagógica dos 
Olivais: 
“Florinda a 
Camponesa” 

Estabelecer 
contato direto 
com a Natureza e 
com os animais; 
Sensibilizar as 
crianças para a 
importância de 
preservar a 
Natureza e 
respeitar os 
animais. 

Educadora, 
assistente 

operacional 
Crianças do JI 

Comunica-
ção 

enviada 
aos pais; 

Exposição 
de 

trabalhos – 
Jornal de 
parede 

A realizar 
no  

2º período 
€50 

1 
3 

 X 

Realização de 
uma visita de 
estudo à Quinta 
Pedagógica dos 
Olivais: A vida 
na quinta 

Estabelecer 
contato direto 
com a Natureza e 
com os animais; 
Proporcionar aos 
alunos a 
realização de 
contagens de 
forma 
espontânea; 
Sensibilizar os 
alunos para a 
importância de 
preservar a 
Natureza e 
respeitar os 
animais. 

Professores, 
assistente 

operacional 

Alunos da 
turma do  

1º ano 

Comunica-
ção 

enviada 
aos pais; 

- 
Exposição 

de 
trabalhos – 
Jornal de 
parede 

A realizar 
no  

2º período 
€50 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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N
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u
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u
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r 

1 
3 

 X 

Realização de 
uma visita de 
estudo à Quinta 
Pedagógica dos 
Olivais: A vida 
na quinta 

Estabelecer 
contato direto 
com a Natureza e 
com os animais; 
Proporcionar aos 
alunos a 
realização de 
contagens de 
forma 
espontânea; 
Sensibilizar os 
alunos para a 
importância de 
preservar a 
Natureza e 
respeitar os 
animais. 

Professores, 
assistente 

operacional 

Alunos da 
turma do 
 2º ano 

Comunica-
ção 

enviada 
aos pais; 

Exposição 
de 

trabalhos – 
Jornal de 
parede. 

A realizar 
no  

2º período 
€50 

1 
3 

 X 

Realização de 
uma visita de 
estudo ao 
Planetário 

Despertar o 
interesse dos 
alunos para o 
tema “ Os Astros” 
de forma lúdica; 
Observar o céu 
noturno, as 
constelações, os 
pontos cardeais e 
os movimentos 
da Terra; 
Contabilizar os 
planetas, 
cometas… 
Assistir à 
descrição do 
sistema solar. 
Alertar os alunos 
para a 
importância da 
preservação da 
Terra e do meio 
ambiente. 

Professores, 
assistente 

operacional. 

Alunos da 
turma do  

3º ano 

Comunica-
ção 

enviada 
aos pais; 

Exposição 
de 

trabalhos – 
Jornal de 
parede. 

A realizar 
no  

2º período 
€90 
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Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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N
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u
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u
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r 

1 
3 

 X 

 Realização de 
uma visita de 
estudo ao 
Palácio Nacional 
de Queluz 

Consolidar 
conheci - 
mentos históricos 
de uma forma 
lúdica; 
Capacidade para 
reconhecer, 
valorizar e 
preservar 
vestígios de 
outras épocas 
históricas; 
Reconhecer que 
os vestígios de 
outras épocas 
contribuem para 
a reconstituição 
do passado; 
Utilizar unidades 
de tempo para 
localizar datas e 
factos estudados 
no friso 
cronológico da 
História de 
Portugal. 

Professores; 
Assistente 

Operacional 

Alunos da 
turma do  

4º ano 

Comunica-
ção 

enviada 
aos pais; 

Exposição 
de 

trabalhos – 
Jornal de 
parede. 

A realizar 
no  

2º período 
€120 

1 X  

Vamos lá 
contar! -  Obras 
do 3º Trimestre 
Exploração de 
obras 
selecionadas 
para trabalhar 
durante o 3º 
trimestre, 
relacionadas 
com o tema O 
Número (cada 
docente opta 
pela/s obra/s a 
trabalhar com o 
seu grupo/ 
turma): A 
Mosca Fosca; 
Zeca e os 
números; O 
Afia-Lápis 
Preguiçoso 
(Sabes acordar 
uma fada?). 

Proporcionar aos 
alunos leituras 
variadas no 
âmbito de 
projetos comuns; 
 Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
promovendo o 
gosto pela leitura 
e escrita; 
Reforçar a 
componente 
lúdica na 
aprendizagem. 

Professores, 
educadora 

Todos os 
alunos e 
crianças 

Comunica-
ção 

enviada 
aos pais; 

Exposição 
de 

trabalhos – 
Jornal de 
parede. 

Ao longo 
do  

3º período 
€70 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u
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u
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N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
3 

 X 

Páscoa 
 
Dinamização do 
Espaço Ciência 
– 1º ano; 
Cabaz da 
Páscoa 

Realizar 
descobertas 
através de 
atividades de 
experimentação; 
Promover a 
partilha dessas 
descobertas entre 
alunos/ crianças; 

Professores, 
educadora 

Toda a 
comunidade 
educativa e 
comunidade 

em geral 

Comunica-
ção 

enviada 
aos pais; 

Senhas do 
cabaz; 

11 a 15  
de  

março 
€50 

1 
2 

X  

Vamos lá 
contar! Semana 
do livro e da 
leitura 
O poema com 
números 
começou aqui… 
atividade entre 
as turmas do 1º 
ciclo e o JI. 

Valorizar a 
partilha de 
experiências, da 
reflexão e da 
autonomia; 
Proporcionar a 
articulação entre 
o JI e o 1º Ciclo; 
Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
promovendo o 
gosto pela leitura 
e escrita. 

Professores, 
educadora 

Todos os 
alunos e 
crianças 

Exposição 
de 

trabalhos – 
Jornal de 
parede. 

8 a 12  
de abril 

€50 

4  X 

Vamos lá 
contar! 
Semana 
dedicada à mãe. 
Elaboração de 
uma prenda 
alusiva ao Dia 
da Mãe; 
Agora conta a 
Mãe - leituras 
na sala de aula 
pelas mães dos 
alunos; 

Proporcionar o 
convívio entre 
mães e filhos em 
espaço escolar; 
Valorizar os laços 
familiares; 
Fomentar o 
convívio entre 
toda a 
comunidade; 

Professores, 
educadora, 

associação de 
pais, 

assistentes 
operacionais. 

Toda a 
comunidade 
educativa e 
comunidade 

em geral 

Comunica-
ção 

enviada 
aos pais; 
Distribui-

ção de 
panfletos 

pela 
comunida-

de 

29  
de  

abril a  
3  

de  
maio; 

€150 

4  X 

IX Semana dos 
paladares: 
Realizar uma 
semana de 
diferentes 
paladares; 

Valorizar os 
saberes da 
comunidade; 
Fomentar o 
convívio entre a 
comunidade; 
Proporcionar aos 
alunos o contato 
direto com o 
dinheiro de forma 
lúdica. 

Professores, 
educadora, 

associação de 
pais 

assistentes 
operacionais. 

Toda a 
comunidade 
educativa e 
comunidade 

em geral 

 
Comunica-

ção 
enviada 
aos pais; 
Distribui-

ção de 
panfletos 

pela 
comuni-

dade. 

5, 6 e 7  
de  

junho 
€100 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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N
ão

 C
u
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u
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1 
3 
4 

 X 

Encerramento 
do ano letivo 
Festa na Escola -
Apresentação à 
comunidade de 
atividades no 
âmbito dos 
projetos de 
turma/ grupo 
desenvolvidos 
ao longo do ano 
letivo: contos, 
dramatizações, 
poemas… / 
Entrega dos 
diplomas aos 
alunos 
finalistas; 
Participação na 
Semana do 
Agrupamento. 

Valorizar as 
produções dos 
alunos; 
 
Envolver a família 
na vida escolar; 
 
Enriquecer as 
diferentes formas 
de conhecimento, 
comunicação e 
expressão. 

Professores; 
professora 

bibliotecária, 
educadora, 

associação de 
pais, 

assistentes 
operacionais 

Toda a 
comunidade 
educativa e 
comunidade 

em geral 

Convites 
enviados 
aos pais e 
expostos 
na vitrina 
da escola 

 
Festa de 

Encerrame
nto do ano 

letivo; 
 

Mostra de 
trabalhos 

no Agrupa-
mento. 

11 a 14 
 de 

 junho 
€60 

1 
3 

 X 

Realização de 
uma visita de 
estudo à 
Herdade do 
Cascavel – 
Quinta do 
Zacarias - 
Coruche 

Aprofundar 
conhecimentos 
relacionados com 
a natureza e com 
o habitat dos 
animais;  
Sensibilizar os 
alunos para a 
preservação do 
ambiente e das 
espécies; 
Promover jogos 
que envolvam 
contagens; 
Promover o 
convívio entre 
todos os alunos/ 
crianças da EB1 e 
J.I.. 

Professores, 
educadora, 
assistentes 

operacionais. 

Todos os 
alunos e 
crianças 

Comunica-
ção 

enviada 
aos pais; 

junho €1900 
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JI / EB1 de Lameiras 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u
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ic

u
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r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Comemoração 
do dia da 
alimentação: 
Jogo da 
alimentação, 
confeção de 
menus 
saudáveis, 
trabalhos de 
expressão 
plástica. 

Promover a saúde 
em meio escolar. 
Reconhecer a 
importância de 
uma alimentação 
correta para uma 
vida saudável. 
Conhecer normas 
de higiene 
alimentar 

Professoras e 
educadora 

Todos os 
alunos 

Blogue 
16  
de 

outubro 
€50 

1 
2 
3 

X  

O teatro vem à 
escola. 
Vinda do grupo 
de teatro 
Refllexo à escola 
apresentar a 
peça “As Bruxas 
de Oz” 

Melhorar o 
desempenho dos 
alunos; 
Fomentar o gosto 
pelo teatro; 
Reconhecer/ 
valorizar 
diferentes tipos 
de expressão 

Professoras e 
educadora 

Todos os 
alunos 

Avisos aos 
pais 

Blogue 

06 
de 

novembro 
€300 

2 
3 

X  

Comemoração 
do dia do Pão 
por Deus 
Saída ao meio 
para pedir o Pão 
por Deus. 
Atividades 
lúdicas. 

Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa. 
Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 
Preservar as 
tradições. 

Professoras, 
professora do 

apoio 
professora da 

educação 
especial e 
educadora 

Todos os 
alunos 

Recados 
aos pais. 
Saída ao 

meio. 
Blogue. 

31 
outubro 

€50 

2 
3 

X  

Comemoração 
do dia de São 
Martinho 
Magusto, 
canções; 
Dramatizações. 

Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa. 
Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 
Preservar as 
tradições. 

Professoras e 
educadora 

Todos os 
alunos 

Elaboração 
de 

trabalhos. 
Blogue 

09 
de 

novembro 
€30 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 
3 

 X 
Ida ao cinema 
Encerramento 
do 1º Período 

Melhorar o 
desempenho dos 
alunos; 
Proporcionar aos 
alunos o contacto 
com outros meios 
culturais e de 
comunicação. 

Professoras, 
educadora 

professora do 
apoio e 

professora da 
educação 
especial 

Todos os 
alunos 

Avisos aos 
pais 

Blogue 

14 
de 

dezembro 
€600 

2 X  

Comemoração 
do Dia de Reis 
Elaboração de 
coroas, saída ao 
meio para 
cantar as 
Janeiras, 
distribuição de 
bolo-rei pelas 
crianças. 

Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa. 
Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 
Preservar as 
tradições. 

Professoras, 
professora do 

apoio 
professora da 

educação 
especial e 
educadora 

Todos os 
alunos 

Blogue 
07 
de 

janeiro 
€50 

2 X  

Comemoração 
do Carnaval 
Elaboração de 
máscaras. 
Realização do 
desfile de 
carnaval pelas 
ruas da 
localidade 

Fomentar o 
convívio entre as 
diversas turmas 
da escola; 
Promover o 
intercâmbio com 
a comunidade 
educativa;  
Valorizar a 
reutilização de 
materiais. 

Professoras, 
professora do 

apoio 
professora da 

educação 
especial e 
educadora 

Todos os 
alunos 

Elaboração 
de 

trabalhos. 
Blogue 

7 
de 

fevereiro 
€50 

1 
2 
3 

X  

O teatro vem à 
escola  
Vinda do grupo 
de teatro 
Camarim à 
escola 
apresentar a 
peça 
“www.Maenatu
reza.pt” 

Fomentar o gosto 
pelo teatro; 
Sensibilizar a 
comunidade 
educativa para a 
defesa do 
Ambiente. 

Professoras e 
educadora 

Todos os 
alunos 

Avisos aos 
pais 

Blogue 
fevereiro €300 

2 X  

Comemoração 
do Dia do Pai 
Realização de 
uma prenda 
para oferecer ao 
pai. Atividades 
com os pais. 

Valorizar o papel 
do pai; 
Estimular a 
relação afetiva 
entre pai e filho. 

Professoras e 
educadora 

Todos os 
alunos 

Elaboração 
de 

trabalhos. 
Blogue 

19 
de 

março 
€60 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 
3 

X  

Festa das flores 
Realização de 
um desfile pelas 
ruas da 
localidade, com 
as crianças 
vestidas de 
flores. 

Fomentar o 
convívio entre as 
diversas turmas 
da escola;  
Promover o 
intercâmbio com 
a comunidade 
educativa;  
Valorizar a 
reutilização de 
materiais. 

Professoras e 
educadora 

Todos os 
alunos 

Elaboração 
de 

trabalhos. 
Blogue 

5 
de 

abril 
€50 

1 
2 
3 

X  

Festa da Páscoa  
Realização de 
uma caça ao 
tesouro, 
baseada numa 
história 
explorada pelos 
alunos. 

 
Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
promovendo o 
gosto pela leitura 
e escrita 

Professoras e 
educadora 

Todos os 
alunos 

Elaboração 
de 

trabalhos. 
Blogue 

15 
de 

março 
€60 

2 X  

Comemoração 
do Dia da Mãe 
Realização de 
uma prenda 
para oferecer à 
mãe. Atividades 
com as mães. 

Valorizar o papel 
da mãe; 
Estimular a 
relação afetiva 
entre mãe e filho. 

Professoras e 
educadora 

Todos os 
alunos 

Elaboração 
de 

trabalhos. 
Blogue 

3 
de 

maio 
€60 

2  X 

Comemoração 
do Dia da Espiga 
Saída ao meio 
para apanhar a 
espiga 

Fomentar o 
convívio entre as 
diversas turmas 
da escola; 
Preservar 
tradições. 

Professoras, 
professora do 

apoio 
professora da 

educação 
especial e 
educadora 

Todos os 
alunos 

Levar o 
ramo para 

casa. 
Blogue 

9 
de 

maio 
- 

1 
2 
3 

X  

Festa de 
encerramento 
do ano letivo 
 Apresentação 
de marchas, 
danças, canções 
e poemas  

Promover o 
convívio entre a 
escola e a 
comunidade. 

Professoras, 
professores 
das AEC’s e 
educadora 

Todos os 
alunos 

Exposição 
final. 

Blogue 

14 
de 

junho 
€100 

1 
3 

 X 

Desenvolviment
o das AEC’s 
(Inglês, EFM, 
EM, TIC) 

Garantir 
aprendizagens 
enriquecedoras 
do currículo. 
 Promover a 
articulação entre 
a escola e a 
organização de 
respostas sociais 
no apoio social às 
famílias. 

Professoras, 
professores 
das AEC’s e 

Todos os 
alunos 

inscritos nas 
AEC’s 

Blogue 
Festa de 

Natal e de 
final de 

ano letivo 

Ao longo 
do ano 

- 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
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r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  
Desenvolver o 
programa de 
educação sexual 

Contribuir para a 
formação de 
cidadãos 
informados e 
participativos, 
capazes de adotar 
atitudes 
promotoras da 
sua saúde 
individual e da 
dos que o 
rodeiam 

Professoras 
Todos os 

alunos 

Exposição 
de 

trabalhos. 
 

Blogue 

Ao longo 
do ano 
letivo 

€50 

2 X  

Desenvolver o 
programa de 
saúde oral; 
implementação 
do programa de 
saúde  oral em 
parceria com o 
Centro de 
Saúde: Flúor, 
escovagem e 
ações de 
sensibilização. 
Implementação 
do programa 
SOBE 

Promover a saúde 
oral em meio 
escolar. 
Reconhecer a 
importância da 
higiene oral para 
uma vida 
saudável. 

Professoras e 
Educadora 

Todos os 
alunos 

Informa-
ções aos 

pais 
 

Blogue 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

1 
2 

 X 

Participação nos 
projetos “Herois 
da fruta” 
promovido pela 
APCOI e 
“Missão crescer 
saudável”promo
vido pela 
Mimosa 

Promover a saúde 
oral em meio 
escolar. 
Reconhecer a 
importância de 
uma alimentação 
correta para uma 
vida saudável. 

Professoras e 
Educadora 

Todos os 
alunos 

Informa-
ções aos 

pais 
 

Blogue 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- 
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JI / EB1 de Maceira 
 

M
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2  X 

Dia 
Internacional do 
Idoso 
Convívio entre 
os idosos do 
Centro de Dia e 
as crianças da 
escola. 

Promover a 
partilha de 
vivências. 
Promover a 
segurança das 
crianças e dos 
idosos. 
Promover o 
convívio inter -
geracional. 

GNR –Escola 
Segura 

Professores 
dos 2º e 3º, 4º 

anos 

Alunos dos  
3º e 4º anos 

Idosos do 
Centro de Dia 

de Maceira 

Cartazes 
1  

de  
outubro 

€10 

1  X 

Dia Mundial da 
Alimentação 
Apresentação 
pelos 
professores de 
um teatro de 
sombras 
chinesas 

Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa. 
Promover a saúde 
em meio escolar. 
Sensibilizar as 
crianças para uma 
alimentação 
saudável 

Professoras 
titulares, 

professoras 
do apoio 

educativo, 
professora 
educação 
especial, 

educadora e 
assistentes 

operacionais 

Todos os 
alunos 

Cartazes 
16 
de 

outubro 
€30 

2 X  

Comemoração 
do Carnaval 
Construção de 
Máscaras e 
Realização de 
desfile 
carnavalesco 
pelas ruas da 
localidade 

Professoras 
Titulares, de 
Apoio Educativo e 
Educação 
Especial, 
Educadora, 
Auxiliares e 
Professores AEC 

Toda a 
comunidade 

Desfile Desfile 
8 

de 
fevereiro 

€50 

2 X  

Dia do Pai 
Dia da Mãe 
Realização de 
prendas. 
Recepção aos 
pais e mães, na 
sala do JI. 

Estabelecer uma 
maior 
aproximação 
entre Escola, 
Família. 

Professoras e 
educadora 

Pais e mães 
Oferta das 
prendas. 

março 
e 

maio 
€100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - Viagem ao mundo dos números 2012/2013 
 

 Agrupamento de Escolas Lapiás 69 

 

 
M

e
ta

s 
d

o
 P

.E
. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2 X  

Comemoração 
do Dia Mundial 
da Criança 
Jogos 
tradicionais 
Ateliês 

Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa. 
Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 

Professoras 
titulares, 

professoras 
do apoio 

educativo, 
professora 
educação 
especial, 

educadora e 
Prof. das AEC 

Todos os 
alunos 

_ 
1 

de 
junho 

€30 

2 X  
Ida ao Teatro 
ver a peça; 
“Criançópolis” 

Conhecer  a 
Convenção dos 
Direitos da 
Criança 

Educadora, 
professora do 

1º ano 

Alunos do JI e 
do 1º ano 

- 
5 

de 
abril 

€120 

2 X  

Ida ao Museu da 
Criança 
 
“Brincar com a 
Matemática” 

Proporcionar 
aprendizagens 
ativas, 
significativas, 
diversificadas e 
integradoras 

Educadora 
Professoras do 
1º ano e do 2º 

ano 

Alunos do JI, 
do 1º  e do 2º 

ano 
- 

22 
de 

fevereiro 
€270 

2 X  
Ida ao museu da 
eletricidade 

Proporcionar 
aprendizagens 
ativas, 
significativas, 
diversificadas e 
integradoras 
Melhorar os 
conhecimentos 
sobre  
eletricidade 

Professora do 
3º e 4º anos 

Alunos dos 
3ºe 4º anos. 

Produções 
dos alunos 

23 
de 

maio 
€130 

1  X 

(JI) 
“ 1,2,3, com os 
números 
aprendo de uma 
vez” 
Elaboração de 
trabalhos 

Proporcionar 
aprendizagens 
ativas, 
significativas, 
diversificadas e 
integradoras 

Educadora Alunos do JI 
Cartazes 

 
Exposições 

Ao longo 
do ano 

€120 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
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r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1  X 

“Brincar com os 
números” 
Alunos do Apoio 
(2º ano) 

Melhorar o 
desempenho 
escolar dos 
alunos. 
Desenvolver a 
capacidade de 
raciocínio, de 
comunicação e de 
resolução de 
problemas. 
Proporcionar 
aprendizagens 
activas, 
significativas, 
diversificadas e 
integradoras 

Professora do 
apoio 

educativo 

Alunos 
do 2º ano. 

Produções 
dos 

alunos. 

Ao longo 
do ano 

€30 

1  X 
“Conta e 
Reconta” 

Melhorar o 
desempenho 
escolar dos 
alunos. 
Desenvolver a 
capacidade de 
raciocínio, de 
comunicação e de 
resolução de 
problemas. 
Proporcionar 
aprendizagens 
activas, 
significativas, 
diversificadas e 
integradoras 

Professora do 
2º ano 

Alunos dos 
2º ano. 

Produções 
dos alunos 

Ao longo 
do ano 

€80 

1  X 
“Conta e Faz de 
Conta” 

Melhorar o 
desempenho 
escolar dos 
alunos. 
Desenvolver a 
capacidade de 
raciocínio, de 
comunicação e de 
resolução de 
problemas. 
Proporcionar 
aprendizagens 
ativas, 
significativas, 
diversificadas e 
integradoras 

Professora dos 
1º,3º e 4º 

anos 

Alunos dos 1º, 
3ºe 4º anos. 

Produções 
dos alunos 

Ao longo 
do ano 

€90 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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u
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N
ão

 C
u

rr
ic

u
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r 

1  X 
“Ler, ouvir e 
enCONTAR” 

Melhorar o 
raciocínio. 
 Proporcionar 
aprendizagens 
activas, 
significativas, 
diversificadas e 
integradoras 

Professora do 
3º e 4º anos 

Alunos dos 
3ºe 4º anos. 

Produções 
dos alunos 

Ao longo 
do ano 

€70 

1 X  

Concerto 
Pedagógico 
Branquinho – O 
pequeno 
Elefante e a 
Gotinha 

Sensibilizar os 
alunos para 
questões 
importantes 
sobre a água 

SMAS 
Professoras e 

Educadora 

Todos os 
alunos 

- 
14 
de 

março 
- 

1 X  
Teatro 
“Apara, o rapaz 
que vai e vem” 

Sensibilizar os 
alunos para a 
educação 
ambiental 

SMAS 
Professoras 

Todos os 
alunos 1º ciclo 

- 
8 

de 
janeiro 

- 

1 X  

Ateliê de 
Reciclagem 
“Papel com 
papel” 

Sensibilizar os 
alunos para a 
importância da 
reciclagem” 

SMAS 
Professoras 

Todos os 
alunos 1º ciclo 

Produções 
dos alunos 

27 
de 

novembro 
- 

1 X  
Ateliê 
“”Planeta Terra” 

Trabalhos de 
Expressão Plástica 
relacionados com 
o ambiente 

SMAS 
Educadora 

Alunos do JI 
Produções 
dos alunos 

7 
de 

fevereiro 
- 

1  X 

Ateliê 
“Construção de 
um carro 
elétrico” 

Sensibilizar para o 
aproveitamento 
da energia solar 

Agência 
Municipal de 

energia de 
Sintra 

Turma do 
3º e 4º anos 

Produções 
dos alunos 

24 
de 

outubro 
- 

2 X  

Feira do Outono 
e 
Comemoração 
do S. Martinho 
 
Elaboração de 
doces, bolinhos 
e broas. 
Elaboração de 
trabalhos 
manuais . 
Realização de 
trabalhos 
alusivos ao 
Magusto. 
Festa convívio 
com castanhas 
assadas. 

Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa. 
Estabelecer uma 
maior 
aproximação 
entre Escola, 
Família e 
Comunidade. 
Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 

 
Professoras 

titulares, 
professoras 

do apoio 
educativo, 
professora 
educação 
especial, 

educadora e 
assistentes 

operacionais 
Prof. das AEC, 
e um enc. de 

Educ. que traz 
o assador de 
castanhas. 

 

Toda a 
comunidade 

 
 

Feira 
aberta a 
toda a 

comunida-
de. 

 
 

9 de 
Novembro 

€100 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u
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u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1  X 

Semana  da 
Leitura e da 
Poesia 
Parceria com a 
escola sede: 
Escrita e 
ilustração de 
poemas. 
Leitura de 
poesias 

Desenvolver o 
gosto pela leitura. 
Proporcionar 
aprendizagens 
ativas, 
significativas, 
diversificadas e 
integradoras. 
 

Professoras 
Titulares, de 

Apoio 
Educativo e 
Educação 
Especial, 

Educadora 

Todos os 
alunos 

Declama-
ção de 

poemas na 
Escola 
sede. 

 
 

8 a 12 
de 

abril 
 

€40 

2 X  Ida ao Circo 

Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa. 

Professoras 
titulares, 

professoras 
do apoio 

educativo, 
professora 
educação 
especial, 

educadora 

Todos os 
alunos 

 
14 
 de 

dezembro 
€1300 

2 X  
SintraViva 
Visita ao 
SintraViva. 

Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa. 
Conhecer 
atividades 
realizadas 
durante o ano 
pelas várias 
instituições do 
concelho. 

CMS 
Todos os 

alunos 
- 

A definir 
pela CMS 

- 

2 X  
Passeio Final 
Ida à Tapada de 
Mafra 

Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa. 
Sensibilizar as 
crianças  para a 
diversidade e 
defesa do 
ambiente. 

Professoras 
titulares, 

professoras 
do apoio 

educativo, 
professora 
educação 
especial, 

educadora 

Todos os 
alunos 

- 
14 
de 

Junho 
€1300 
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JI / EB1 de Negrais 
 

M
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

3 
4 

X X 

Boletim Mensal 
(atividade 
desenvolvida 
em parceria 
com a 
Associação de 
Pais ) 
Elaborar uma 
notícia 
relacionada com 
uma situação 
vivenciada; 

Promover o 
intercâmbio com 
a comunidade 
educativa. 
Diversificar 
espaços e formas 
de apoiar as 
aprendizagens. 
Divulgar as 
atividades 
escolares. 

Professoras, 
educadora 

Comunidade 
educativa 

Boletim 
mensal 

1ª semana 
de cada 

mês 
(publica-

ção) 

€50 
mês 

3 X  

II Mostra de 
Sopa. 
Elaborar um 
panfleto para 
ser distribuído 
na localidade.  
Que quantidade 
de alimentos 
devemos ingerir 
por dia? 
Organizar um 
almoço de 
sopas, entre 
pais e filhos; 

Promover o 
intercâmbio com 
a comunidade 
educativa. 
Sensibilizar a 
comunidade 
escolar para o 
valor nutricional 
da sopa. 

Professoras, 
educadora 

Crianças, 
assistentes 

operacionais, 
pais. 

Cartaz 
 

Panfleto 
(hábitos de 

vida 
saudável) 

16  
de  

outubro 
€25 

1 
3 

X  

Um saltinho até 
lá fora… 
Registo de 
locais de 
interesse, numa 
planta da 
localidade… 
Recolha de 
informação 
relacionada com 
a história de 
Negrais. 

Conhecer a 
localidade: locais 
de comércio, 
indústrias, 
instituições e 
serviços… 
Organizar, 
selecionar e  
tratar a 
informação, no 
âmbito da 
temática do PAA 
– o número.  

Professoras, Crianças - 

1ª 
quinzena 

de 
novembro 

- 

3 X  

São Martinho: 
Magusto na 
escola, entre os 
familiares; 
Venda de 
produtos da 
época; 

Promover uma 
maior 
aproximação 
entre a família e a 
escola. 
Conhecer as 
tradições ligadas 
ao São Martinho. 

Professoras, 
educadora 

 

Crianças, 
assistentes 

operacionais 
pais/família 

convite 
aos pais/ 
família 
cartaz 

 
feira do 
outono 

12 
de 

novembro 
- 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u
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u
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r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

3  X Ida ao cinema 

Valorizar as 
diferentes formas 
de comunicação e 
expressão. 

Professoras, 
educadora 

Crianças, 
assistentes 

operacionais 
- 

7  
de 

dezembro 
€450 

1 
2 
5 

X  

Jogo do 24 
Eliminatórias 
quinzenais 
entre os alunos 

Fomentar a 
comunicação e o 
raciocínio 
matemáticos. 

Professoras 
Crianças 

3º/4º ano 
Concurso 

Ao longo 
do ano 

€20  

3 X X 

Natal 
Elaborar 
trabalhos 
diversos 
relacionados 
com a época. 
Preparar a Festa 
de Natal 
(cenários, 
adereços, 
encenações...). 

Aprofundar 
conhecimentos 
relacionados com 
a tradição. 
Valorizar as 
diferentes formas 
de conhecimento, 
comunicação e 
expressão 
Envolver os pais 
no planeamento e 
na realização de 
atividade de 
articulação EB1/JI 

Professoras, 
educadora, 

pais, 
AEC’s 

Crianças 
Comunidade 

Cartaz 
 

Convite 
 

Venda de 
Natal 

 
Espetáculo 

16  
de 

dezembro 
€150 

3 X  

Dia de Reis  
Cantar as 
Janeiras à 
comunidade 

Aprofundar 
conhecimentos 
relacionados com 
a tradição do Dia 
de Reis .  

Educadora 
assistentes 

operacionais 
Comunidade - 

7  
de 

 janeiro 
- 

1 
3 

X  

Visita à BE  
 
(EB1 de Sabugo  
e Vale de Lobos) 

Promover o gosto 
pela leitura e pela 
escrita. 
Desenvolver 
atitudes de 
amizade, 
cooperação e 
respeito pelo 
outro. 

Professoras, 
professora 

bibliotecária 

Crianças 
3º/4º ano 

- 
8  

de  
janeiro 

- 

1 X  

Desfile de 
Carnaval 
 
JI – As Quatro 
Estações 
 
ANG – Os Sete… 
 
BNG – Outros 
números 

Promover a 
articulação 
curricular entre 
EB1/JI; 
Proporcionar a 
colaboração das 
famílias na vida 
escolar dos seus 
educandos 
Aprofundar 
conhecimentos 
relacionados com 
o número. 

 
Professoras, 
educadora 

 

Crianças, 
assistentes 

operacionais, 
pais 

Cartaz 
 

Desfile 

8  
de 

fevereiro 
€250 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
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u
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r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
3 

X  

Encontro com 
um escritor. 
Realização de 
sessões de 
leitura de obras 
da autora (Ana 
Beatriz Afonso). 

Promover a 
interação entre os 
alunos e o 
escritor. 
Promover a 
educação 
literária. 

Professoras, 
educadora. 

 
Crianças 

 
Aviso 

 
Leitura em 

família 

1  
de  

março 
€100 

1 
3 

X X 

Semana da 
Leitura 
 
Momentos de 
leitura em que 
os mais velhos  
leem para os 
mais novos  
 
História de 
Verdade e de 
Mentira 

Desenvolver o 
gosto pela leitura 
e pela escrita. 
Promover a 
articulação 
curricular entre 
EB1/JI; 
Proporcionar a 
colaboração das 
famílias na vida 
escolar dos seus 
educandos. 

Professoras, 
Educadora, 

Pais, 
AEC’s 

Crianças, 
comunidade 

educativa 

Editar a 
história 
criada 
entre 
EB1/JI 

 
Convite 
aos pais 

8 a 12  
de  

abril 
€150 

1 
3 

X X 

“Sintra para 
para ler” 
 
Leitura, em 
público, durante 
15 minutos 
(locais de 
comércio da 
localidade) 

Incentivar a 
leitura e a escrita. 
Mostrar o 
impacto que a 
leitura tem nas 
comunidades 
educativas de 
Sintra 

Professoras, 
educadora 

Crianças, 
comunidade 
educativa. 

Cartaz 
23 
de 

abril 
- 

2 X  

Números com 
Mães. 
Vinda das 
mães/avós para 
confraternizar 
com as crianças 
(património 
oral, 
gastronomia, 
artesanato). 
Organizar a 
Feira das Mães 

Valorizar e 
estimular as 
relações afetivas. 
 
Proporcionar a 
colaboração das 
famílias na vida 
escolar dos seus 
educandos. 

Professoras, 
educadora 

AEC’s 
Crianças 

Feira das 
mães 

1ª 
quinzena 
de maio 

€200 

3  X 

Ida à Kidzania 
 
Encerramento 
do Ano Letivo 

Valorizar as 
diferentes formas 
de comunicação e 
expressão. 

Professoras, 
educadora, 
assistentes 

operacionais. 

Crianças - 
12  
de  

junho 
€720 
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Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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u
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N
ão

 C
u
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u
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r 

3 
4 

X  

Exposição - 
Muitos 
Números… 
Recolher, 
selecionar  e 
organizar  os  
diferentes 
materiais  para 
a exposição.  

Mostrar o 
impacto que as 
atividades letivas 
têm no 
desenvolvimento 
pessoal e social 
das crianças. 

Professoras, 
Educadora, 

AEC’s, 
assistentes 

operacionais. 

Crianças, 
comunidade 

Exposição 
13 e 14  

de  
junho 

€50 

4 X X 

Festa de 
Encerramento 
do Ano Letivo 
(parceria c/ a 
Associação de 
Pais) 

Envolver os 
pais/família no 
planeamento e na 
realização de 
atividades de 
articulação JI/1º 
CEB. 

Professoras, 
educadora, 
assistentes 

operacionais. 
Associação de 

Pais 

Comunidade 
 

Espetáculo 
 

Jantar 
convívio 

 
Feira do 

verão 

14  
de  

junho 
- 

  



 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - Viagem ao mundo dos números 2012/2013 
 

 Agrupamento de Escolas Lapiás 77 

 

JI / EB1 de Pero Pinheiro 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u
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u
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r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  
Tinoni  
Crescer em 
segurança 

Identificar os 
riscos que podem 
ocorrer dia a dia e 
as regras 
ajustadas a cada 
situação 

Professoras 
1º e 2º anos 

Alunos 
1ºe 2º anos 

Jornal 
escolar  
Registo 
digital 

7 e 15   
de 

novembro 
€70 

1 
2 

X  
Gulbenkian 
Matemática em 
ponto pequeno 

Descobrir a 
ligação entre a 
matemática e a 
arte 

Professora  
3º ano 

Alunos  
3º ano 

Jornal 
Registo 
digital 

22  
de 

novembro  
€60 

1 X  
Festa de Natal 
Ida ao Coliseu 
de Lisboa 

Descobrir os 
valores do Natal 

Professoras, 
educadora 

Crianças 

Suporte 
digital 
Jornal 

escolar 

14  
de 

dezembro 
€680 

5 X  

Projetos para 
obtenção de 
financiamentos/ 
donativos 
Confeção e 
venda de 
compotas 
Cabaz de Natal 

Desenvolver 
atividades de 
interajuda dentro 
da comunidade 
educativa. 
Proporcionar uma 
melhor qualidade 
de ensino através 
de aquisição de 
materiais 
didáticos ou 
Visitas de Estudo 

Professoras, 
educadora 

Crianças 
Comunidade 

local 

Jornal 
escolar 

Reuniões 
com os 

E.E. 

1º período €80 

1 
2 

X  
Instalações do 
Diário de 
Notícias 

Visitar um espaço 
de comunicação 
social 
Ser jornalista por 
um dia 

Professoras 
 3º e 4º anos 

Alunos 
 3º e 4º anos 

Jornal 
escolar 
Registo 
digital 

1º ou 2º 
período 

€30 

1 
2 

X  
Jornal escolar/ 
Publicação 
trimestral 

Promover a 
divulgação do 
trabalho realizado 
pelas crianças 

Docentes, 
alunos 

Alunos, 
encarregados 
de educação. 

Distribui-
ção pelos 

encarrega-
dos de 

educação 

Um por 
período 

€150 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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u
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N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

 Campeonatos 
SuperT matik 
Torneios de 
Cálculo mentais 
entre alunos da 
turma/ anos. 
Torneio de 
Língua 
Portuguesa 
entre alunos da 
turma/anos. 
Campeonato 
Nacional via 
Internet 

Desenvolver 
destrezas 
numéricas e de 
calculo. 
Reconhecer os 
objetivos 
comunicativos do 
interlocutor 
através de chaves 
linguísticas e para 
linguísticas. 
Reforçar a 
componente 
lúdica na 
aprendizagem. 

Professoras 
turma / 

coordenado-
ras do Projeto 

na Escola  
 

Crianças  
2º,3º e 4º ano 

 

Painel da 
Escola 
Jornal 

escolar 
 

2ºe 3º 
período 

- 

1 
2 

X  
Voluntário Eu 
Sou  

Sensibilizar as 
crianças para os 
valores 

Professoras     
1º e 2º anos 

Alunos  
1º e 2º anos 

Jornal 
escolar  
Registo 
digital 

A definir €20 

1 
2 
3 

X  

Plano nacional 
de Leitura: 
Ler histórias 
Fichas de leitura 
dramatizações 
Trabalhos 
sugeridos a 
partir dos livros 
lidos. 
Atividades 
propostas por 
outras 
entidades 
(CMS…) 

Exprimir-se por 
iniciativa própria 
em momentos 
privilegiados de 
comunicação oral. 
 
Relacionar livros e 
outros textos com 
as suas vivências 
escolares e extra-
escolares, com os 
seus gostos e 
preferências. 

Professoras, 
educadora, 

encarregados 
de educação, 

entidades 
dinamizadoras 

Alunos, 
encarregados 
de educação. 

Painel da 
escola 
Jornal 

escolar 

Ao longo 
do ano 
letivo 

€30 

1 
2 
3 

X  

Visita 
Bibliotecas  do 
Agrupamento  
Visitar a 
biblioteca. 
Participar na 
dinâmica de 
acordo com o 
programa 
apresentado. 
Deslocação da 
professora 
bibliotecária 
/dinamização de 
momentos de 
leitura. 

Exprimir-se 
oralmente, de 
uma forma 
confiante, 
autónoma e 
criativa. 
 
Promover o gosto 
pela leitura e a 
escrita 

Professoras, 
professora do 

apoio 
Alunos 

Biblioteca 
Sala de 

aula 
Jornal 

Suporte 
digital 

2º Período €30 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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u
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N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Visita à Caravela  
Portuguesa Vera 
Cruz/Visita de 
Estudo Guiada -
Visitar a 
Caravela  
 e Monumentos 
da zona 
histórica: 
Mosteiro dos 
Jerónimos 
Torre de Belém 

Consolidar os 
conhecimentos 
teóricos 
adquiridos em 
contexto sala de 
aula. 
-Distinguir fontes 
de informação 
com diferentes 
linguagens: orais, 
escritas, 
monumentais. 

Professora 
4º ano 

Alunos 4º ano 

Jornal 
escolar 
suporte 
digital 

2º Período €200 

1 
2 
3 

 X 

Valores do 
futuro: sessões 
de 
sensibilização  
para os valores 

Proporcionar uma 
abordagem aos 
valores e à 
importância das 
relações; 
Transmitir 
elementos 
básicos de 
convivência, 
promotoras de 
relações 
construtivas intra 
e interpessoais; 

Professora 
 4º ano 

Alunos 4º ano 
Jornal 

escolar 
Internet 

2º Período - 

1 X  

Carnaval: 
Desfile pelas 
salas e pelas 
ruas de Pêro 
Pinheiro. 
Baile de 
máscaras 

Promover a 
interação entre 
todos os 
elementos da 
comunidade 
educativa. 
Viver as tradições 

Professoras, 
educadora 

Alunos, 
pais e 

encarregados 
de educação, 
comunidade. 

Suporte 
digital 
Jornal 

escolar. 
Reuniões 

com os E.E 

2º Período €70 

1 
2 

X  
Jardim 
Zoológico 

Observar as 
características 
dos diferentes 
seres do reino 
animal e seus 
habitats 
Os animais 
domésticos e os 
animais selvagens 

Professoras 
1º e 2º ano 

Alunos 

Jornal 
escolar 
Registo 
digital 

fevereiro  
e  

março 
€500 

1 
2 

X  Planetário 
O nosso sistema 
solar 

Professora  
3º ano 

Alunos  
3º ano 

Jornal 
escolar  
Registo 
digital 

março €50 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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N
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u

rr
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u
la
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2  X 

Comemorações 
da Freguesia 
Participar nas 
atividades 
promovidas 
pela Junta de 
Freguesia no 
âmbito das 
comemorações 

Promover a 
interação entre 
todos os 
elementos da 
comunidade 
educativa 

Professoras, 
educadora, 

Junta de 
Freguesia de 
Pêro Pinheiro 

Alunos, 
pais e 

encarregados 
de educação, 
comunidade 

Suporte 
digital 
Jornal 

escolar 

2º Período - 

1 X X 

O teatro vem à 
escola  
“Matemática 
para quê?” 

Fomentar o 
desenvolvimento 
cognitivo através 
do estímulo da 
imaginação e 
criatividade 

Grupo teatral 
a Bica 

Todos 
Jornal 

escolar 
3º período €370 

1 
2 

 X 
Sintra Viva 
Visita ao espaço 
de exposições 

Fomentar 
momentos de 
partilha 

Professoras, 
Educadora, 

CMS 
Crianças 

Suporte 
digital 
Jornal 

escolar 
Painel 

junho - 

1 X  

Comemoração 
do final do ano  
Comemoração 
dos cinquenta 
anos da escola 
atividades 
diversificadas 
(dramatizações, 
canções, recita 
de poemas…)  
exposição de 
trabalhos/ 
materiais 

Fomentar 
momentos de 
partilha 

Professoras, 
educadora, 

elementos da 
comunidade. 

Alunos 
comunidade 

Jornal 
escolar 
registo 
digital 

Site 
agrupa-
mento 

junho  €100 

1 X  

Ações de 
sensibilização.  
Momentos de 
sensibilização.  
Visionamento 
de slides/CDs 
PowerPoint. 
Sessões de 
formação para 
pais sobre 
nutrição e 
higiene oral. 

Sensibilizar as 
crianças, pais e 
enc. de educação 
para regras a 
respeitar numa 
vida saudável 

Higienista oral 
Outros 

técnicos de 
saúde 

Crianças 
Pais e 

encarregados 
de educação 

Jornal 
panfletos 
Power-
Point 

Ao longo 
do ano 

€ 70  

1 X  

Escovagem 
dentária    
Escovar os 
dentes 

Prevenir a cárie 
dentária. 
Promover hábitos 
de higiene diária. 

Professora 
4º ano 

Crianças - Dia-a-dia - 
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Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
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Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
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Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
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u
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1 X  

Bochecho 
quinzenal: 
Bochechar com 
solução 
adequada 

Prevenir a cárie 
dentária 
Promover hábitos 
de higiene diária 

Todas as 
turmas 

Crianças  - Quinzenal - 

1 X  

Programa Leite 
Escolar. 
Beber leite 
diariamente 

Incentivar o 
consumo diário 
de leite na escola 

Professoras, 
educadora 

Turmas 
Crianças Cartaz 

Diariamen-
te 

- 

2 X  

Manutenção 
dos espaços 
Criar equipas de 
vigilantes de 
recreio 

Responsabilizar as 
crianças para a 
manutenção dos 
espaços limpos 
dentro e fora da 
sala de aula 

Professoras, 
Educadora, 

turmas 
 

Crianças 
 

Mapas de 
tarefas 

Ao longo 
do ano 

- 

1 X  

Escovagem 
dentária    
Escovar os 
dentes 

Prevenir a cárie 
dentária 
Promover hábitos 
de higiene diária 

Higienista oral 
Professoras/ 

Turmas 4º ano 

 
Alunos 

 Dia a dia - 

1 X  

Bochecho 
quinzenal: 
Bochechar com 
solução 
adequada 

Fortalecer os 
dentes -Promover 
hábitos de 
higiene diária 

Higienista oral 
Professoras / 

Turmas 
Alunos 

Panfletos 
painel 

Quinzenal - 

1 X  

Horta 
Pedagógica/ 
Semear/plantar 
produtos 
hortícolas 

Fomentar o 
sentido de 
responsabilidade 
-Reconhecer o 
ciclo de algumas 
plantas utilizadas 
na alimentação, 
compreender a 
sua evolução.  
Favorecer noções 
de espaço e 
tempo -
Semear/plantar 
produtos 
hortícolas 

*Educadora 
*Professoras 

*Alunos 
 

 

Alunos 

Jornal 
escolar 

 
Reuniões 
com os 

E.E.  

Ao longo 
do ano 

€100 

1 
2 

X  Museu do Ar 

Visitar um museu 
situado na nossa 
freguesia 
Conhecer um 
pouco da História 
da Aviação em 
Portugal 

*Educadora 
*Professoras 

aAlunos 

Jornal 
escolar 
Registo 
digital 

junho €30 
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M
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. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Visitas à 
comunidade/ 
Contacto com o 
meio 
envolvente à 
escola 

Promover a 
relação e 
envolvência com 
a comunidade 

Educadora 
Crianças/com

unidade 

Jornal 
escolar 
Reuniões 
com os 

E.E. 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

1 X  

Articulação com 
o 1º Ciclo/ Visita 
à futura sala de 
1º ano 

Promover 
articulação entre 
ciclos. 
Promover uma 
adaptação 
positiva à escola 
do 1ºCiclo 

Docentes Alunos 

Jornal 
escolar 
 
Reuniões 
com os 

E.E. 

Junho - 

1 X  
Ida ao Teatro 
 

Fomentar o 
desenvolvimento 
cognitivo através 
do estímulo da 
imaginação e 
criatividade. 

Educadora/At
ores 

Crianças 

Jornal 
escolar 
Reuniões 
com os 

E.E. 

2º Período €210 

1 X  

Comemoração 
do Dia do Pai/ 
Sala aberta aos 
Pais 

Promover o 
envolvimento das 
famílias, 
valorizando da 
relação pai/filho.  
 

Educadora 
Crianças/ 

Pais 

Jornal 
escolar 

Reuniões 
com os E.E 

Março €75 

1 X  

Comemoração 
do dia da Mãe/ 
Sala aberta às 
Mães 

Promover o 

envolvimento das 

famílias, 

valorizando a 

relação Mãe/filho 

 

Educadora 
Crianças/ 

Mães 

Jornal 
escolar 

 
Reuniões 

com os E.E 

Maio €75 

1 
2 

X  
Visita de estudo 
ao Pavilhão do 
Conhecimento 

Enriquecer as 
vivências e os 
conhecimentos 
das crianças 
 

Educadora e 
dinamizadores 
da actividade 

Crianças 

Jornal 
escolar 

Reuniões 
com os 

E.E. 

3º Período €100 

1 
2 

X  

Visita de estudo 
ao Centro de 
Ciência Viva de 
Sintra  

Estimular a 
curiosidade e a 
vontade de saber 
Promover a 
autonomia e a 
responsabilidade 
Desenvolver o 
raciocínio lógico 

Educadora e 
dinamizadores 

da atividade 
Crianças 

Jornal 
escolar 

 
Reuniões 
com os 

E.E. 

2º Período €80 

1 X  
Visita de estudo 
à Biblioteca do 
Sabugo  

Fomentar o gosto 
pelos livros e 
enriquecer as 
vivências  das 
crianças 

Educadora e 
dinamizadores 

da atividade 
Crianças 

Jornal 
escolar 

 
Reuniões 
com os 

E.E. 

2º Período €20 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Visita de estudo 
ao Museu das 
Crianças 
“vamos brincar 
com a 
matemática” 

Enriquecer as 
vivências e os 
conhecimentos 
das  
crianças 

Educadora e 
dinamizadores 

da atividade 
Crianças 

Jornal 
escolar 

 
Reuniões 
com os 

E.E. 

2º Período €160 

2 X  

Visita de estudo 
ao Jardim 
Zoológico de 
Lisboa 

Ampliar as 
vivências e os 
saberes  
Promover a 
autonomia e a 
responsabilidade 

Educadora e 
dinamizadores 

da atividade 
 

Crianças 

Jornal 
escolar 

 
Reuniões 
com os 

E.E. 

3º Período €190 

1 
2 

X  

Centro de 
Interpretação 
Ambiental 
Pedra do Sal, 

Promover a 
sensibilização das 
crianças para as 
questões 
ambientais 

Educadora e 
dinamizadores 

da atividade 
 

Crianças 

Jornal 
escolar 

 
Reuniões 

com os E.E 

2º Período €,40 

4  X 
Reuniões E.E. e 
Atendimento 
aos E.E. 

Sensibilizar pais e 
familiares para a 
importância da 
escola, do saber 
ser e das 
aprendizagens 

Educadora/ 
professoras 

Pais e E.E. 
Convoca-

tória 

1º Período 
2º Período 

  3º 
Período 

€20 
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JI / EB1 de Sabugo e Vale de Lobos 
 

M
e
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 P
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. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

“Sopa de 
Números” 
Dia Mundial da 
Água; 
Dia Mundial da 
Alimentação 
Exploração 
multidisciplinar 
de obras 
literárias 
relacionadas 
com os temas; 
Realização de 
experiências; 
Confeção de 
receitas. 

Sensibilizar para a 
preservação dos 
recursos naturais. 
Promover a saúde 
em meio escolar. 
Reconhecer a 
importância de 
uma alimentação 
correta para uma 
vida saudável. 
Conhecer normas 
de higiene 
alimentar. 
Formular e 
resolver 
problemas 

Professores, 
educadoras e  

professora 
bibliotecária 

Todos os 
alunos / 
crianças 

Exposição 
de 

trabalhos 
 

Blogue da 
biblioteca 

outubro €90 

2 X  

“Castanhas 
Contadas” 
Comemoração 
do S. Martinho 
Realização do 
tradicional 
magusto na 
Serra da 
Piedade 

Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 
Preservar as 
tradições. 
Formular e 
resolver situações 
problemáticas. 

Professores, 
educadoras e  

professora 
bibliotecária 

Todos os 
alunos / 
crianças 

encarregados 
de educação 

Elaboração 
de 

trabalhos 
 

Dia aberto 
à 

comunida-
de 

11 
de 

novembro 
€70 

3 X  

“1; 2; 3 é Natal” 

 - Cabaz de 
Natal; 

 - Festa de Natal 
aberta à 
comunidade 

Valorizar a 
amizade, das 
coisas simples, 
dos ensinamentos 
inesperados. 
Valorizar as 
diferentes formas 
conhecimento, 
comunicação e 
expressão. 

Professores, 
educadoras   
professora 

bibliotecária e 
AECs 

Todos os 
alunos / 

crianças e 
comunidade 

Convite 
aos pais 

Elaboração 
de 

trabalhos 
Festa de 

Natal 
Blogue 

dezembro €150 

1 X  

“Janeiro é o 
primeiro” 
“O Galo Gordo, 
que canta e 
conta vem à 
escola” 
(musical) 

Melhorar o 
desempenho dos 
alunos. 
Valorizar as 
diferentes formas 
conhecimento, 
comunicação e 
expressão.  

Professores, 
educadoras 

Todos os 
alunos / 

crianças e 

Elaboração 
de 

trabalhos 
janeiro €400 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2  X 

“Contar, Cantar 
e desfilar” 
Desfile de 
Carnaval de 
acordo com a 
temática do 
projeto 

Fomentar o 
convívio entre as 
diversas turmas; 
Promover o 
intercâmbio com 
a comunidade 
educativa;  
Valorizar a 
reutilização de 
materiais. 

Toda a 
comunidade 

educativa 

Todos os 
alunos / 
crianças 

Recado 
aos pais 
Saída ao 

meio 
Blogue 

1 a 8 
de 

fevereiro 
€100 

1 
2 

X  

“Abril, leituras 
mil” 
 
Semana da 
leitura 

Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
promovendo o 
gosto pela leitura 
e escrita. 
Desenvolver a 
criatividade 
e a imaginação. 

Professores, 
educadoras e  

professora 
bibliotecária 

Todos os 
alunos / 
crianças 

Blogue da 
biblioteca 

abril €90 

1 X  

Quantos 
somos? 
- na sala; 
- na família; 
- em Portugal; 
- na Europa 
…. 
Exploração 
multidisciplinar 

Ler, interpretar e 
construir: tabelas, 
gráficos… 
Proporcionar 
aprendizagens 
ativas, 
significativas, 
diversificadas e 
integradoras. 

Professores e 
educadoras 

Todos os 
alunos / 
crianças 

Blogue 
 

Exposição 
de 

trabalhos. 

maio €80 

2  X 

Dia da Espiga. 
Saída ao campo 
para apanhar a 
espiga. 

Fomentar o 
convívio entre as 
turmas da escola; 
Preservar as 
tradições. 

Professores e 
educadoras 

Todos os 
alunos / 
crianças 

Levar o 
ramo de 
espiga 

para casa. 
Blogue 

9 
de 

maio 
- 

2  X 

Tampas que são 
Rampas - 
recolha de 
tampas de 
plástico, em 
articulação com 
a C M S 

 Incrementar a 
consciência 
ambiental, 
cultural e cívica. 
 

Professores, 
educadoras e  

professora 
bibliotecária 

Todos os 
alunos / 

crianças e 
família 

Blogue 
Cartazes 

Página do 
Agrupa-
mento 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

1 
3 

 X 

Atividades de 
enriquecimento 
curricular 
AECs 

Proporcionar 
aprendizagens 
que enriquecem o 
currículo. 
Promover a 
articulação entre 
a escola e a 
organização de 
respostas sociais  
de apoio às 
famílias. 

Professores e 
professores 

das AECs 

Todos os 
alunos 

Cartazes 
Festas 

Exposição 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
3 

 X 
Componente de 
ApoIo à Família 
(CAFs) 

Assegurar o 
acompanha-
mento dos alunos 
antes e ou depois 
das atividades 
curriculares e de 
enriquecimento 

Educadoras e 
Monitores 

Crianças que 
frequentam as 

CAFs 

- Cartazes 
- Festas 

exposição 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

1 
2 

X  

Educação sexual 
Dinamização, ao 
nível das salas 
de aula, das 
atividades 
programadas 
pela equipa 
dinamizadora 
do projeto 

Promover a saúde 
em meio escolar. 
Promover uma 
sexualidade 
flexível e 
responsável. 
Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
comunidade 
educativa. 

Professores 
Todas as 
turmas 

Exposição 
de 

trabalhos 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

2 X  

Educação para a 
Saúde 
Implementação 
do programa de 
saúde oral em 
parceria com o 
Centro de 
Saúde: 

  Flúor; 

 Ações de 
sensibilização. 

Promover a saúde 
em meio escolar. 
 
Reconhecer a 
importância da 
higiene oral para 
uma vida 
saudável. 

Professores e 
Educadoras 

Todos os 
alunos / 
crianças 

Envio de 
aviso / 

autoriza-
ção aos 

pais, 
 

Realização 
de 

trabalhos; 
 

 
Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

1 
 

X  
Encontros com 
escritores 

Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
promovendo o 
gosto pela leitura 
e escrita. 
Desenvolver a 
criatividade 
e a imaginação. 

Professores, 
educadoras e  

professora 
bibliotecária 

Todos os 
alunos / 
crianças 

- Blogue 
- Exposição 

De acordo 
com a 

disponi-
bilidade 

dos 
autores 

€50 

1 
3 

X X 

“Números em 
Festa” 
Encerramento 
do Ano letivo 

 Visita de estudo 

 Exposição; 

 Festa final 

Valorizar a escola 
como espaço 
privilegiado de 
aprendizagem. 
Promover o 
intercâmbio entre 
a escola e a 
comunidade. 

Todos os 
Professores, 
Educadoras, 

AECs 
E 

CAFs 

Todos os 
alunos / 
crianças 

Recado 
aos pais, 

Festa 
Blogue 

 
11 a 15  

de  
junho 

€200 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
3 

X  

Visita de 
estudo: 
 Gulbenkian – 
Matemática em 
ponto pequeno  
  

Proporcionar 
aprendizagens 
ativas e 
diversificadas  
 

Professores 
das turmas 
envolvidas 

Turma D e E, 
 

Aviso / 
autoriza-
ção aos 

pais, 
Realização 

de 
trabalhos; 

 
novembro 

€250 

1 
2 
3 

X  
Planetário 
  

Aprofundar 
conhecimentos 
relacionados com 
o  
Sistema solar 

Professores 
das turmas 
envolvidas 

Turma D e E, 

Aviso / 
autoriza-
ção aos 

pais, 
Realização 

de 
trabalhos; 

fevereiro €300 

1 
3 

X  
Museu do ar 
  

Proporcionar 
aprendizagens 
ativas e 
diversificadas  
 

Professores e 
Educadoras 

das 
turmas/salas 

envolvidas 

Turma F, 
Salas 

1, 2 e 3 

Aviso / 
autoriza-
ção aos 

pais, 
Realização 

de 
trabalhos; 

março €500 

1 
3 

X  
Museu da 
marioneta 
  

Fomentar a 
curiosidade e 
desejo de saber e 
estimular a 
capacidade de 
observação  

Professores 
das turmas 
envolvidas 

Turmas 
A, B e C 

 

Aviso / 
autoriza-
ção aos 

pais, 
Realização 

de 
trabalhos; 

março €500 

1 
3 

X  
Museu da 
Criança 

Enriquecer as 
vivências e os 
conhecimentos 
das crianças  

Educadoras 
das salas 

envolvidas 

Salas 
1, 2 e 3 

Aviso / 
autoriza-
ção aos 

pais, 
Realização 

de 
trabalhos; 

novembro €450 

1 
3 

X  

Visita de 
estudo: 
 Museu Azeredo 
Perdigão – 
Centro de Arte 
Moderna 

Ampliar as 
vivências e os 
saberes  
-Promover a 
autonomia e a 
responsabilidade  

Educadoras 
das salas 

envolvidas 

Salas 
1, 2 e 3 

Aviso / 
autoriza-
ção aos 

pais, 
Realização 

de 
trabalhos; 

janeiro €450 

1 
3 

X  

Visita de 
estudo: 
Tapada de 
Mafra 

Reconhecer a 
importância da 
Natureza e 
reconhecer que  
um bem a 
preservar.  

Todos os 
Professores e 
Educadoras 

Todos 
os alunos / 

crianças 

Recado 
aos pais, 

Festa 
Blogue 

junho €2400 
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EB23 Dr. Rui Grácio 

Departamento de Línguas  

Português 2º ciclo 
 

M
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. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 
3 

X  
“Queres ouvir? 
Eu conto…” 

Promover o gosto 
pelo livro e pela 
Leitura. 
Divulgar 
diferentes formas 
de expressão. 
Conhecer e dar a 
conhecer textos 
de diferentes 
autores. 
Proporcionar 
contacto com 
outros espaços e 
outros textos 

Professores de 
Português 
5º e/ou 6º 

Anos 

5º e/ou 6º 
Anos 

Cartazes 
Leitura 
lúdica 

Exploração 
de 

diferentes 
espaços do 

recinto 
escolar 

 

2º período - 

Português 3º ciclo 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  
Ida ao teatro 
Auto da Barca 
do Inferno 

Consolidação de 
conhecimentos 
Contactar com 
linguagem e 
técnicas teatrais 
Promover a 
atualidade da 
obra. 

Professoras de 
Português do 

9º ano 
9º ano - 

Final do 1º 
período 

€8 por 
aluno 

1 
4 

X  

Atuação dos 
VPS  
com A Magia 
dos Livros 

Estimular o gosto 
pela leitura. 
Propiciar troca de 
opiniões. 

Professores: 
Vanda Hilário 
Paula Ferreiro 
Samuel Santos 

Comunidade 
escolar 

Leitura 
dramati-

zada  

5 a 7  
de 

fevereiro 
- 

 
1 
2 

X  

Centro de 
Interpretação 
da Batalha de 
Aljubarrota e 
Mosteiro de 
Alcobaça 

Consolidação de 
conhecimentos 
Valorização do 
património 
linguístico e 
cultural 
português 

Professoras de 
Português do 

9º ano 
9º ano - 2º período 

€10  
por 

aluno 
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. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  
Ida ao teatro 
Falar Verdade a 
Mentir 

Adquirir o gosto 
pelo teatro 
Explorar formas 
de comicidade 

Professoras de 
Português do 

8º ano 
8º ano - 3º período 

€8  
por 

aluno 

 

Inglês 2º ciclo 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
3 

 X 

Semana das 
Línguas 
 
Concurso de 
leitura 

Estabelecer uma 
maior 
aproximação 
entre Escola e 
Comunidade. 
Despertar e 
incentivar o 
interesse pela 
leitura. 
Enriquecer o 
vocabulário. 

Professoras de 
Inglês 6º ano 

6º ano - fevereiro €50 

 

Inglês 3º ciclo 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 X  

Concurso de 
compreensão 
oral: 
“Do you 
understand 
English?” 
Realização de 
provas de 
compreensão 
oral 

Desenvolver a 
competência da 
oralidade 

Professoras de 
Inglês do 
3º ciclo 

7º ano 
Divulgação 

pelas 
docentes 

fevereiro €30 
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M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 X  

Concurso de 
leitura: 
“Do you 
understand 
English?”; 
Realização de 
provas de 
leitura. 

Desenvolver a 
competência da 
leitura 

Professoras de 
Inglês do  
3º ciclo 

8º ano 
Divulgação 

pelas 
docentes 

fevereiro €30 

1 X  

Concurso de 
ortografia: 
“Do you 
understand 
English?”; 
Realização de 
provas de 
ortografia de 
vocábulos 

 
Desenvolver a 
competência da 
escrita 
 

Professoras de 
Inglês do 
3º ciclo 

9º ano 
Divulgação 

pelas 
docentes 

fevereiro €30 

 

Francês 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
4 

X  
Elaboração de 
Postais de Natal 

Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 

Professores e 
alunos de 
Francês 

Comunidade 
escolar 

Exposição 
no 

polivalente 

2ª semana 
de 

dezembro 
€10  

1 
4 

X  

Semana das 
Línguas: 
7ºano:concurso 
de audição; 
8ºano: concurso 
de leitura; 
9 ano: concurso 
de ortografia. 
Visionamento 
de filmes; 
Exposição de 
trabalhos; 
Audição de 
música 
francesa; 
Karaoke 

Melhorar a taxa 
de transição; 
promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 

Professores de 
Francês 

Comunidade 
escolar 

Divulgação  
pelas 

docentes 
 

Exposição 

4 a 8 
de 

fevereiro 
€20 
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M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2 X  

Confeção e 
venda de crepes 
durante a 
semana das 
línguas 

Promover valores 
de tolerâncias, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 

Professores e 
alunos de 

francês 

Comunidade 
escolar 

Confeção e 
venda de 
crepes no 

Polivalente 

5  
de 

fevereiro 
€40 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas  
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

3 
5 

 X 
“ Números no 
tempo e no 
espaço”  

Estabelecer 
relações de 
parceria entre 
membros da 
comunidade 
escolar. 
Promover a troca 
de saberes entre 
professores. 
Fomentar laços 
de  cooperação 

Professores 
do 

departamento 

Professores da 
Escola 

Atividade 
ao ar livre 

Final do 
ano letivo 

- 

 

História e Geografia de Portugal   2º Ciclo 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Página Moodle 
da disciplina de 
História  
5º e 6ºano: 
Elaboração de 
materiais 
diversificados; 
Atualização e 
enriquecimento 
das páginas da 
disciplina. 

Estimular nos 
alunos o gosto 
pelo saber e pelo 
estudo da História 
 
Diversificar 
espaços/formas 
de apoiar os 
alunos, 
reforçando e 
desenvolvendo as 
aprendizagens 

Professoras de 
HGP das 
turmas 

envolvidas 

Alunos de 
turmas do 5º 

e 6ºs anos 

Página 
Moodle da 
disciplina 

do  
5º e 6º 
anos 

Ao longo 
do ano 

- 
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M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 X  

Construção de 
materiais de 
apoio à 
disciplina: 
escolha de 
imagens e texto 
para construção 
de fichas/jogos 
… 

Contribuir para 
um melhor 
desempenho 
escolar dos 
alunos, aplicando 
e consolidando 
conhecimentos 

Professoras do 
grupo 

disciplinar 

5º e 6º 
anos 

Apresenta
ção em 
sala de 
aula/ 

aulas de 
apoio ao 
estudo 

Ao longo 
do ano 

€20 

1 
2 

X  

Números com 
História: 
Construção de 
pequenos 
textos 
dramáticos; 
Seleção de 
roupas de época 
e adereços; 
apresentação 
das 
dramatizações a 
diferentes 
turmas. 

Promover 
atividades que 
mobilizem 
conhecimentos e 
promovem uma 
ligação mais 
afetiva com a 
História. 
 
Conhecer e dar 
conhecer 
acontecimentos 
históricos de uma 
forma lúdica 

Professoras do 
grupo 

disciplinar 

 5º e 6º 
 anos 

Apresenta
ção de 
pequenas 
dramatizaç
ões em 
sala de 
aula  

Ao longo 
do ano 

- 

História 3º ciclo 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 
3 

X  

Visita de Estudo 
às ruinas de 
Minóbriga e 

Badoka parque 
 

Sensibilizar a 
comunidade 
educativa para a 
defesa do 
ambiente e do 
património. 
Motivar para 
aprendizagem da 
História. 
Consolidar a 
aprendizagem 
dos conteúdos da 
disciplina. 

Professores da 
disciplina no 

7º ano 
       7ºano - 2º período 

€400 
por 

turma 
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M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 
3 

X  

Visita a uma 
sessão 
parlamentar da 
Assembleia da 
República 

Promover valores 
democráticos. 
Motivar para 
aprendizagem da 
História. 
Consolidar a 
aprendizagem de 
conteúdos da 
disciplina 

Professores da 
disciplina no 

9º ano 
      9ºano - 2º período 

€150 
por 

turma 

1 
2 
3 

 X 

Concurso:                 
“Quem sabe, 
sabe!”: 
perguntas 
elaboradas 
pelos alunos e 
regulamento 
elaborado pelos 
docentes 

Promover o gosto 
pelo saber. 
 
Estimular a 
cooperação entre 
os alunos 

Professores da 
disciplina no 

9º ano  
7º,8º e 9ºanos 

Cartazes e 
“site” do 
agrupa-
mento 

Final do 
3ºperíodo 

€50  

 

Geografia 3º ciclo 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 X  
Visita de estudo 
à Biofrade 

Consolidar os 
conteúdos 
lecionados nas 
aulas 

Professoras 
das turmas 

Turmas D e E 
do 9º ano 

Visita de 
estudo 

Final do  
1º periodo 

€200 

1 X  
Visita de estudo 
à Fábrica do 
Queijo Saloio  

Consolidar os 
conteúdos 
lecionados nas 
aulas 

Professoras 
das turmas 

Turmas A, B, C 
e F do 9º ano 

Visita de 
estudo 

2º periodo €800 

1 X  
Geografia em 
números 

Relacionar os 
conteúdos 
lecionados na 
aula com o tema 
do PAA 

Professoras 
das turmas 

7º e 8º anos Exposição 
Ao longo 
do ano 

€50 
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Educação Moral Religiosa Católica -  2º e 3º Ciclo 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Visita de Estudo 
ao Cinema do 
Cascais 
Shopping; 

Reconhecer, à luz 
da mensagem 
cristã, a dignidade 
da pessoa 
humana; 
Relacionar-se com 
os outros com 
base nos 
princípios de 
cooperação e 
solidariedade, 
assumindo a 
alteridade e 
diversidade como 
factor de 
enriquecimento 
mútuo. Agir em 
conformidade 
com as posições 
assumidas em 
relação ao 
fenómeno 
religioso, no 
respeito pelos 
valores 

Professores da 
disciplina 

Alunos de 
EMRC do  

5º e 6º Ano 

Ficha de 
Observa-

ção 
 e fotos 

1º Período €1800  

1 
2 

X  
Visita de Estudo 
a Vila Nova de 
Mil Fontes 

Reconhecer, à luz 
da mensagem 
cristã, a dignidade 
da pessoa 
humana; 
Relacionar-se com 
os outros com 
base nos 
princípios de 
cooperação e 
solidariedade, 
assumindo a 
alteridade e 
diversidade como 
factor de 
enriquecimento 
mútuo. Agir em 
conformidade 
com as posições 
assumidas em 
relação ao 
fenómeno 
religioso, no 
respeito pelos 
valores 

Professores da 
disciplina 

Alunos de 
EMRC do 8º e 

9º Ano 

Ficha de 
Observa-

ção 
e 

fotos 

2º Período €2700  
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M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  
Visita de Estudo 

a Fátima 

Reconhecer, à luz 
da mensagem 
cristã, a dignidade 
da pessoa 
humana; 
Identificar o 
núcleo central 
constitutivo da 
identidade do 
Cristianismo, 
particularmente 
do Catolicismo. 
(Cg 1, 2) 
Interpretar 
produções 
estéticas de 
temática cristã, 
de âmbito 
universal e local. 
(Cg 1, 2) 

Professores da 
disciplina 

Alunos de 
EMRC do  

7º Ano 

Ficha de 
Observa-

ção 
e 

Fotos 

2º Período €1900  

1 
2 

X  

Campeonato 
escolar 
SuperTmatik 
Quiz 
Cristianismo 

Identificar o 
núcleo central 
constitutivo da 
identidade do 
Cristianismo, 
particularmente 
do Catolicismo. 
(Cg 1, 2); 
Distinguir os 
elementos 
convergentes dos 
elementos 
divergentes das 
principais 
confissões 
religiosas, cristãs 
e não cristãs. 

Professores da 
disciplina 

Alunos de 
EMRC do  5º 

ao 7º ano 

Registo de 
Classifica-

ção 

2º e 3º 
Período  

- 
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M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  
Encontro 
Nacional Inter 
escolas 

Reconhecer, à luz 
da mensagem 
cristã, a dignidade 
da pessoa 
humana; 
Relacionar-se com 
os outros com 
base nos 
princípios de 
cooperação e 
solidariedade, 
assumindo a 
alteridade e 
diversidade como 
factor de 
enriquecimento 
mútuo. (Cg 1, 7, 
9) 
Agir em 
conformidade 
com as posições 
assumidas em 
relação ao 
fenómeno 
religioso, no 
respeito pelos 
valores 

Professor da 
disciplina 

Alunos do  
1º Ciclo 

Fotos e 
Diploma 

de 
Participa-

ção 

3º Período €800  

 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

Matemática   2º Ciclo 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 X  
Concurso de 
Cálculo mental 

Desenvolver 
estratégias de 
cálculo mental. 

Professores de 
Matemática 
do 2.º ciclo 

Alunos do  
2.º ciclo 

- 
Final do 

2.º período 
€50  

1 
4 

X  
Animação de 
um Placard da 
Matemática 

Divulgar outras 
perspetivas dos 
números 

Professores de 
Matemática 
do 2.º ciclo 

 

Comunidade 
escolar 

- 
Ao longo 
do ano 

€200  
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Matemática 3º Ciclo 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  
Problema do 
mês 

Desenvolver o 
gosto pela 
Matemática. 
Desenvolver a 
capacidade de 
raciocínio 
matemático. 

Professores de 
Matemática  

Alunos do  
3º ciclo 

- 
Ao longo 
do ano 

€80  

1 
2 

X  
Canguru 
matemático 

Desenvolver a 
capacidade de 
raciocínio 
matemático. 

Professores de 
Matemática 

Alunos do  
3º ciclo 

Cartazes  A definir €50  

1 
2 

X  
A magia dos 
números 

Desenvolver o 
gosto pela 
Matemática. 

Professores de 
Matemática 

Alunos do  
3º ciclo 

Concurso 
Final do 

ano 
€150  

1 
2 

X  
Números e + 
Números  

Desenvolver o 
gosto pela 
Matemática. 

Professores de 
Matemática 

Comunidade 
escolar 

Exposição 
Final do 

ano 
€200  

 

Ciências da Natureza   2º ciclo 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 X  
Visita de estudo 
ao jardim 
zoológico. 

Sensibilizar a 
Comunidade 
Educativa para a 
defesa do 
ambiente e do 
património. 
Proporcionar 
aprendizagens 
fora do contexto 
de sala de aula. 
Fomentar o gosto 
pelo saber. 

Professores de 
Ciências 
Naturais 

de 5º Ano 

5º Ano Folhetos 2º Período €1600 

1 
3 

X  Peddy Paper 

Proporcionar 
aprendizagens 
fora do contexto 
de sala de aula. 
Fomentar o gosto 
pelo saber. 

Professores de 
Ciências 
Naturais 

Alunos de  
2º Ciclo 

- 3º Período €90 
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Ciências Naturais   3º ciclo 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 
3 
4 

X  
Visita de estudo 
ao Museu da 
Lourinhã 

Consolidar e 
incrementar os 
conhecimentos 
adquiridos em 
sala de aula. 
Fomentar o gosto 
pelo 
conhecimento 
científico. 
Sensibilizar para a 
defesa do 
Ambiente e do 
Património 
Natural. 
Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 

Professores de 
Ciências 
Naturais  
7º ano 

Turmas do  
7º ano 

- 2º Período ? 

1 
2 
3 
4 
 

X  

“Dia das 
Ciências” 
Exposição 
interativa de 
Ciências 
Naturais 

Consolidar e 
incrementar os 
conhecimentos 
adquiridos em 
sala de aula. 
Fomentar o gosto 
pelo 
conhecimento 
científico. 
Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 

Grupo de 
Ciências 
Naturais 

Comunidade 
escolar 

Exposição 
interativa 

3º Período €15 
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Ciências Fisico-Quimicas 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Visita de Estudo 
ao Centro de 
Ciência Viva de 
Sintra 

Contatar com a 
ciência e 
relacioná-la com 
o dia-a-dia. 
Consolidar 
conteúdos 
lecionados. 

Professoras do 
7º ano 

Turmas de  
7º ano 

- 2ºperíodo €970 

1 
2 

X  
Visita de Estudo 
ao Museu da 
Eletricidade 

Consolidar 
conteúdos 
lecionados. 

Professoras do 
9º ano  

Turmas de 
9ºano 

- 
 

2ºperíodo 
 

€580 

1 
2 

X  
Jogo: O número 
na física e na 
química 

Rever e aplicar 
conteúdos 
lecionados. 

Grupo de 
Física-Química 

Turmas do  
3º ciclo 

- 
Final do 

ano letivo 
€50 

 

Educação Tecnológica 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2 X  

Pintura do 
interior da sala 
de Educação 
Tecnológica e 
respetiva 
arrecadação. 

Embelezar a sala 
de aula; 
Sensibilizar os 
alunos para a 
necessidade de 
preservar os 
espaços. 

Professores e 
alunos de 
Educação 

Tecnológica 

Comunidade 
Escolar 

- 
Ao longo 
do ano 
letivo 

€100 

2 X  

Pintura de 
espaços 
escolares 
exteriores. 

Recuperar e 
embelezar os 
espaços 
escolares. 

Professores e 
alunos de 
Educação 

Tecnológica 

Comunidade 
Escolar 

- 
Ao longo 
do ano 
letivo 

€100 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 X 

Recolha de lixo 
nos espaços 
exteriores e 
limpeza das 
zonas 
ajardinada 

Sensibilizar a 
comunidade 
educativa, para a 
defesa  do 
ambiente. 
Contribuir para a 
limpeza dos 
espaços 
escolares. 
Desenvolver nos 
alunos o hábito 
de separação do 
lixo. 

Professores e 
alunos de 
Educação 

Tecnológica 

Comunidade 
Escolar 

- 
Ao longo 
do ano 
letivo 

€200 
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M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2  X 

Colaboração 
com o Projeto 
Eco Escolas em 
várias 
atividades 

Contribuir para a 
limpeza dos 
espaços 
escolares. 
Desenvolver nos 
alunos o hábito 
de separação do 
lixo. 

Professores e 

alunos de 

Educação 

Tecnológica 

Comunidade 
Escolar 

- 
Ao longo 
do ano 
letivo 

€100 

4 X  

Exposição dos 
trabalhos 
realizados, ao 
longo do ano 
letivo, pelos 
alunos na 
disciplina de 
Educação 
Tecnológica. 

Divulgar e 
apresentar os 
trabalhos 
realizados, ao 
longo do ano 
letivo, pelos 
alunos na 
disciplina de 
Educação 
Tecnológica à 
comunidade 

Professores e 
alunos de 
Educação 

Tecnológica 

Comunidade 
Escolar 

Exposição 
Final do 

ano letivo 
€10 

 

Tecnologias de Informação e Comunicação 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
3 

 X 

Clube de 
Informática 
Sub-atividade: 
Kiosk 
Multimédia 

Desenvolver 
interesse pelas 
novas 
tecnologias. 
Selecionar, 
organizar e 
divulgar 
informação à 
comunidade 
escolar . 
Desenvolver uma 
atitude 
responsável, 
individual e 
coletiva;  
Munir de 
competências 
básicas em TIC os 
frequentadores 
do clube. 

Professora de 
TIC/ 

Grupo de 
alunos do 

9ºano 

Comunidade 
Escolar 

Multimé-
dia 

(Televisão 
do 

Polivalen-
te) 

Ao longo 
do ano 

- 
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Departamento de Expressões 

Educação Musical   2º Ciclo 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2 X  

Elaboração de 
cartazes 
comemorativos 
do “Dia Mundial 
da Música” 

Dar a conhecer 
artistas, bandas, 
géneros e 
instrumentos 
musicais.  
Assinalar a 
comemoração do 
dia da música.  

Professoras de 
Educação 
Musical 

Comunidade 
Escolar 

Cartazes outubro €5 

1 
2 

X  

Visita de Estudo 
ao Museu da 
Música 
Portuguesa                                                           

Saber escutar e 
desfrutar música  
Saber estar num 
concerto. 
Conhecer o 
património 
musical 
português. 

Professoras de 
Educação 
Musical 

Alunos do  
2º ciclo 

Concerto 
Atelier 

novembro ? 

1 X  
“Uma Canção 
de Natal” 

Cantar canções 
de Natal 
e partilhar essas 
canções com a 
comunidade 
escolar 

Professoras de 
Educação 
Musical 

Comunidade 
Escolar 

Canções Dezembro - 

2 X  
Visita de Estudo 
ao Museu da 
Música                                                            

Conhecer o 
Museu da Música 
e a sua coleção de 
instrumentos 
antigos. 
Saber estar num 
museu. 

Professoras de 
Educação 
Musical 

Alunos do  
2º ciclo 

Atelier 2º período ? 

2 X  
Concerto pela 
Banda do 
Exército  

Conhecer os 
instrumentos da 
Banda 
Saber ouvir a 
música  

Professoras de 
Educação 
Musical 

Alunos do  
2º ciclo 

Concerto 2º período ? 

1 
2 

X  
Programa 
Musical 
 

Divulgar o 
repertório 
trabalhado em 
sala de aula.  
Apresentar à 
comunidade 
escolar. 

Professoras de 
Educação 
Musical 

Alunos do  
2º ciclo 

Canções e 
peças 

instrumen-
tais 

2º período - 

1 X  

“Jogos 
Musicais” 
associados ao 
Número 

Aprender de 
forma lúdica.  
Associar a 
matemática com 
a música.  

Professoras de 
Educação 
Musical 

Alunos do  
2º ciclo 

Jogos e 
atividades 

3º período - 
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Educação Visual   3º Ciclo 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Construção de 
uma maqueta 
de uma “Cidade 
Sustentável”   

Explorar 
princípios básicos 
da metodologia 
de projeto. 
Desenvolver a 
capacidade de 
trabalho 
cooperativo e em 
equipa. 

Professores de 
Educação 

Visual 
 do 3º Ciclo 

 
Alunos do  

9º ano 

Comunidade 

Exposição 
na Direção 

Geral da 
Educação 
em Lisboa 

14  
de 

dezembro 
€150  

1 
2 

 x 

Visita de Estudo 
a Lisboa: Lisboa 
“Story Center” e 
Museu do 
Design 

Sensibilizar para  
o Património 
Compreender o 
conceito de 
Museu 

Professores de 
Educação 
Visual e 
Ciências 

Naturais das 
turmas 

envolvidas 

9ºA, B e D 
Exposição 

Fotográfica 
Novembro _ 

1 
2 

X  
Decoração 
natalícia do 
polivalente  

Aplicar a um 
projeto de 
decoração 
temática de um 
espaço,  o 
conhecimento de 
formas 
geométricas. 
Estabelecer uma 
maior 
aproximação 
entre a 
comunidade 
educativa 

Professores de 
Educação 
Visual  do  
3º Ciclo 

 
Alunos dos 

7º e 8º anos 

Comunidade 
Educativa 

Exposição 
14  
de 

dezembro 
€50  

1 
5 

X  

Execução de 
sinalização  
(nº da sala), 
para as portas 
interiores das 
salas de aula 

Desenvolver um 
projeto de 
comunicação 
visual através da 
simplificação e 
estilização de 
formas 

Professora de 
Educação 
Visual e 

alunos das 
turmas A,B,C e 

D do 
 7º ano 

Comunidade 
Educativa 

- 2º período €10  

1 
2 

X  

Exposição de 
trabalhos 
realizados em 
Educação Visual 
ao longo do ano 
letivo 

Estabelecer uma 
maior 
aproximação 
entre escola, 
família e 
comunidade 

Professores de 
Educação 
Visual e  

alunos do  
3º Ciclo 

Comunidade Exposição 
Final do 

ano letivo 
€10  
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Educação Física   2º Ciclo 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  
Torneio 
Interturmas de 
Voleibol 

Promover a 
atividade física 
através da 
dinamização de 
atividades 
interturmas. 
Reforçar a 
aquisição de 
competências da 
disciplina, 
aplicando-as em 
contexto de 
competição. 

Professores de 
Educação 
Física do 
2º ciclo 

Alunos do 
6ºAno 

Aulas de 
Educação. 

Física 

14  
de 

dezembro 
€20  

1 
2 

X  

 
Torneio 
Interturmas de  
Basquetebol 

Promover a 
atividade física 
através da 
dinamização de 
atividades 
interturmas. 
Reforçar a 
aquisição de 
competências da 
disciplina, 
aplicando-as em 
contexto de 
competição 

Professores de 
Educação 
Física do 
2º ciclo 

Alunos do  
5º e 6ºAnos 

Aulas de 
Ed. Física 

15  
de  

março 
€70  

1 
2 
 

X  

 
Torneio 
Interturmas de 
Futsal 

Promover a 
atividade física 
através da 
dinamização de 
atividades 
interturmas. 
Reforçar a 
aquisição de 
competências da 
disciplina, 
aplicando-as em 
contexto de 
competição. 

Professores de 
Educação 
Física do 
2º ciclo 

Alunos do 
5ºAno 

Aulas de 
Ed. Física 

14  
de  

junho 
€50  
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Educação Física   3º ciclo 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  
Torneio de 
Basquetebol 

Promover a 
atividade física 
através da 
dinamização de 
atividades 
interturmas. 
Reforçar a 
aquisição de 
competências da 
disciplina, 
aplicando-as em 
contexto de 
competição. 

Professores de 
Educação 
Física do 
3º ciclo 

9º Ano 
Aulas, 

cartazes… 

14  
de 

dezembro 
€40 

1 
2 

X  
Torneio de 
Voleibol 

Promover a 
atividade física 
através da 
dinamização de 
atividades 
interturmas. 
Reforçar a 
aquisição de 
competências da 
disciplina, 
aplicando-as em 
contexto de 
competição. 

Professores de 
Educação 
Física do 
3º ciclo 

9º Ano 
Aulas, 

cartazes… 

15  
de 

março 
€40 
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Cursos de Educação Formação 

CEF de Artesão Canteiro 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

4 X  

Visita de estudo 
a uma fábrica 
de rochas 
ornamentais – 
ainda a definir 

Melhorar o 
desempenho dos 
alunos na 
disciplina. 
Valorizar o saber 
em espaços 
diferentes 
privilegiando as 
aprendizagens. 
Interagir com os 
alunos fora do 
espaço sala de 
aula.  
Estimular a 
curiosidade e o 
gosto pelo 
aprender.  
Conhecer 
diferentes 
realidades 

Diretor de 
turma e 

professores de 
Mundo Atual 

e Cantaria 

Alunos  
CEF-CT 

/ 
Comunidade 

Escolar 

Apresenta
ção visual 

com 
fotografias 
da visita à 

fábrica 

1º período - 

2 X  

Sessões de 
formação: 
Suporte Básico 
de Vida; 
Primeiros 
socorros. 

Promover a 
consciencializa-
ção para a 
existência de 
riscos nos locais 
de trabalho.  
Motivar para a 
importância da 
Segurança, 
Higiene e Saúde 
no Trabalho.  

Professora de 
HSST e 

Enfermeiras 
(Centro Saúde 

P.Pinheiro)       

Alunos do 
CEF-CT 

Apresen-
tação 

visual/oral 
2º período - 
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CEF de Jardinagem 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2 X  

Sessões de 
formação: 
Suporte Básico 
de Vida; 
Primeiros 
socorros. 

Promover a 
consciencializa-
ção para a 
existência de 
riscos nos locais 
de trabalho.  
Motivar para a 
importância da 
Segurança, 
Higiene e Saúde 
no Trabalho.  

Professora de 
HSST e 

Enfermeiras 
(Centro Saúde 

P.Pinheiro)       

Alunos do 
CEF-CT 

Apresen-
tação 
visual/oral 

2º Período - 

2  X 
Colaboração 
com o   Projeto 
Eco-Escola 

Sensibilizar os 
alunos para a 
necessidade de 
preservar os 
espaços. 
Recuperar, limpar 
e embelezar os 
espaços 
escolares. 

Professores e 
alunos de CEF 
de Jardinagem 

Comunidade 
Escolar 

Cartazes 
Realização 

de 
trabalhos 

no exterior 

Ao longo 
do ano 
letivo 

 

€100 

2  X 

Recolha de lixo 
nos espaços 
exteriores e 
limpeza das 
zonas 
ajardinadas 

Sensibilizar a 
comunidade 
Educativa, para a 
defesa do 
ambiente. 
Contribuir para a 
limpeza dos 
espaços 
escolares. 
Desenvolver nos 
alunos o hábito 
de separação do 
lixo. 

Professores e 
alunos de CEF 
de Jardinagem 

Comunidade 
Escolar 

Atividades 
no exterior 

Ao longo 
do ano 
letivo 

€100 
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CEF Assistente Comercial 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2 x x 

 
 

Ações de 
formação: 
Suporte Básico 
de Vida 
Primeiros 
Socorros  
 

Promover a 
consciencializaçã
o para a 
existência de 
riscos nos locais 
de trabalho.  
Motivar para a 
importância da 
Segurança, 
Higiene e Saúde 
no Trabalho  

Professora de 
HSST 

Enfermeiras 
C.S.P.Pinheiro 

Alunos do 
CEF-TC 

Apresenta-
ção 

visual/oral 
2º período - 

 

CEF Operador Informático 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2  X 
Notícia da 
semana 

Manter-se 
informado. 
Interpretar 
textos. 
Analisar textos 
jornalísticos. 

Professora de 
Português 

Alunos da 
turma 

- Semanal - 

1 
2 

X  
Problema do 
mês 

Despertar o gosto 
pela matemática. 
Desenvolver a 
capacidade de 
raciocínio. 

Professor 
Matemática  

Alunos da 
 turma 

Cartazes Mensal - 

1 
2 

 X 
Equipa de 
Reparação de 
Computadores 

Proporcionar 
atividades 
práticas com 
computadores. 
Resolução de 
problemas dos 
computadores. 
Estimular o gosto 
e a aprendizagem 
das novas 
tecnologias. 

Professor de 
Informática 

Comunidade 
educatica 

- 
2º e 3º 

periodos 
- 
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CEF Serviço de Mesa 
M

e
ta

s 
d

o
 P

.E
. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

 
“100 Álcool” 
Demonstração 
de Bar. 
Serviço de 
Cocktails não 
alcoólicos. 
Divulgação de 
receitas. 

Divulgar o 
trabalho 
desenvolvido 
pelos alunos do 
curso. 
Proporcionar aos 
alunos a 
possibilidade de 
adquirir 
experiência 
profissional 

Alunos do 
curso. 

Professores e 
funcionários 

Demons-
tração de 

Bar 
1º período €100 

1 
2 

X  

Visita de Estudo 
à secção de 
bebidas do 
Continente 

Conhecer a 
diversidade de 
bebidas 
existentes no 
mercado. 
Realizar uma 
carta de bebidas 

Professor de 
Serviço de 

Mesa 

Alunos do 
curso 

Visita de 
Estudo 

1º período - 

1 
2 

X  

6 receitas 
vencedoras/ 6 
saladas para 
confecionar! 
 
Confeção e 
serviço de  
alimentos 
saudáveis 

Divulgar o 
trabalho 
desenvolvido 
pelos alunos do 
curso. 
Proporcionar aos 
alunos a 
possibilidade de 
adquirir 
experiência 
profissional. 
Educar os hábitos 
alimentares da 
população escolar 

Alunos do 
curso 

Professores e 
funcionários 

Serviço de 
refeições 
na Sala de 
Professo-

res 

2º período €250  

1 
2 

X  

Aplicar 
conteúdos 
aprendidos na 
disciplina de TIC 
(Word 2010). 
Conceção e 
construção de 
um desdobrável 
de um local 
onde se exerce 
a atividade 
económica 
ligada ao Curso  

Desenvolvimento 
em sala de aula 
de estratégias de 
motivação que 
fomentem o 
gosto pelo 
aprender pela 
necessidade da 
sua aplicação à 
vertente 
profissional do 
curso. 
 
Valorização dos 
trabalhos dos 
alunos. 

Professor de 
Tecnologias 

de Informação 
e da 

Comunicação 

Todos os 
alunos do 

Curso. 
  

Conselho de 
Turma  

Divulgação 
em sala de 

aula 
através da 
plataforma

Moodle. 
Triagem 

dos 
trabalhos 

pelo 
Conselho 
de Turma 
para uma 

divulgação 
à Comuni-

dade. 

1º período - 
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M
e
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s 
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o

 P
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. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

Aplicar os 
conteúdos 
aprendidos na 
disciplina de TIC 
(PowerPoint 
2010). 
 
Conceção e 
construção de 
uma 
apresentação 
com três temas, 
sendo cada um 
relacionado 
com a 
componente 
tecnológica do 
Curso. 

Desenvolvimento 
em sala de aula 
de estratégias de 
motivação que 
fomentem o 
gosto pelo 
aprender pela 
necessidade da 
sua aplicação à 
vertente 
profissional do 
curso. 
 
Valorização dos 
trabalhos dos 
alunos. 

Professor de 
Tecnologias 

de Informação 
e da 

Comunicação 
dos alunos do 
Curso com o 

Apoio do 
Professor da 
Componente 
Tecnológica 
quanto aos 

temas e 
conteúdos dos 

mesmos. 

Todos os 
alunos do 

Curso. 
 

Conselho de 
Turma do 

Curso.  

Divulgação 
em sala de 

aula 
através da 
plataforma

Moodle. 
 

Triagem 
dos 

trabalhos 
pelo 

Conselho 
de Turma 
para uma 

divulgação 
à Comuni-

dade. 

1º e 2º 
período 

- 

1 
2 

X  

100% 
Preparados 
 
Prova de 
preparação para 
a PAF 

Proporcionar aos 
alunos a 
possibilidade de 
adquirir 
experiência 
profissional 

Equipa 
Pedagógica 

Alunos do 
Curso 

Prova de 
avaliação 

3º período €300 

1 
2 

X  

1 oportunidade 
a não perder!!!! 
Divulgação do 
trabalho 
realizado pelo 
CEF SM aos 
alunos 
interessados em 
integrar CEFs. 
Exposição de 
trabalhos. 
Demonstrações. 
Dinamização de 
ateliers. 

Divulgar o 
trabalho 
desenvolvido 
pelos alunos do 
curso. 
Proporcionar aos 
alunos 
interessados em 
frequentar CEFs a 
possibilidade de 
fazer uma escolha 
consciente  

Equipa 
Pedagógica 
Alunos do 

Curso. 
Psicóloga. 

Alunos que 
desejam 
integrar 

turmas CEF no 
próximo ano 

letivo. 

 
 

Exposição 
 

Palestra 
 

Workshops 
 
 
 

3º período €150  

1 X  
Concurso: 
“O melhor texto 
do mês” 

Desenvolver a 
expressão escrita. 
Estimular a 
criatividade 

Professora de 
Português 

Alunos do 
Curso 

Concurso 
Exposição 

Ao longo 
do ano 

- 
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CEF Auxiliar de Ação Educativa 
M

e
ta

s 
d

o
 P

.E
. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  
Comemoração 
do Natal 

Promover e 
dinamizar uma 
atividade lúdica. 
Promover 
atividades de 
integração no 
grupo. 
Proporcionar 
respostas 
educativas 
diferenciadas de 
acordo com a 
faixa etária 

Professora da 
componente 
tecnológica 

Equipa 
pedagógica 

Concurso/ 
Jogo de 

Natal 
dezembro - 

1 
2 

X  
Criação de 
máscaras de 
carnaval 

Preparar a prática 
em contexto real 
Aprender a 
trabalhar 
diferentes 
materiais 

Professora da 
componente 
tecnológica 

Comunidade 
escolar 

Exposição 
2º período 
(Carnaval) 

- 

1 
2 

X  
Criação de 
brinquedos 

Aplicar 
conhecimentos 
no âmbito da 
interiorização dos 
Estádios do 
Desenvolvimento 
Infantil 

Professora da 
componente 
tecnológica 

Comunidade 
escolar 

Exposição 2º período €30 

1 
2 

X  
Visita à EB1 de 
Montelavar 

Contatar com o 
futuro ambiente 
de trabalho. 
Contatar com a 
faixa etária do 1º 
ciclo. 
Articular 
atividades e 
projetos a 
desenvolver no  
1º ciclo. 
Colaborar com os 
docentes para 
facilitar a 
concretização de 
atividades letivas 
e lúdicas. 

Professora da 
componente 
tecnológica e 
de Educação 

Física 
 

Alunos do 
curso 

- 2º período - 
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M
e
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. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

X  

 
 
Visita ao Jardim 
Zoológico 
+ 
Museu da 
Criança 

Interiorizar 
conceitos de 
cidadania e 
preservação das 
espécies. 
 
Aprender a 
trabalhar as 
emoções. 

Conselho de 
Turma 

Alunos do 
curso 

- 3º período €260 

1 
2 

X  

Recolha de 
contos, lengas-
lengas e 
canções com 
números  

Tomar 
consciência do 
papel relevante 
que os números 
desempenham na 
literatura 
tradicional e nas 
canções 
destinadas à 
infância 

Professoras de 
Inglês e 

Português 
 

Alunas do 
curso 

Comunidade 
escolar 

“Livro” 
com os 
textos 

recolhidos 
e 

ilustrados 
pelas 

alunas 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- 
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Biblioteca do Sabugo 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

 X 

“Ao sabor dos 
livros” 
Sessões na BE 
com as turmas, 
fazendo uma 
abordagem ao 
gosto pela 
leitura, pelos 
livros e pela 
escrita e à 
utilização da 
biblioteca, 
recorrendo à 
leitura e 
exploração de 
obras com esta 
temática. 

Promover a 
leitura autónoma 
e em grupo. 
Promover a 
articulação entre 
BE e sala de aula. 
Apoiar o 
desenvolvimento 
curricular. 
 Apoiar o 
desenvolvimento 
do PNL. 

Professora 
Bibliotecária 
Professores e 
Educadoras 
Titulares de 

Turma/Grupo 

Todos os 
alunos do 

Agrupamento 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo e 

Pré 
escolar. 

 
Blogue da 

BE. 
 

Folheto 
distribuído 
às escolas 

1ª Fase: 
setembro 
e outubro 

 
2ª Fase: 

novembro 
a junho 

€10 

3 
5 

 X 

“Há festa na BE” 
Exploração da 
obra “A fada 
Palavrinha e o 
Gigante das 
Bibliotecas. 
Lanche convívio. 
“Chá com 
Livros” para pais 
e professores, 
ao fim do dia 

Comemorar o  
2º aniversário da 
inauguração da 
BE. 
Promover a BE e 
as suas valências 
junto da 
comunidade. 

Professora 
Bibliotecária. 
Professores e 
Educadoras 
Titulares de 

Turma/Grupo 

Todas as 
turmas da 

escola. 
-Pais e 

Encarregados 
de Educação. 
Professores e 

Educadoras do 
Agrupamento. 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo e 

Pré escolar 
Blogue da 

BE. 
Folheto 

distribuído 
às escolas 
Reunião 
geral de 
pais da 
escola 

29  
de  

outubro 
€50 

1 X  

“À descoberta 
da BE – I” 
Exploração de 
obras sobre a 
importância da 
BE para o 
conhecimento e 
desenvolviment
o pessoal. 
Realização de 1 
jogo sobre 
aspetos 
relacionados 
com o Estudo 
do Meio e a 
Língua 
Portuguesa 

Conhecer o 
espaço da BE. 
Identificar as 
classes da CDU 
(Classificação 
Decimal 
Universal). 
Localizar os 
documentos na 
BE, de acordo 
com o seu 
assunto. 

Professora 
Bibliotecária. 
Professores e 
Educadoras 
Titulares de 

Turma/Grupo 

Todos os 
alunos do 

Agrupamento 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo e 

Pré escolar 
Blogue da 

BE. 
Folheto 

distribuído 
às escolas. 

Ao longo 
do ano, de 

acordo 
com a 

inscrição 
dos 

docentes 

- 
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M
e
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. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1  X 

“À descoberta 
da BE – II” 
Descoberta da 
forma de 
organização da 
BE: exploração 
da obra 
“Desculpa, mas 
esse livro é 
meu”;resolução 
de atividades 
práticas com 
base num guião, 
nomeadamente 
a introdução à 
pesquisa no 
catálogo 
informático. 

Explorar a 
importância da 
Biblioteca para o 
conhecimento e o 
desenvolvimento 
pessoal 

Professora 
Bibliotecária 
Professores 
Titulares de 

Turma 

Todos os 
alunos do 

1ºCiclo 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 

1ºCiclo 
Blogue da 

BE. 
Folheto 

distribuído 
às escolas. 

Ao longo 
do ano, de 

acordo 
com a 

inscrição 
dos 

docentes 

- 

1 
2 

 X 

“À descoberta 
da BE – III – 
Caça ao 
tesouro”. 
Descoberta do 
acervo da BE, 
manuseamento 
e consulta de 
revistas, 
dicionários e 
enciclopédias, 
para aplicação 
de 
aprendizagens 
anteriores sobre 
a BE. 

Conhecer o 
espaço da 
Biblioteca Escolar 
(BE). 
Identificar as 
classes da CDU 
(Classificação 
Decimal 
Universal). 
Localizar os 
documentos na 
BE, de acordo 
com o seu 
assunto. 

Professora 
Bibliotecária. 
Professores 
Titulares de 

Turma 

Alunos do 3º e 
4º ano do 

Agrupamento 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo. 

Blogue da 
BE. 

Folheto 
distribuído 
às escolas. 

Ao longo 
do ano, de 

acordo 
com a 

inscrição 
dos 

docentes 

- 

1  X 

“À descoberta 
da BE – IV” 
Iniciação dos 
alunos na 
seleção de 
fontes de 
informação para 
os trabalhos. 
Seleção e 
análise de 
documentos 
diversificados 
adequados a um 
tema pré-
definido. 

Promover a 
integração da BE 
na atividade 
letiva e a 
utilização dos 
seus recursos 
documentais. 
Consolidar o 
papel da BE no 
processo de 
ensino e de 
aprendizagem, 
concretizando 
atividades de 
apoio ao 
currículo, em 
articulação com 
os docentes. 

Professora 
Bibliotecária 
Professores 
Titulares de 

Turma 

Alunos do 3º e 
4º ano do 

Agrupamento 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo. 

Blogue da 
BE. 

Folheto 
distribuído 
às escolas. 

Ao longo 
do ano, de 

acordo 
com a 

inscrição 
dos 

docentes 

- 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
4 
5 

 X 

“À descoberta 
da BE – V – O 
catálogo 
digital”. 
Iniciação de 
alunos e 
docentes na 
pesquisa no 
catálogo online, 
através de 
exercícios 
variados. 

Apoiar os 
utilizadores no 
acesso à 
informação, 
principalmente na 
pesquisa no 
catálogo online 

Professora 
Bibliotecária. 
Professores 
Titulares de 

Turma. 

Alunos do 3º e 
4º ano do 

Agrupamento 
Docentes do 
Pré-escolar e 

1º Ciclo 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo. 

Blogue da 
BE. 

Folheto 
distribuído 
às escolas. 

Para 
alunos: 

Ao longo 
do ano, de 

acordo 
com a 

inscrição 
dos 

docentes. 
Para 

docentes: 
Em data a 

determinar 

- 

1 
2 

X  

“Saboreando 
Histórias”. 
Concurso que 
visa a produção 
autónoma de 
trabalhos no 
âmbito de 
leituras feitas 
com obras da 
BE, de acordo 
com as 
temáticas 
estabelecidas. 
Atribuição de 1 
prémio global à 
turma que 
produzir maior 
número de 
trabalhos e 1 
prémio 
individual aos 
autores dos 2 
melhores 
trabalhos em 
cada categoria. 

Promover a 
leitura autónoma. 
Promover a 
articulação entre 
a BE e a família. 
Apoiar o 
desenvolvimento 
curricular, 
nomeadamente a 
compreensão 
leitora. 
Apoiar o 
desenvolvimento 
do PNL. 
Criar hábitos de 
leitura. 

Professora 
Bibliotecária 
Professores 
Titulares de 

Turma 
Encarregados 
de Educação 

Todos os 
alunos do 

1º ciclo 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo. 

Blogue da 
BE. 

Folheto 
distribuído 
às escolas. 
Cartazes. 
Folheto 

distribuído 
aos 

Encarre-
gados de 

Educação. 
Reunião 
geral de 
pais da 
escola. 

15 
de 

outubro a 
15 

de maio 

€50 
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M
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1  X 

“É um livro” 
Visualização e 
exploração do 
filme “É um 
livro”. 
Identificação do  
livro preferido. 
Recolha de 
elementos 
paratextuais do 
livro,elaboração 
de referências 
bibliográficas 
usando a Norma 
Portuguesa. 

Reconhecer e 
identificar os 
elementos 
constituintes de 
um livro e os 
elementos que o 
identificam. 
Desenvolver o 
gosto pela leitura 
mediante um 
contacto próximo 
com o objeto 
livro. 
Elaborar uma 
referência 
bibliográfica. 

Professora 
Bibliotecária. 
Professores 
Titulares de 

Turma. 

Todos os 
alunos do 

1º ciclo 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo. 

Blogue da 
BE. 

Folheto 
distribuído 
às escolas. 

Ao longo 
do ano, de 

acordo 
com a 

inscrição 
dos 

docentes 

- 

1 X  

“Livros 
Saborosos”. Os 
alunos tentam 
convencer os 
colegas a ler um 
livro de que 
tenham 
gostado, através 
da escrita de um 
pequeno texto 
sobre o mesmo 
Atribuição de 
um certificado 
de mérito ao 
autor do melhor 
texto 
Participação na 
revista “Visão 
Júnior” com o 
envio dos 
melhores textos 

Criar hábitos de 
leitura. 
Promover a 
partilha de ideias 
através da escrita. 
Desenvolver 
competências de 
escrita. 

Professora 
Bibliotecária 
Professores 
Titulares de 

Turma 
Encarregados 
de Educação 

Todos os 
alunos do 1ºC 

Reuniões 
de 

departame
nto do 
1ºCiclo 

Blogue da 
BE 

Folheto 
distribuído 
às escolas 
Reunião 
geral de 
pais da 
escola 

15  
de outubro 

a  
31  

de maio  

€10 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2 
3 

 X 

“1, 2, 3, … É 
Natal outra 
vez”. 
Leitura e 
exploração de 
contos de Natal 
promovendo a 
solidariedade e 
a partilha. 
Realização de 
ateliers de 
escrita e/ou 
ilustração. 
Exposição de 
estrelas 
decoradas pelas 
famílias com 
desejos de 
Natal. 
Exposição de 
presépios feitos 
pelas famílias 
com materiais 
reciclados. 

Incentivar a 
leitura e a escrita. 
Promover os 
valores da 
solidariedade e 
da partilha. 

Professora 
Bibliotecária. 
Professores e 
Educadoras 
Titulares de 

Turma/Grupo. 
Encarregados 
de Educação. 

Todos os 
alunos do 

Agrupamento 

- Reuniões 
de 

departame
nto do 

1º Ciclo  e 
Pré 

escolar. 
- Blogue da 

BE 
Folheto 

distribuído 
às escolas. 
Cartazes. 
Folheto 

distribuído 
aos 

Encarregad
os de 

Educação. 
Reunião 
geral de 
pais da 
escola. 

15 
de 

novembro 
a 

20 
de 

dezembro 

€10 

1 X  

“Ao sabor da 
Poesia”. 
Exploração da 
sonoridade das 
rimas através da 
leitura da obra 
“Ia uma 
barquinha…”. 
Realização de 
jogos de 
desenvolviment
o da consciência 
fonológica. 
Construção de 
rimas e 
pequenas 
poesias. 

Incentivar a 
leitura e a escrita. 
Aumentar as 
competências 
leitoras dos 
alunos. 

Professora 
Bibliotecária. 
Professores e 
Educadoras 
Titulares de 

Turma/Grupo. 
 

Alunos do 
Pré escolar, 
1º e 2º ano 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo e 

Pré 
escolar. 

Blogue da 
BE. 

Folheto 
distribuído 
às escolas. 

Ao longo 
do ano, de 

acordo 
com a 

inscrição 
dos 

docentes 

€5 
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. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1  X 

“Lendo e 
tecl@ndo”. 
Realização de 
atividades de 
escrita 
utilizando o 
processador de 
texto “Word” 
(escrita, 
formatação, 
inserção de 
imagens, 
gravação, …) 

Desenvolver em 
contexto de 
aprendizagem, 
competências de 
informação 
(utilização do 
processador de 
texto) 

Professora 
Bibliotecária 
da EB2/3 Dr. 
Rui Grácio. 
Professores 
Titulares de 

Turma. 
Professora 

Bibliotecária 
do Sabugo 

2 turmas de 
4º ano do 

Agrupamento 

Reuniões 
de 

departame
nto do 
1ºCiclo. 

Blogue da 
BE. 

Folheto 
distribuído 
às escolas. 

20 
de 

novembro 
 

16 
de 

janeiro 
 

- 

1 X  

“Ao sabor da 
Poesia – II – 
Concurso de 
Declamação”. 
Escrita de textos 
poéticos 
originais na sala 
de aula. 
Declamação 
sem suporte, 
das melhores 
poesias, num 
máximo de 20, 
na BE da EB2/3 
Dr. Rui Grácio. 
Atribuição de 
um prémio aos 
2 melhores 
participantes. 

Incentivar a 
leitura e a escrita. 
Aumentar as 
competências 
leitoras e orais e 
de escrita dos 
alunos. 

Professores 
Titulares de 

Turma. 
Professoras 

Bibliotecárias 
do 

Agrupamento. 

Alunos do 
4º ano 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo e 

Pré 
escolar. 

Blogue da 
BE. 

Folheto 
distribuído 
às escolas. 

11 
de 

abril 
- 

1  X 

“Estendal de 
Histórias”. 
Estimulação da 
observação de 
pormenores das 
ilustrações. 
Realização de 
jogos de 
correspondênci
a entre 
ilustrações e 
livros, 
descobrindo 
pormenores e 
reconhecendo 
ilustrações do 
mesmo autor. 

Incentivar a 
observação 
atenta das 
ilustrações de 
uma obra. 
Promover a 
importância das 
ilustrações na 
leitura das obras. 
Desenvolver o 
sentido estético e 
a opinião crítica 
dos alunos. 

Professora 
Bibliotecária. 
Professores e 
Educadoras 
Titulares de 

Turma/Grupo. 

Alunos do  
Pré escolar e  

1º ano 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo e 

Pré 
escolar. 

Blogue da 
BE. 

Folheto 
distribuído 
às escolas. 

Ao longo 
do ano, de 

acordo 
com a 

inscrição 
dos 

docentes 

- 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u
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u
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r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
5 

 X 

“História da 
Verdade, 
História da 
Mentira”. 
Leitura na sala 
ou na BE, de 
uma história 
pelas salas de 
Pré escolar. 
Construção de 
um objeto 
alusivo à 
história ouvida 
e oferta do 
mesmo a uma 
sala de 1º Ciclo, 
até ao Natal. 
Criação de uma 
história pelo 1º 
Ciclo, com base 
no objeto 
recebido. 
Encontro das 
turmas para 
partilha das 
histórias da 
verdade (Pré 
escolar) e da 
mentira (1º 
Ciclo) 

Incentivar a 
leitura e a escrita. 
Articular o 
trabalho entre 
docentes do Pré-
escolar e do  
1º ciclo com base 
na dinamização 
da leitura dos 
livros do PNL. 

Professores e 
Educadoras 
Titulares de 

Turma/Grupo. 
Professora 

Bibliotecária. 

Todos os 
alunos do 

Agrupamento 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo e 

Pré 
escolar. 

Blogue da 
BE. 

Folheto 
distribuído 
às escolas. 

1º Período 
Constru-
ção do 
objeto . 

 
2º Período 
Criação da 

história. 
 

3º Período 
Partilha de 
histórias. 

- 

1 
2 

 X 

“Semana da 
Leitura” 
- Atividades 
relacionadas 
com a leitura: 
Sessões de 
leitura 
partilhada; 
Exposição de 
trabalhos; 
Visitas de 
turmas à BE 

Desenvolver o 
gosto pela leitura 
e pela escrita. 
Partilhar 
experiências, 
desejos e sonhos. 
Proporcionar a 
colaboração das 
famílias na vida 
escolar dos seus 
educandos. 
Reforçar o 
trabalho 
cooperativo com 
os docentes. 

Professora 
Bibliotecária. 
Professores e 
Educadoras 
Titulares de 

Turma/Grupo. 

Todos os 
alunos do 

Agrupamento 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo e 

Pré 
escolar. 

Blogue da 
BE. 

Folheto 
distribuído 
às escolas. 

8 a 12 
de 

abril 
€20 
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Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
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N
ão

 C
u

rr
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u
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r 

1 X  

“Sintra para 
para ler”. 
Paragem de 
todas as 
atividades dos 
membros da 
comunidade 
educativa, 
durante 15 
minutos, para 
ler. 

Incentivar a 
leitura e a escrita. 
Mostrar o 
impacto que a 
leitura tem nas 
comunidades 
educativas de 
Sintra. 

Professora 
Bibliotecária. 
Professores e 
Educadoras 
Titulares de 

Turma/Grupo 
 

Comunidade 
Educativa 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo e 

Pré 
escolar. 

Blogue da 
BE. 

Folheto  

23 
de 

abril 
- 

1  X 

“Onde é que eu 
já li isto?”. 
 Jogo de 
correspondên-
cia entre 10 
excertos de 
livros da BE e as 
suas capas. 
Preenchimento 
da folha de 
respostas e 
entrega na BE. 
Atribuição de 
um certificado 
aos alunos com 
melhor 
pontuação. 

Incentivar a 
leitura 

Professora 
Bibliotecária 

Alunos do 1º 
Ciclo da EB1/JI 

de Sabugo e 
Vale de Lobos 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo e 

Pré 
escolar. 

Blogue da 
BE. 

Folheto 
distribuído 
às escolas. 

Reunião 
geral de 
pais da 
escola. 

De 
15 
de 

outubro 
a 

31 
de 

maio 

€10 

1 
4 
5 

X  

“Maletas 
Pedagógicas” 
Criação de 
listagens de 
recursos 
educativos de 
temáticas 
curriculares a 
serem usados 
por todos os 
docentes. 
Organização e 
disponibilização 
dos materiais 
constantes da 
maleta que 
existam na BE. 
Disponibilização 
dos recursos 
digitais na 
Plataforma 
Moodle do 
Agrupamento 
(Alunos) 

Apoiar o 
desenvolvimento 
curricular e a 
prática educativa. 
Organizar e 
difundir 
informação 
adequada a 
temáticas 
diversas de 
âmbito curricular 
ou associadas a 
projetos. 

Professora 
Bibliotecária 

Docentes do 
Agrupamento 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo e 

Pré 
escolar. 

Plataforma 
Moodle. 
Folheto 

distribuído 
às escolas. 

Ao longo 
do ano 

€20 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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1 
4 
5 

 X 

“Apoio ao PNL e 
à promoção da 
leitura”. 
Disponibilização 
de materiais, 
propostas de 
atividades, 
guiões de 
leitura e outros, 
no âmbito das 
lituras as 
realizar na sala 
de aula. 
Disponibilização 
e organização 
da circulação 
das obras por 
todas as escolas 
do Agrupa. 

Promover a 
integração da BE 
na atividade 
letiva e a 
utilização dos 
seus recursos 
documentais. 
Concretizar 
atividades de 
apoio à promoção 
da leitura, em 
articulação com 
os docentes 

Professora 
Bibliotecária 

Docentes do 
Agrupamento 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo e 

Pré 
escolar. 

Plataforma 
Moodle. 
Folheto 

distribuído 
às escolas 

Ao longo 
do ano 

€20 

2  X 

“Projeto SOBE” 
Utilização dos 
materiais 
fornecidos no 
Kit SOBE para 
desenvolver 
ações de 
promoção da 
leitura, do saber 
e da saúde, com 
enfoque para a 
Saúde Oral. 

Contribuir para a 
alteração dos 
comportamentos 
ligados à saúde 
oral. 
Estimular o prazer 
e o gosto pela 
leitura. 

Professora 
Bibliotecária. 
Professores e 
Educadoras 
Titulares de 

Turma/Grupo. 

- Todos os 
alunos do 

Agrupamento 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo e 

Pré 
escolar. 
Folheto  

Site oficial 
http://ww
w.sobe.pt/   

Ao longo 
do ano 

- 

1  X 

“Caça à Família 
+ Leitora”. 
As famílias 
fotografam os 
seus membros 
em situações de 
leitura 
diversificadas e 
enviam-nas para 
a BE. 
Exposição das 
fotografias 
durante a 
Semana da 
Leitura. 
Atribuição de 
um prémio à 
família com 
mais 
fotografias. 

Promover a BE e 
as suas valências 
junto da 
comunidade. 
 
Reforçar e 
ampliar o papel 
formativo da BE 

Professora 
Bibliotecária 

Famílias do 
Agrupamento 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo e 

Pré 
escolar. 

Blogue da 
BE. 

Folheto 
distribuído 
às escolas. 

Reunião 
geral de 
pais da 
escola 

De 
1 

de 
outubro 

a 
31 
de 

março 

€20 

http://www.sobe.pt/
http://www.sobe.pt/
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Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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u
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N
ão
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u

rr
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u
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r 

1 
2 
3 

 X 

“Biblioteca – 
Um espaço para 
todos”. 
Receção na BE 
de todas as 
turmas do 
Agrupamento, 
nomeadamente 
as da freguesia 
de Almargem. 
Abertura da BE, 
mensalmente, a 
toda a 
comunidade, 
com o apoio da 
A. P, do Sabugo. 

Promover a BE e 
as suas valências 
junto da 
comunidade. 
Reforçar e 
ampliar o papel 
formativo da BE. 
Estabelecer 
parcerias com a 
Comunidade. 

Professora 
Bibliotecária 

Associação de 
Pais do 
Sabugo. 

Comunidade 
Educativa 

Reuniões 
de 

departame
nto do 

1ºCiclo e 
Pré 

escolar. 
Blogue da 

BE. 
Folheto 

distribuído 
às escolas. 

Reunião 
geral de 
pais da 
escola. 

6 de 
novembro 

a 14 de 
maio 

(visitas das 
turmas) 

 
 

2º sábado 
de cada 

mês 
(abertura à 
comunida-

de) 
 

€20 

2 
4 

 X 

“Naveg@ndo 
em segurança”. 
Sessões de 
trabalho com os 
alunos sobre o 
computador e o 
uso da internet. 
Sessão de 
esclarecimento 
para 
Encarregados 
de Educação e 
professores 
sobre formas de 
auxiliar os 
educandos a 
utilizar a 
internet de 
forma segura.  

Sensibilizar os 
alunos e seus 
educadores para 
a utilização 
esclarecida, 
crítica e segura da 
internet pelas 
crianças. 

Professora 
Bibliotecária 

Alunos do 
4º ano 

 
Famílias 

 
Docentes do 

Agrupamento 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 

1ºCiclo 
 

Blogue da 
BE 

Sessões 
com 

alunos – 
ao longo 
do ano 
letivo. 

 
 

Sessão 
para 

Famílias e 
Docentes – 
Semana da 

Internet 
Segura 
4 a 9 

de 
Fevereiro 

- 

1 
2 

 X 

“Encontro com 
Escritores”. 
Realização de 
sessões de 
leitura de obras 
do autor 
(preferencialme
nte Luísa Ducla 
Soares). 
Planificação e 
realização do 
encontro com 
apresentação 
de trabalhos das 
turmas, 
exposição e 
feira do livro. 

Promover a 
interação entre os 
alunos e os 
escritores. 
Promover a 
educação 
literária. 
Divulgar as obras 
de autores 
portugueses. 
Desenvolver a 
criatividade 
e a imaginação. 

Divisão de 
Educação da 

CMS. 
Professora 

Bibliotecária. 
Professores e 
Educadoras 
Titulares de 

Turma/Grupo. 

Comunidade 
Educativa 

Reuniões 
de 

departa-
mento do 
1ºCiclo e 

Pré 
escolar. 

Blogue da 
BE. 

Data a 
definir 

€50 
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Biblioteca Rui Grácio 
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Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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u
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N
ão

 C
u

rr
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u
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r 

1 
2 

X  
Semana da 
Leitura 
 

Reforçar o 
trabalho 
cooperativo com 
os departamentos 
e os docentes 
Estimular para a 
leitura 
Melhorar a taxa 
de transição no 
agrupamento 

Professora 
Bibliotecária. 
Professores 

colaboradores 
da BE. 

Professores 
do Pré Escolar, 

1º , 2º e 3º 
ciclos 

Comunidade 
Escolar 

Painéis da 
BE 

Painel da 
BE na sala 

de 
professo-

res 
 

Blogue da 
BE 

abril €70 

2 X  

Atelier de 
Escrita Criativa 
“Saúde Obtida 
na Biblioteca 
Escolar” 
 

Praticar a arte da 
linguagem, das 
capacidades 
matemáticas e 
criativas através 
da  
compreensão  do 
processo de 
escrita criativa 
Participar no 
projeto SOBE-
parceria do Min 
Saúde/PNL /RBE 

Professora 
Bibliotecária. 

Departamento 
de Ciências 

Experimentais 
Departamento 

de Línguas 
 

Técnico da 
UCC do ACES 

VIII Sintra-
Mafra 

 

Turma 8ªG 

Painéis da 
BE. 

 
Painel da 
BE na sala 

de 
professo-

res. 
 

Blogue da 
BE 

 

janeiro €70 

1 X  

Exposição 
Temática 
“Grandes 
Matemáticos” 
 

Reforçar o 
trabalho 
cooperativo com 
os departamentos 
e os docentes 
Realizar 
exposição 
temática 
Proporcionar um 
olhar diferente 
sobre a existência 
do “Número” no 
nosso quotidiano. 
Divulgar 
Matemáticos 
célebres 

Equipa da BE 
Departamento 

de Ciências 
Experimentais 

 

Comunidade 
Escolar 

Painéis da 
BE. 

 
Painel da 
BE na sala 

de 
professo-

res. 
 

Blogue da 
BE 

 

Ao longo 
de todo o 
ano letivo 

€70 

1  X 
Hora do Conto 
 

Motivar para a 
leitura 
Incentivar à 
leitura expressiva 
Realizar leitura 
dinâmica de 
textos 
Jogos lúdicos 
Interação com o 
público-alvo 

Professora 
Bibliotecária e 

Professores 
colaboradores 

da BE 
Professora 

Bibliotecária 
do Sabugo 
Professora 

Anabela 
Monteiro 

Alunos do 
1º, 2º e 3º 

ciclos 

Painéis da 
BE. 

Painel da 
BE na sala 

de 
professo-

res. 
 

Blogue da 
BE 

Ao longo 
de todo o 
ano letivo 

€75 
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Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 
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N
ão

 C
u

rr
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u
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r 

4  X 
Leitura 
a 
muitas vozes 

Envolver toda a 
comunidade 
escolar na 
divulgação do 
gosto pela leitura 

Professora 
Bibliotecária. 
Professores. 

Funcionários. 
Pais/Encarre-

gados de 
Educação 

Comunidade 
Escolar 

Painéis da 
BE. 

Painel da 
BE na sala 

de 
professo-

res. 
Blogue da 

BE 

abril €75 

1 X  

Feira do Livro 
Visita de 
escritor 
Concurso de 
Poesia 

Motivar para a 
leitura 
Estimular para a 
escrita 
Possibilitar o 
contacto alargado 
com o livro 

Professora 
Bibliotecária 

Departamento 
de Línguas 

Alunos do 
2º e 3º ciclo 

Painéis da 
BE. 

Painel da 
BE na sala 

de 
professo-

res. 
Blogue da 

BE 

7 
de 

dezembro 
€100 

2 X  
Feira do 
Dicionário 

Divulgar o Novo 
Acordo 
Ortográfico 
realizando uma 
Exposição e 
Venda de 
Dicionários e 
Gramáticas 

Professora 
Bibliotecária 

Comunidade 
Escolar 

Painéis da 
BE. 

Painel da 
BE na sala 

de 
professo-

res. 
Blogue da 

BE 

outubro - 

1   

Ao Sabor da 
Poesia- 
Concurso de 
Declamação 

Estimular para a 
escrita e para a 
leitura expressiva 

Professoras 
Bibliotecárias 

Professoras do  
1º ciclo 

Alunos do 
1º ciclo 

- 
11 
de 

abril 
€60 

1   

História de 
Verdade e 
História de 
Mentira 

Articular o 
trabalho entre 
docentes do Pré-
escolar e do 1º 
ciclo com base na 
dinamização da 
leitura 

Equipa da BE 
Professores 

do Pré- 
Escolar e do 

1º ciclo 

Alunos do Pré- 
escolar 

e do 1ºciclo 
- abril €50 

1 X  
Dinamização do 
PNL 

Promover a 
leitura recreativa  

Professora 
Isabel Gama 

Comunidade 
Escolar 

- - - 

2  X 

 
Comemoração 
do Dia da 
Biblioteca 
Escolar 

Assinalar a data 
reforçando a 
importância da 
Biblioteca. 
Alertar para a 
necessidade de 
preservação da 
BE. 

Professora 
Bibliotecária. 
Professores 

colaboradores 
da BE 

Comunidade 
Escolar 

Painéis da 
BE. 

Painel da 
BE na sala 

de 
professo-

res. 
Podcast 

outubro €20 

 



 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - Viagem ao mundo dos números 2012/2013 
 

 Agrupamento de Escolas Lapiás 125 

 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
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Turma 
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Destinatários/ 
Público Alvo 
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2 
4 

 X 

Comemoração 
do 25 de abril 
através da 
recolha de 
testemunhos 
orais dos alunos 

Assinalar a data 
reforçando a 
importância do 
conceito de 
Liberdade  

Professora 
Bibliotecária. 

Departamento 
de Ciências 

Sociais e 
Humanas. 

Comunidade 
Escolar 

Cartaz 
Digital 

abril €20 

1 X  

Atelier de 
Ilustração 
“Lendas do Mar 
e da Terra” 

Incentivar à 
leitura através do 
processo criativo 
da ilustração  

Professora 
Bibliotecária. 

Professora 
Bibliotecária 
da EB 2,3 D. 

Carlos I. 
Ilustradora 

4º ano Cartaz abril €30 

1  X 

" A Cidade dos 
sonhos- sete 
regras para sala 
de aula" 
(apresentação 
de livro) 

Proporcionar o 
contacto com  
escritor e 
ilustradora 

Professora 
Bibliotecária. 

Escritor. 
Ilustradora. 

1ºCiclo Cartaz abril €30 

4  X 
Sintra para para 
 Ler …em 
Liberdade 

Participar em 
atividade 
concelhia levada 
a cabo pelas 
bibliotecas 
escolares 

Rede de 
Bibliotecas 
Escolares 

Professora 
Bibliotecária 

Todo o 
agrupamento 

Cartaz 
23 
de 

abril 
€30 

1 X  
“ Lendo e 
Tecl@ndo “ 

Formar 
utilizadores do 1º 
ciclo 
Aprender a 
pesquisar para 
realizar trabalhos 
corretamente 

Professoras 
Bibliotecárias 

do 
agrupamento 

Alunos do 
4º ano 

Distribui-
ção de 
folheto 

informa-
tivo 

20 
de 

novembro 
16 

de janeiro 

€30 

1 
2 

X  
Palestra sobre 
Saúde Oral 

Implementar o 
Projeto SOBE – 
Parceria da 
Direção Geral de 
Saúde com o 
Plano Nacional de 
Leitura (PNL) e a 
Rede de 
Bibliotecas 
Escolares (RBE) 

Professora 
Bibliotecária 

Higienista Oral 
da Unidade de 

Cuidados na 
Comunidade 

(UCC) 

 
Turma 8ºG 

 
Associação de 

Pais e 
Encarrega- 

dos de 
Educação 

 

Diálogo 
com a 
turma 

janeiro €30 
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M
e

ta
s 

d
o
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.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2  X 
O Nosso e o 
Vosso …Patrono 

 
Contribuir para o 
conhecimento 
aprofundado dos 
patronos das 
escolas 
envolvidas 
Realizar quizz 
inter-turmas 
Realizar visita ao 
Museu Ferreira 
de Castro 

Professora 
Bibliotecária. 

Professora 
Bibliotecária 

do 
Agrupamento 

Ferreira de 
Castro. 
Museu 

Ferreira de 
Castro 

Turma de 
6º ano 

Diálogo 
com a 
turma 

2º período €200 

1  X Indexação 

Descrever e 
identificar os 
documentos de 
acordo com o 
assunto, de forma 
agilizar a pesquisa 
por parte dos 
utilizadores 

Equipa da BE 
Utilizadores 

da BE 
Catálogo 
on-line 

Todo o ano 
letivo 

€240 

1 
2 

 X Blogue 

Divulgar as 
atividades levadas 
a cabo pela BE 
nos domínios da 
leitura,  
desenvolvimento 
curricular, 
parcerias e gestão 

Equipa da BE 
Comunidade 

educativa 

Painéis da 
BE. 

Painel da 
BE na sala 

de 
professo-

res 

Todo o ano 
letivo 

€240 

1 X  

Implementa- 
ção definitiva da 
plataforma 
Diigo para 
alunos 

Divulgar websites 
favoritos 
Elencar 
bookmarks de 
apoio às 
atividades 
curriculares 

Professora 
Bibliotecária 
Professores 

Rute Afonso. 
António 

Cortinhas. 
Ana Rita 
Quintas 

Utilizadores 
da BE 

Circular 
para 

divulgação 
nas turmas 
LCD da BE 

 

Todo o ano 
letivo 

€240 
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PROJETOS E CLUBES 
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Projeto Eco Escolas 

1º Ciclo 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

 X 

Participação em  
atividades de 
acordo com as 
temáticas 
ambientais 

Estimular o 
hábito de 
participação 
envolvendo 
ativamente as 
crianças 

JI/EB1 
Lameiras 

 
Professoras 

/turma 
Educadora 

Crianças 

Cartazes 
Panfletos 
Registos 
digitais 
Blogs 
Site  

Ao longo 
do ano 
letivo 

100€ 

1 
2 

 X 

Ações diversas  
para promover 
a mudança de 
atitudes e 
adoção de 
comportamen-
tos sustentáveis 
no quotidiano.  

Motivar para a 
necessidade de 
mudança de 
atitudes e adoção 
de 
comportamentos 
sustentáveis no 
quotidiano 

JI/EB1 Pero 
Pinheiro 

 
Professoras/ 

Turma 
educadora 

Crianças 
 

Cartazes 
Panfletos 

blogs 

Ao longo 
do ano 

€100 

1 
2 

 X 

Participação em 
atividades no 
âmbito do 
Projeto “Eco 
Escolas” 
Atividades de 
acordo com as 
temáticas 
ambientais 

Estimular o 
hábito de 
participação 
envolvendo 
ativamente as 
crianças 
 

JI/EB1 Pero 
Pinheiro 

 
Professoras 

/turma 
Educadora 

Crianças 

Cartazes 
Panfletos 
Registos 
digitais 
Blogs 
Site 

Agrupa-
mento 

Ao longo 
do ano 

€100 

1 
2 

 X 

Galardão  
Eco-Escolas   
“Bandeira Verde 
2012” 
Deslocação a 
Gondomar para 
receber o 
galardão, pelo 
empenhamento 
demonstrado 

Encorajar, 
reconhecer e 
premiar o 
trabalho 
desenvolvido pela 
escola/JI 

JI/EB1 Pero 
Pinheiro 

 
Professora 

4º ano 
Representan-
tes dos alunos 

Pequeno 
grupo de 

alunos 

Jornal 
escolar 
Suporte 
digital 

outubro - 
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M

e
ta

s 
d

o
 P

.E
. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 

x  

Reciclagem 
Recolha de 
diferentes 
materiais para 
reciclar: 
(Tampas, pilhas, 
toners 
telemóveis). 
Recolha de 
pequenos 
electrodomés-
ticos.  
Projeto  
Depositrão.  
Entrega na 
escola dos óleos 
alimentares 
usados. 
Projeto tinteiros 
com valor. 
Projeto 
ecopilhas. 
Projeto tampas 
que são rampas  

Sensibilizar pais, 
encarregados de 
educação e 
outros elementos 
da comunidade 
educativa, através 
de painéis 
apelativos, para a 
mudança de 
comportamentos. 
Recolher 
diferentes 
materiais para 
reciclar. 
Proceder à 
seleção de lixos 
no espaço escola 
e em casa . 
 

JI/EB1 Pero 
Pinheiro 

 
Professoras, 
educadora, 

turmas 

Crianças 
 

Comunidade 

Jornal 
escolar 
Suporte 
digital 

Painéis de 
divulgação 

Ao longo 
do ano 
letivo 

€20 

1 
2 
3 

x  

Dinamização do 
Projeto Eco-
escolas : 
Atividades 
ligadas à 
proteção do  
ambiente : 
Participação no 
Dia 
Internacional 
Eco-Escolas (7 
nov.) água, 
resíduos, 
energia, 
espaços 
exteriores, 
agricultura 
biológica, 
floresta, 
transportes, 
ruído, mar, 
efemérides (as 
atividades 
constam no 
plano de ação). 
 

Sensibilizar a 
comunidade 
educativa para a 
defesa do 
Ambiente. 

JI/EB1 
Lameiras 

 
Professoras, 

professora do 
ensino 

especial, 
professora do 

apoio 
socioeducati-

vo e 
educadora 
Lameiras 

Todos os 
alunos 

Exposição 
de 

trabalhos. 
Blogue da 
escola e 
blogue 

eco-
escolas. 

Ao longo 
do ano 
letivo 

€100 
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2º e 3º Ciclos 
M

e
ta

s 
d

o
 P

.E
. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2  X 
Hastear da 
bandeira  

- - - - 1º período - 

2  X 
Comemoração 
Dia Eco Escolas 
“Eco Feira” 

Promover o 
consumo de 
produtos 
biológicos. 
Divulgar formas 
de reciclar 
materiais. 
 

Equipa do Eco 
Escolas 

Comunidade 
Educativa 

Venda 
19 
de 

Abril 
€100  

2  X 

Comemoração 
do Dia da Mãe 
Venda de 
plantas  

Promover o 
consumo de 
produtos 
produzidos na 
escola 

Equipa do Eco 
Escolas 

Comunidade 
Educativa 

Venda 
2 e 3 

de 
maio 

€100  

2  X 
Embelezamento 
dos espaços 
exteriores 

Melhorar a 
qualidade 
ambiental do 
espaço exterior 

Professoras de 
Educação 

Tecnológica 
3º ciclo 

Comunidade 
Educativa 

 
Ao longo 
do ano 
letivo 

€100  

2  X 
Embelezamento 
dos espaços 
exteriores 

Melhorar a 
qualidade 
ambiental do 
espaço exterior 

Professoras de 
Educação 

Tecnológica 
3º ciclo 

Comunidade 
Educativa 

 
Ao longo 
do ano 
letivo 

€100  
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Projeto de Educação para a Saúde 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 X X 

“Dia Mundial da 
Alimentação – 
alimentação e 
atividade física 
em números”  
 
Exposição de 
trabalhos 
elaborados 
pelos alunos 
 
Distribuição 
gratuita de 
frutas e legumes 

Promover a 
Saúde em Meio 
escolar. 
Sensibilizar a 
população escolar 
para a 
importância de 
uma alimentação 
saudável e 
equilibrada. 
Promover hábitos 
de consumo de 
alimentos 
saudáveis como 
frutas e legumes 

Equipa de 
Educação para 

a Saúde 
 

Professor 
António 

Cortinhas 
 

Comunidade 
escolar 

Exposição 
 

Oferta de 
frutas e 
legumes 

16 a 27  
de outubro 

€100  

2  X 

 
Concurso: 
 
“A Salada da 
Família…” 
 
Produção, 
confeção e 
degustação de 
receitas de 
saladas 
saudáveis que 
incluam, pelo 
menos 5 
ingredientes 
 

Contribuir para a 
promoção da 
Saúde em meio 
escolar. 
 
Contribuir para a 
formação de 
cidadãos 
informados e 
participativos, 
capazes de adotar 
atitudes 
promotoras da 
sua saúde 
individual  e da 
dos que os 
rodeiam. 
 
Envolver a 
comunidade no 
PES. 

Equipa de 
Educação para 

a Saúde 
 

Professores 
do 

Agrupamento 
envolvidos 

 
Professores e  
alunos do CEF 
de Serviço de 

Mesa 
 
 

Alunos do 
agrupamento 

 

Exposição 
dos 

trabalhos 
seleciona-

dos e 
premiados 

1º e 2º 
períodos 

€100  
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M

e
ta

s 
d

o
 P

.E
. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 
3 

X X 

Sessões de 
formação para 
alunos, 
dinamizadas por 
especialistas da 
Unidade de 
Cuidados na 
Comunidade 
(UCC) do 
Agrupamento 
de Centros de 
Saúde Sintra-
Mafra (ACESVIII 
Sintra-Mafra). 
 
1º ciclo – Saúde 
Oral 
 
2º ciclo – Saúde 
Oral 
 
7º Ano – 
Conceito de 
Sexualidade 
 
8º Ano – 
Infeções 
Sexualmente 
Transmissíveis e 
Métodos 
Contracetivos 
 
9º ano - 
Consumo de 
Substâncias 
Psicoativas – 
Tabaco, Álcool e 
Outras Drogas.   
Implementação 
do Programa 
Nacional de 
Promoção da 
Saúde Oral 
 

Melhorar a taxa 
de transição. 
Promover a 
Saúde em meio 
escolar. 
Contribuir para a 
formação de 
cidadãos 
informados e 
participativos, 
capazes de adotar 
atitudes 
promotoras da 
sua saúde 
individual e da 
dos que os 
rodeiam. 
Consolidar e 
aprofundar 
conhecimentos 
relacionados com 
os conteúdos 
programáticos. 
Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro. 
Favorecer a 
aceitação da 
diferença. 

Técnicos da 
UCC do ACES 

VIII Sintra-
Mafra 

 
Equipa de 

Educação para 
a Saúde 

 
Professores 

acompanhant
es das sessões 

Alunos do 
Agrupamento 

Divulgação 
das 

sessões a 
dinamizar 
em espaço 

próprio 
 

Elaboração 
de 

pequenos 
relatórios 

sobre cada 
atividade 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- 
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M

e
ta

s 
d

o
 P

.E
. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 
3 

X  

Exploração de 
temas nas aulas 
de: 
 
Pré-escolar na 
Área do 
Conhecimento 
do Mundo e 
Domínio da 
Expressão 
Motora 
 
1º ciclo – Estudo 
do Meio 
 
2º ciclo – 
Ciências da 
Natureza 
 
3º ciclo- 
Ciências 
Naturais 
 
Formação dos 
alunos nas áreas 
da Educação 
para a Saúde, 
de acordo com 
os conteúdos 
programáticos, 
com a 
planificação de 
cada grupo de 
trabalho 
 
Produção de 
trabalhos 
diversos pelos 
alunos 
 
Dinamização de 
atividades 
concebidas 
pelos 
professores 
 
Participação nas 
atividades 
dinamizadas 
pela escola 

 Melhorar a taxa 
de transição 
 
Promover a 
Saúde em meio 
escolar 
 
Contribuir para a 
formação de 
cidadãos 
informados e 
participativos, 
capazes de adotar 
atitudes 
promotoras da 
sua saúde 
individual e da 
dos que os 
rodeiam 
 
.Consolidar e 
aprofundar 
conhecimentos 
relacionados com 
os conteúdos 
programáticos 
 
Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro 
 
Favorecer a 
aceitação da 
diferença 

Professores 
do 

Agrupamento 
envolvidos 

Alunos do 
agrupamento 

 
Comunidade 

escolar e local 

Participa-
ção nas 

atividades 
da escola 
de acordo 

com os 
projetos/ 
atividades 
desenvol-

vidos 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- 
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M

e
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s 
d

o
 P

.E
. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 
3 

X X 

Implementação 
do Programa de 
Educação para a 
Sexualidade do 
Agrupamento 
 
Sessões de 
formação para 
alunos: 
 
1º e 2º ciclos – 
mínimo 6 horas 
por ano de 
escolaridade 
 
3º ciclo – 
mínimo 12 
horas por ano 
de escolaridade 
 
 

Promover a 
Saúde em meio 
escolar 
 
Contribuir para a 
formação de 
cidadãos 
informados e 
participativos, 
capazes de adotar 
atitudes 
promotoras da 
sua saúde 
individual e da 
dos que os 
rodeiam 
 
Consolidar e 
aprofundar 
conhecimentos 
relacionados com 
os conteúdos 
programáticos 
 
Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro 
 
Favorecer a 
aceitação da 
diferença 

 
Equipa de 

Educação para 
a Saúde 

Professores 
do 1º ciclo 

 
Diretores de 

turma do  
2º e 3º ciclos 

 
Professores de 

Ciências 
Naturais  

6º e  9ºano 
 

Técnicos da 
UCC do ACES 

VIII Sintra-
Mafra 

 
 
 
 
 

Alunos do 
agrupamento 

 
(1º, 2º e 3º 

ciclos) 
 

- 

Ao longo 
do ano 
letivo 

 

- 
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M
e
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s 

d
o
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.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 
3 
 

 X 

Dinamização do 
Gabinete de 
Informação e 
Apoio ao Aluno 
na Área da 
Educação para a 
Saúde (GAPES). 
Divulgação das 
atividades do 
GAPES. 
Atendimento a 
alunos. 
 Apoio e 
dinamização de 
atividades do 
Projeto SOBE 
(Saúde Oral 
Bibliotecas 
Escolares), em 
parceria com as 
bibliotecas 
escolares do 
agrupamento. 
Apoio a alunos e 
professores e 
dinamização de 
atividades 
relacionadas 
com a aplicação 
do GUIÃO de 
procedimentos 
a adotar em 
caso de 
situações de 
suspeita, 
consumo, posse 
ou tráfico de 
Substâncias 
Psicoativas 
(SPA). 
Encaminhamen-
to de alunos 
para o Centro 
de Saúde. 
Rastreios no 
âmbito da 
implementação 
do “Programa 
Nacional de 
Promoção da 
Saúde Oral” 

Contribuir para a 
promoção da 
Saúde em meio 
escolar 
 
Contribuir para a 
formação de 
cidadãos 
informados e 
participativos, 
capazes de adotar 
atitudes 
promotoras da 
sua saúde 
individual e da 
dos que os 
rodeiam 
 
Articular o 
trabalho 
desenvolvido 
pelos diferentes 
agentes 
educativos 
envolvidos na 
Educação para a 
Saúde 
 
Apoiar todos os 
elementos que 
recorram ao 
GAPES 
 
Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro 
 
Favorecer a 
aceitação da 
diferença 

Equipa de 
Educação para 

a Saúde 
 

Professores 
do 

Agrupamento 
envolvidos 

 
Professoras 

bibliotecárias 
do 

agrupamento 
 

Técnicos da 
UCC do ACES 

VIII Sintra-
Mafra 

 
Dra. Isabel 

Prata 
(ex- Instituto 
da Droga e da 
Toxicodepend

ência) 

Alunos do 
agrupamento 

 
Comunidade 

escolar e local 

Cartazes 
 

Folhetos 
 

Informa-
ção nos 

Jornais de 
Parede da 
Equipa de 
Educação 

para a 
Saúde 

Ao longo 
do ano 
letivo 

€300  
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M
e
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.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 
3 
 

 X 

Dia Aberto à 
Comunidade 
 
Apresentação 
de trabalhos 
diversos 
relacionados 
com os temas 
da saúde 
 
- Medição de 
parâmetros de 
saúde e 
aconselhament
o técnico 
 

Promover a 
Saúde em meio 
escolar 
 
Contribuir para a 
formação de 
cidadãos 
informados 
 e participativos, 
capazes de adotar 
atitudes 
promotoras da 
sua saúde 
individual e da 
dos que os 
rodeiam. 
 
Consolidar e 
aprofundar 
conhecimentos 
relacionados com 
os conteúdos 
programáticos 
 
Promover valores 
de tolerância, 
partilha, 
solidariedade e 
respeito pelo 
outro 
 
Favorecer a 
aceitação da 
diferença 
 
Promover o 
envolvimento 
responsável de 
toda a 
Comunidade 
Educativa 
 
Estabelecer uma 
maior 
aproximação 
entre escola, 
família e 
comunidade 

Equipa de 
Educação para 

a Saúde 
 

Professores 
do 

Agrupamento 
Envolvidos 
JI, 1º, 2º  e  

3º ciclos 
 

Técnicos da 
UCC do ACES 

VIII Sintra-
Mafra 

 

Comunidade 
escolar e local 

Cartazes 
 

Folhetos,… 
 

Dinamiza-
ção da 

atividade 
“Dia 

Aberto à 
Comunida

de” 

Final do 
ano letivo 

€200  
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Projeto Atividade Física e Saúde 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendariz
ação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2 X X 

Avaliação do 
IMC. 

Identificar os 
casos que, no 
início do ano 
letivo, 
apresentam 
valores de IMC 
fora do Peso 
Adequado. 

Alunos de 
todas as 

turmas da 
escola 

Professores de 
Educação 

Física 

Todos os 
alunos da 

Escola-sede 

Nas aulas 
de 

Educação 
Física 

setembro, 
outubro e 
novembro 

- 

Envio dos dados 

Responsável 
do Projeto e 

do 
Subprojecto 

Correio 
eletrónico 

dezembro - 

Tratamento 
estatístico e 
Conclusões 

Determinação do 
perfil de IMC dos 
alunos por 
Género. 
Análise de 
“coortes” por ano 
de nascimento do 
perfil de IMC dos 
alunos em quatro 
anos 
consecutivos, de 
2009/10 a 
2012/13 

Responsável 
do Projeto e 

do 
Subprojecto 

Professores de 
Educação 

Fisica, 
Coordenadora 
do Projeto de 
Educação para 

a Saúde e 
Nutricionista 

da Unidade de 
Cuidados à 

Comunidade 
de P.P./Sintra 

Envio do 
relatório 

do 
subproject

o para: 
Coordena-

dora do 
Projeto de 
Educação 

para a 
Saúde. 

Nutricio-
nista da 
Unidade 

de 
Cuidados à 

Comuni-
dade de 

P.P./Sintra 

Interrup-
ção letiva 
do Natal 

Início do 2º 
período 

- 
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Desporto Escolar 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 

C
u

rr
ic

u
la

r 

1  X 
Torneios Inter-
turmas/Corta-
Mato Escolar 

Promover a 
atividade Física 
através da 
dinamização de 
atividades inter-
turmas e inter-
escolas; 

Grupos 
Educação 

Física 

Todos os 
alunos da 

escola 

Aulas de 
Ed. Física 
Cartazes 

 
 

12 de 
dezembro 

 
 
 

€150 

1  X 
Corta-Mato do 
Concelho de 
Sintra 

Promover a 
atividade Física 
através da 
dinamização de 
atividades inter-
turmas e inter-
escolas; 

Coordenador 
de Desporto 

Escolar 

Alunos 
apurados no 
Corta-Mato 

Interno 

Aulas de 
Ed. Física 
Cartazes 

 
 
 

A definir 

 
 
 

€200 

1  X 
Grupos-Equipa/ 
Multiactividades 
Ar-Livre 

Reforçar a 
aquisição de 
competências da 
disciplina de Ed. 
Física, aplicando-
as em contexto 
de convívio e 
competição inter-
escolas; 

Professor 
Jorge Oliveira 

Alunos 
Inscritos 

Cartaz – 
Aulas de 
Ed. Física 

Todo ano: 
2ªs e 6ªs 
(14h30 – 
15h30) 

€200 

1  X 
Grupos-Equipa/ 
Badminton 

Reforçar a 
aquisição de 
competências da 
disciplina de Ed. 
Física, aplicando-
as em contexto 
de convívio e 
competição inter-
escolas; 

Professora 
Sofia Castro 

Alunos 
Inscritos 

Cartaz – 
Aulas de 
Ed. Física 

Todo ano: 
2ªs e 4ªs 
(13h30 – 
14h30) 

€200 

1  X 
Grupos Equipa/ 
Ginástica de 
Grupo 

Reforçar a 
aquisição de 
competências da 
disciplina de Ed. 
Física, aplicando-
as em contexto 
de convívio e 
competição inter-
escolas; 

Professora 
Sofia Loureiro 

Alunos 
Inscritos 

Cartaz – 
Aulas de 
Ed. Física 

Todo ano: 
3ªs e 5ªs 
(13h30 – 
14h30) 

€200 

1  X 
Grupos-Equipa/ 
Futsal 

Reforçar a 
aquisição de 
competências da 
disciplina de Ed. 
Física, aplicando-
as em contexto 
de convívio e 
competição inter-
escolas; 

Professor 
Ricardo 

Carmezim 

Alunos 
Inscritos - 

Infantis 
Masculinos. 

Cartaz – 
Aulas de 
Ed. Física 

Todo ano: 
3ªs e 5ªs 
(13h30 – 
14h30) 

€200 
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Clube Reciclomania 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 
3 
4 
5 
 

 X 

Recolha seletiva 
de materiais 
recicláveis 
diversos   
Construção de 
elementos 
decorativos  
Elaboração de 
novos objetos 
usando diversos  
materiais 
reaproveitados  
 
A produção do 
clube será 
constituída por 
trabalhos 
individuais e 
coletivos e o seu 
destino será a 
decoração de 
espaços da 
escola, e a 
produção de 
objetos pessoais 
ou para oferta. 

Sensibilizar para a 
preservação da 
Natureza; 
Incentivar a 
reciclagem e 
reutilização de 
materiais 
Desenvolver a 
criatividade; 
Estimular o 
trabalho de 
grupo; 
Desenvolver a 
atividade e 
fomentar atitudes 
cívicas; 
Divulgar o 
produto final dos 
trabalhos; 
Realizar 
atividades 
artísticas com 
soluções de baixo 
custo;  
Desenvolver o 
gosto pela 
ocupação dos 
tempos livres de 
forma 
lúdica/construtiva 
Produzir 
pequenos 
textos/frases 
alusivos a temas/ 
comemoração de 
datas. 

Professora 
Isabel Gama 

Alunos 
Exposições 

Site da 
escola 

Ao longo 
do ano 
letivo 
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Clube de Teatro 
 

M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 
3 

X X 

Criação de 
ambientes, 
espaços e 
situações 
dramáticas  
 
Dramatizações 

Aperfeiçoar 
capacidades vos 
domínios da 
expressão  e 
comunicação 
vocal, corporal e 
plástica.  
 
Conhecer e dar a 
conhecer à 
comunidade o 
trabalho realizado 
a nível do Teatro 
na Escola.  

Professores de 
Teatro 

 Turmas de 
Teatro  

( 8º A e 8º E) 
Clubes de 

Teatro 

Comunidade 
educativa 

Apresenta-
ção 

pública de 
uma 

dramatiza-
ção 

 
“Talvez 

número” 

abril / Final 
do ano 
letivo 

€200 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL 
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M

e
ta

s 
d

o
 P

.E
. 

Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

3  X 
Dinamizar o 
Projeto  
Os 5 Sentidos 

Promover 
atitudes e valores 
de solidariedade, 
tolerância e 
respeito pela 
diferença 

Docentes de 
Educação 
Especial 

Alunos da EB1 
Dona Maria 

(turma a 
definir) 

Exposição 
fotográfica 
na escola 

2ª período 
(data a 
definir) 

€30 

3  X 

Dinamizar o 
Projeto “Os 
números que 
me rodeiam, as 
letras que me 
circundam” e o 
subprojecto “O 
meu número, a 
minha meta” 

Promover a 
inclusão  dos 
alunos NEE, 
contribuindo para 
a sua valorização 
global 

Profª 
Fernanda 
Barroso 

Alunos com 
Necessidades 

educativas 
especiais de 

carácter 
permanente 
da EB1/JI de 

Almargem do 
Bispo, EB1/ JI 
de Negrais e 

EB1/JI do 
Sabugo 

- 
Ao longo 
do ano 
letivo 

€100 

3  X 

Elaborar  
protocolos de 
parcerias e 
colaboração 
com serviços de 
saúde e outras 
instituições de 
segurança social 

Desenvolver 
parcerias com 
instituições e 
serviços de Saúde 
e Ação Social  

Docentes de 
Educação 
Especial 

Alunos com 
NEE 

- 
Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

3  X 

Participar e 
acompanhar os 
alunos NEE a 
visitas de 
estudo 

Promover a 
integração dos 
alunos NEE, 
contribuindo para 
a sua valorização 
global 

Docentes do 
1º ,2º e 3º  

ciclos, 
Educadoras de 

Infância 

Alunos com 
NEE 

- 
Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

3  X 

Participar em 
atividades dos 
seguintes 
projetos:Eco-
Escolas 

Sensibilizar para a 
reutilização dos 
materiais 
recicláveis 

Docentes de 
Educação 
Especial 

Alunos com 
NEE 

Exposição 
na sala de 
Educação 
Especial e 
nas salas 
de aulas 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

3  X 

Implementação 
de uma Unidade 
de Ensino 
Estruturado 

Promover 
percursos 
educativos 
diferenciados 
 
Criar níveis 
diferenciados de 
aprendizagem 

Docentes de 
Educação 
Especial 

Alunos com 
NEE 

- 
Ao longo 
do ano 
letivo 

- 
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SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 
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M
e

ta
s 

d
o

 P
.E

. 
Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 
C

u
rr

ic
u

la
r 

1 
2 

 X 

Sessões 
temáticas de 
orientação 
vocacional a 
grupos/turmas 
de 9ªano. 
Sessões de 
informação 
escolar/ 
profissional das 
turmas CEF´s. 
Aplicação de 
testes de 
orientação 
vocacional, 
entrevista e 
resultados 
Reuniões de 
esclarecimento 
e informativas 
com pais/EE 
Articulação com 
entidades de 
formação 
profissional e 
encaminha-
mento de 
alunos 
Apoio às 
matrículas para 
o Secundário  

Promover a 
exploração do 
processo de 
orientação, no 
âmbito do 
desenvolvimento 
vocacional e 
aconselhamento 
da carreira, 
através de 
atividades 
específicas de 
orientação, 
favorecendo a 
indispensável 
articulação entre 
a escola e o 
mundo do 
trabalho 

Psicóloga 

Alunos do 
9ºano 

Alunos dos 
CEF´S 

Diretores 
de Turma 

2º e 3º 
período 

- 

1  X 

Levantamento 
de 
necessidades e 
interesses junto 
da comunidade 
escolar  
Divulgar a 
oferta 
formativa aos 
Dt´s em reunião 
com os alunos 
interessados.  
Aplicação de 
questionário e 
testes de 
interesses. 
Reunião com 
pais /EE 
Colaborar no 
processo de 
candidatura dos 
CEF´s 

 
Dinamizar o 
processo de 
identificação, 
seriação e seleção 
de alunos para 
CEF´s e PCA  
 

Psicóloga e 
Professores 

Alunos - 
2º e 3º 
Período 

- 
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M
e
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s 
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.E

. Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 

C
u

rr
ic

u
la

r 

1 
2 
3 

 X 

Atendimento 
individual, 
pontual e/ou 
continuado no 
tempo. 
Entrevista 
familiar. 
Avaliação 
psicológica. 
Elaboração de 
relatórios de 
observação 
psicológica. 
Articulação com 
equipas sociais, 
e serviços 
especializados. 
Encaminha-
mento de 
alunos  

 
Diagnosticar e 
acompanhar 
situações de 
crianças e jovens 
em risco no 
âmbito de 
problemáticas 
específicas 
 
Prestar apoio de 
natureza 
psicológica e 
psicopedagógica 
a alunos, 
professores e EE, 
no contexto das 
atividades letivas 
 
 

Psicóloga 

Alunos 
Professores 

Pais/EE 
Funcionários 

- 
Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

1  X 

 
 
 Reuniões 
periódicas com 
as equipas 
pedagógicas 
dos CEF´s 
 Participação 
em conselhos 
de turma 
específicos para 
a definição de 
estratégias de 
superação em 
situações 
concretas 
 Articulação 
com outros 
departamentos 
no 
desenvolviment
o de atividades 
que possam 
contribuir para 
o 
desenvolviment
o pessoal e/ou 
vocacional dos 
alunos 

 
 
Contribuir para 
a definição e 
aplicação de 
estratégias de 
orientação 
psicopedagógicas, 
que ajudem ao 
desenvolvimento 
de competência s 
cognitivas, 
sociais, de 
empregabilidade 
e gestão de 
carreira 

 

Psicóloga e 
Professores 

Alunos - 
Ao longo 
do ano 
letivo 

- 
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PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

2  X 

Segurança na 
Internet para 
pais e filhos 
 
Sub-atividade: 
debate seguido 
de palestra 

Alertar para 
comportamentos 
de risco na 
utilização                         
da Internet. 
 
Alertar 
pais/encarrega-
dos de educação 
sobre a 
necessidade de 
uma navegação 
consciente e 
segura 
 
Promover a 
literacia digital. 

Coordenadora 
PTE 

Professora 
Bibliotecária 

Pais e EE 
Comunica-
do aos Pais 

e EE 
2º período - 
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DIREÇÃO 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

5  x 
Comemoração 
do S. Martinho 

Proporcionar o 
convívio e a 
amizade entre 
pessoal docente e 
não docente do 
agrupamento 

Direção 

Pessoal 
docente e não 

docente do 
Agrupamento 

Convite 
12 
de 

novembro 
€50 

2 
3 

 X 

Atividades de 
Natal: 

encerramento 
do 1º período 

Proporcionar 
momentos de 
confraternização, 
amizade e 
respeito entre os 
alunos e docentes 

Direção 
Diretores de 

turma 

Alunos da 
escola sede do 
agrupamento 

Exposições 
Dramatiza-

ções 
Concursos 

14 
de 

dezembro 
€100 

5  X Almoço de Natal  

Confraternização  
entre o pessoal 
docente e não 
docente do 
agrupamento de 
forma a promover 
um bom 
ambiente de 
trabalho.  

Direção 

Pessoal 
docente e não 

docente do 
agrupamento 

Convite 

18 
de 

dezembro  
 

- 

1 
2 

 x 

Comemoração 
do aniversário 
da escola sede: 
Divulgação e 
entrega dos 
Diplomas de 
Mérito e de 
Excelência 
referentes ao 
ano letivo 
2011/2012 
Dinamização de 
atividades 
diversas 

Estabelecer uma 
maior 
aproximação 
entre escola, 
família e 
comunidade 
 
Valorizar o mérito  

Direção 
Diretores de 

Turma 
Professores 

responsáveis 
pelas 

atividades 

Alunos e 
Encarregados 
de Educação 

Exposições 
Espetáculo 
comemo-

rativo 

19  
de  

abril 
€600 
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u
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u
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r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

   
Almoço de Final 

de Ano 

Confraternização  
entre o pessoal 
docente e não 
docente do 
agrupamento de 
forma a promover 
um bom 
ambiente de 
trabalho.  

Direção 

Pessoal 
docente e não 

docente do 
agrupamento 

Convite junho - 
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FORMAÇÃO 
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M
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Área 

Atividades Objetivos 

Responsável 
/ 

Turma 
dinamizadora 

Destinatários/ 
Público Alvo 

Formas de 
Divulgação 

Calendari-
zação 

Custos 

C
u

rr
ic

u
la

r 

N
ão

 C
u

rr
ic

u
la

r 

4 
5 

 X 

Realização de 
Workshops de 
formação 
relacionadas 
com temas 
diversos. 

Desenvolver 
competências nos 
docentes do 
Agrupamento 
Lapiás, em termos 
de uma correcta 
utilização dos 
sistemas 
informáticos 

Professor 
Óscar Martins 

Docentes do 
Agrupamento 

Lapiás 

Folha de 
divulgação
/inscrição 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

4     “ 1,2,3 : Excell”  

Promover a 
aquisição de 
competências 
básicas  na 
utilização da folha 
de cálculo 

Professor 
Óscar Martins 

Professores 
do 

departamento 
Ciências 
Sociais e 
Humanas 

Workshop 
de Excell 

novembro  €20  

4  X 

Formação para 
Assistentes 
Operacionais 
Sessão de 
formação sobre 
“Prevenção do 
VIH/SIDA na 
comunidade 
escolar”: 
dinâmica de 
grupo; 
informação e 
debate; 
avaliação / 
sugestões 

Incentivar a 
formação do 
pessoal não 
docente do 
Agrupamento. 
Contribuir para a 
adoção de 
melhores formas 
de atuação, face a 
situações 
relacionadas com 
os temas 
abordados, na 
comunidade 
escolar 

Equipa de 
Educação para 

a Saúde 

Assistentes 
operacionais 

do 
agrupamento 

- 
2º período 

ou 
3º período 

- 

4  X 

Formação para 
Professores 
 
“Promoção de 
Competências 
Psicossociais e 
de Hábitos de 
Vida Saudáveis 
no 3º ciclo” 
 
Aplicação do  
Programa “Eu 
Passo…” 

Viabilizar a 
atualização 
científica, 
pedagógica e 
didática do corpo 
docente do 
Agrupamento 
 
Contribuir para a 
adoção de 
melhores formas 
de atuação, face a 
situações 
relacionadas com 
os temas 
abordados, na 
comunidade 
escolar 

Centro de 
Formação de 

Professores de 
Sintra. 

Associação 
Prevenir. 
Equipa de 

Educação para 
a Saúde. 

EDP 
Câmara 

Municipal de 
Sintra 

(financiamen-
to da ação). 

Grupo de 8 
professores e 
a totalidade 

dos alunos do 
8ºA, 8ºD, 8ºF 

e 8ºG 

Exposição 
dos 

trabalhos 
produzidos 
no âmbito 

da 
aplicação 

do 
Programa 

“Eu 
Passo…” 

Ao longo 
do ano 
letivo 

€200  
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rr
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4  X 

Formação para 
Pais e 
Encarregados 
de Educação 
(a confirmar). 
Sessão de 
esclarecimento 
sobre SAÚDE 
ORAL. 
 Importância da 
manutenção de 
uma boa 
higiene oral na 
qualidade de 
vida e na saúde 
global de cada 
indivíduo. 
O que há a 
saber sobre os 
Cheques-
dentista? 

Contribuir para o 
esclarecimento 
de questões 
relacionadas com 
as temáticas 
abordadas nas 
sessões. 
Contribuir para a 
adoção de 
atitudes 
promotoras da  
saúde individual e 
da dos que os 
rodeiam. 
Estabelecer uma 
maior 
aproximação 
entre escola, 
família e 
comunidade 

 
 

Equipa de 
Educação para 

a Saúde 
 

Técnicos da 
UCC do ACES 

VIII Sintra-
Mafra 

 
Patrícia 
Fonseca 

(higienista 
oral) 

 
 
 
 

Pais e 
Encarregados 
de Educação 
de alunos do 
2º e 3º ciclos 
abrangidos 

pelos 
cheques-
dentista 

Cartazes 
 

Convites 

A 
determinar 

- 

4  X 

Ações de 
Formação para 
pessoal não 
docente 

 
Câmara 

Municipal de 
Sintra 

Pessoal não 
docente do 

agrupamento 

Fax 
Email 

Ao longo 
do ano 
letivo 

- 

4  X 
Encontros 
Temáticos sobre 
Educação 

Proporcionar 
momentos de 
reflexão 
partilhada sobre 
as práticas 
educativas  

Direção  e 
Convidados 

Pessoal 
docente e não 

docente 
agrupamento 

Cartazes 
email 

2º e 3º 
períodos 

- 

4  X 
“Auto avaliação 
das Escolas” 

Facultar aos 
docentes a 
aquisição de 
competências 
para a realização 
da autoavaliação 
do Agrupamento. 

Direção em 
articulação 

com o Centro 
de Formação 
da Associação 
de  Escolas de 

Sintra 

Docentes do 
agrupamento 

Cartazes 
Ao longo 
do ano 
letivo 

A 
definir 

 
 
 
 


