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Departamento de Educação Pré-Escolar 

Departamento de Educação Pré-Escolar ( atividade) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

 
 

        

 

JI da Azaruja (14 atividades) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

Receção aos alunos 1º 2020-09-17 
Alexandrina Maria 
Freira Figueira 

  

- Acolher os novos alunos e 
todos os outros, 
respeitando na medida do 
possível, as novas regras 
de convívio social. 
- Criar um ambiente de 
alegria e de convívio de 
forma a motivar os alunos 
para a escola facilitando a 
sua adaptação e integração 
a este novo contexto. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 

Da Palavra à Música 1º 2020-09-17 
Alexandrina Maria 
Freira Figueira 

  

- Desenvolver capacidades 
expressivas e criativas 
- Desenvolver o Gosto pela 
Música 
- Desenvolver o Raciocínio 
- Desenvolver a Atenção e 
a Concentração 
- Desenvolver a Autoestima 
- Desenvolver o ritmo e a 
coordenação físico/motora 
- Desenvolver 
competências emocionais e 
sociais 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

s/ custos 



As Cores do Outono 1º 2020-09-22 
Alexandrina Maria 
Freira Figueira 

  

- Identificar as 
transformações ocorridas 
na Natureza. 
- Identificar e perceber as 
alterações nos hábitos 
alimentares, no vestuário e 
no tempo de lazer. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

s/ custos 

Dia do Animal - Os 
animais são nossos 
Amigos 

1º 2020-10-01 
Alexandrina Maria 
Freira Figueira 

  

- Promover o respeito e o 
cuidado pelos animais 
- Conhecer algumas 
caraterísticas dos animais 
- Conhecer algumas 
necessidades dos animais 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 

Dia da Alimentação - 
“Somos o que comemos” 

1º 2020-10-16 
Alexandrina Maria 
Freira Figueira 

  

- Promover hábitos 
alimentares saudáveis 
- Conhecer os alimentos / 
Roda dos alimentos 
- Aprender a gostar de 
todos os alimentos 
- Reconhecer os alimentos 
prejudiciais à nossa saúde 
- Aquisição de novo 
vocabulário 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

50€ 

São Martinho - A Lenda 1º 2020-11-11 
Alexandrina Maria 
Freira Figueira 

  

- Desenvolver atividades 
em articulação com o pré-
escolar e o 1º ciclo, 
relacionadas com o tema, 
utilizando ferramentas de 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

s/ custos 



comunicação à distância. Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

É Natal 1º 2020-12-14 
Alexandrina Maria 
Freira Figueira 

  

- Desenvolver atividades 
em articulação com o pré-
escolar e o 1º ciclo, 
utilizando recursos 
tecnológicos de 
comunicação à distância. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 

É dia de Reis 2º 2021-01-06 
Alexandrina Maria 
Freira Figueira 

  
- Conhecer e valorizar as 
tradições. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 

Famílias 



educativas. 

É Carnaval - viva a 
alegria 

2º 2021-02-16 
Alexandrina Maria 
Freira Figueira 

  

- Promover o convívio, a 
amizade e a alegria. 
- Desenvolver a imaginação 
e a criatividade. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 

150€ 

Dia Mundial da Árvore e 
da Floresta 

2º 2021-03-21 
Alexandrina Maria 
Freira Figueira 

  
- A Importância das árvores 
na vida do Homem 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 

Dia da Criança 3º 2021-06-01 
Alexandrina Maria 
Freira Figueira 

  
- Sensibilizar e informar 
sobre os direitos e deveres 
de cada criança. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 

s/ custos 



tecnológicas. 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

Somos amigos da 
Natureza 

Ao 
longo 
do ano 
letivo. 

-- 
Alexandrina Maria 
Freira Figueira 

  

- Promover o respeito pelo 
meio ambiente 
- Reduzir a nossa pegada 
ecológica 
- Conhecer a utilidade dos 
ecopontos 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 

Ideias com Histórias - O 
que é o Coronavírus 

Ao 
longo 
do ano 
letivo. 

-- 
Alexandrina Maria 
Freira Figueira 

  

- Dar a conhecer a doença 
COVID 19 e tudo o que está 
relacionado com ela 
- Regras preventivas de 
proteção e contágio 
- Combater os medos e a 
ansiedade 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 

s/ custos 



educativas e organizacionais. 
Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

Descobertas do Pensar 

Ao 
longo 
do ano 
letivo. 

-- 
Alexandrina Maria 
Freira Figueira 

  

- Aprender a Pensar 
- Desenvolver a capacidade 
de pensar e de relacionar 
conhecimentos e 
acontecimentos 
- Desenvolver a sua 
identidade e consciência 
social 
- Desenvolver a atenção, a 
observação e o espírito 
critico 
- Desenvolver a oralidade 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 

 
 

        

 

JI da Graça do Divor (15 atividades) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

Eu sou assim 1º 2020-09-23 Maria Ilda Madureira 
Leitão Pinto 

  

- Sensibilizar a maior 
consciência de quem sou 
eu, os meus gostos, as 
minhas capacidades e 
limites, para melhor 
realização pessoal e 
convivência social. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

s/ custos 

A horta do pé da porta 1º 2020-10-06 
Maria Ilda Madureira 
Leitão Pinto 

   

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

60€ 

Provérbios vai e vem 1º 2020-10-16 Maria Ilda Madureira   - Estabelecer laços de Eixo 3 - Melhoria das práticas s/ custos 



sobre alimentação Leitão Pinto proximidade. 
- Valorizar as tradições. 
- Promover a cooperação 
com a comunidade. 

educativas e organizacionais. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

O meu corpo 1º 2020-10-27 
Maria Ilda Madureira 
Leitão Pinto 

  

- Descobrir, aceitar e 
valorizar as características 
físicas, psicológicas e 
emocionais de cada um. 
- Sensibilização a bem 
comer. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

s/ custos 

Vem aí o Natal 1º 2020-12-02 
Maria Ilda Madureira 
Leitão Pinto 

  
- Estabelecer laços de 
proximidade. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Promover a cooperação com 
a comunidade. 

Famílias 

A minha casa e a minha 
escola 

2º 2021-01-07 
Maria Ilda Madureira 
Leitão Pinto 

  

- Valorizar o que temos de 
igual e de diferente dos 
outros, nos nossos 
espaços, família e gostos. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 

s/ custos 

Segurança rodoviária 2º 2021-03-02 
Maria Ilda Madureira 
Leitão Pinto 

  

- Aquisição de 
conhecimentos e 
capacidades como 
passageiro e peão. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

s/ custos 

Dia pai 2º 2021-03-19 
Maria Ilda Madureira 
Leitão Pinto 

  
- Valorizar o pai como 
elemento de afetividade na 
família. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

s/ custos 

A minha aldeia 2º 2021-04-20 
Maria Ilda Madureira 
Leitão Pinto 

  
- Valorizar o sentido de 
pertença à minha 
comunidade. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de respeito, 
cidadania e inclusão. 

s/ custos 

Eu bebo leite e tu? 3º 2021-02-04 
Maria Ilda Madureira 
Leitão Pinto 

  

- Sensibilizar para o 
consumo do leite e seus 
derivados 
- Dar a conhecer a sua 
importância numa 
alimentação saudável. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 

s/ custos 

Os animais da minha 
terra 

3º 2021-04-14 
Maria Ilda Madureira 
Leitão Pinto 

  

- Sensibilizar para a 
preservação das espécies 
- Estimular a observação, 
pesquisa, registo e 
conhecimento. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

s/ custos 

Dia da Mãe 3º 2021-04-30 Maria Ilda Madureira   - Valorizar a mãe como Eixo 1 - Sucesso educativo s/ custos 



Leitão Pinto elemento de afetividade na 
família. 

Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

O meu país 3º 2021-05-25 
Maria Ilda Madureira 
Leitão Pinto 

  
- Conhecer os símbolos do 
nosso país e a importância 
de os valorizar. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

s/ custos 

Dia mundial da criança 3º 2021-06-01 
Maria Ilda Madureira 
Leitão Pinto 

  

- Celebrar o dia da criança 
ao ar livre e proporcionar 
momentos de lazer e 
convívio. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 

s/ custos 

O cesto da fruta 3º 2021-06-03 
Maria Ilda Madureira 
Leitão Pinto 

  

- Conhecer a importância 
da fruta 
- Estimular e relacionar a 
ingestão de fruta a um bom 
hábito alimentar 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

50€ 

         
 
 

        

 

JI de NS de Machede (18 atividades) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

Eu sou assim 
(Identidade) 

1º 2020-09-23 
Olga Maria Cândido 
Ferreira Barradas 

 

- Pessoal não 
docente 
- Encarregados 
de educação 

- Sensibilizar a maior 
consciência de quem sou 
eu, os meus gostos, as 
minhas capacidades e 
limites, para melhor 
realização pessoal e 
convivência social 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 

s/ custos 

Apresentação à 
distância aos alunos do 
1º ciclo 

1º 2020-09-30 
Olga Maria Cândido 
Ferreira Barradas 

 
- Professora do 
1º ciclo 

- Ficar a conhecer os 
alunos de cada nível de 
ensino 
- Promover a articulação 
ainda que à distância 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 

s/ custos 



Provérbios vai e vem 1º 2020-10-16 
Olga Maria Cândido 
Ferreira Barradas 

 
- Professora do 
1ºciclo 

- Estabelecer laços de 
proximidade 
- Valorizar as tradições 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 

s/ custos 

O meu corpo 1º 2020-10-19 
Olga Maria Cândido 
Ferreira Barradas 

  

- Descobrir, aceitar e 
valorizar as características 
físicas, psicológicas e 
emocionais de cada um. 
- Sensibilização a bem 
comer. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 

s/ custos 

Vamos cuidar do 
ambiente 

1º 2020-11-23 Olga Maria Cândido 
Ferreira Barradas 

  - Promover a educação 
para a sustentabilidade 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 

Vem aí o Natal 1º 2020-12-02 
Olga Maria Cândido 
Ferreira Barradas 

 
- Professora do 
1º ciclo 

- Estabelecer laços de 
proximidade. 
- Valorizar as tradições 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 

Famílias 

A minha casa e a 
minha escola 
(identidade) 

2º 2021-01-04 Olga Maria Cândido 
Ferreira Barradas 

  

- Valorizar o que temos de 
igual e de diferente dos 
outros, nos nossos espaços 
e gostos. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 

s/ custos 



inclusão. 
Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 

Eu bebo leite e tu? 2º 2021-02-04 
Olga Maria Cândido 
Ferreira Barradas 

  

- Sensibilizar para o 
consumo do leite e seus 
derivados 
- Dar a conhecer a sua 
importância numa 
alimentação saudável. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 

s/ custos 

Segurança rodoviária 2º 2021-03-02 
Olga Maria Cândido 
Ferreira Barradas 

  

- Aquisição de 
conhecimentos e 
capacidades como 
passageiro e peão. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

s/ custos 

Dia do Pai 2º 2021-03-19 
Olga Maria Cândido 
Ferreira Barrada   

- Valorizar o pai como 
elemento de afetividade na 
família. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 

A minha aldeia 
(identidade) 

3º 2021-04-19 
Olga Maria Cândido 
Ferreira Barradas 

  
- Valorizar o sentido de 
pertença à minha 
comunidade. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 

s/ custos 

Dia da mãe 3º 2021-04-30 
Olga Maria Cândido 
Ferreira Barradas 

  
- Valorizar a mãe como 
elemento de afetividade na 
família. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 

O meu país 
(identidade) 

3º 2021-05-24 
Olga Maria Cândido 
Ferreira Barradas 

  
- Valorizar o sentido de 
pertença à uma 
comunidade mais alargada. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

s/ custos 



Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

Dia mundial da criança 3º 2021-06-01 
Olga Maria Cândido 
Ferreira Barradas 

  
- Proporcionar momentos 
de lazer e convívio. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 

s/ custos 

O cesto da fruta 3º 2021-06-07 
Olga Maria Cândido 
Ferreira Barradas 

  

- Conhecer a importância 
da fruta 
- Estimular e relacionar a 
ingestão de fruta a um bom 
hábito alimentar hábitos e 
manutenção de saúde 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

50€ 

Da palavra à música 

Ao 
longo do 
ano 
letivo. 

-- 
Olga Maria Cândido 
Ferreira Barradas 

  

- Desenvolver capacidades 
expressivas e criativas 
- Facilitar a aquisição de 
vocabulário 
- Estimular a participação 
em atividades de grupo 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 

50€ 

A horta do pé da porta 

Ao 
longo do 
ano 
letivo. 

-- 
Olga Maria Cândido 
Ferreira Barradas 

 
Pessoal não 
docente 

- Valorizar o mundo rural 
- Descobrir alimentos 
naturais. 
- Promover um mundo 
sustentável. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

60€ 

Os animais da minha 
terra 

Ao 
longo do 
ano 

-- 
Olga Maria Cândido 
Ferreira Barradas 

  
- Observar e conhecer 
diferentes espécies 
- Sensibilizar para a 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
20€ 



letivo. preservação das espécies 
- Estimular a observação, 
pesquisa e conhecimento. 

Desenvolver competências 
tecnológicas. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

 
 

        

 

JI Penedo de Ouro (24 atividades) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

Criação de um email 
por grupo/sala 

1º 2020-09-08 

Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 
Madeira 
 
Marisa Duarte 
Carvalho 
 
Maria da Graça 
Lança Rodrigues 
Palma 
 
Ana Paula Xavier 
Patinho 

 
Direção do 
Agrupamento 

- Articular com as famílias 
privilegiando a utilização das 
tecnologias 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 

Receção às crianças 1º 2020-09-17 

Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 

  
- Criar um ambiente de 
alegria e entusiasmo; 
- Transmitir segurança, 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

s/ custos 



Madeira 
 
Maria da Graça 
Lança Rodrigues 
Palma 
 
Marisa Duarte 
Carvalho 
 
Ana Paula Xavier 
Patinho 

Comemoração do 
Dia da Música e do 
Animal 28/09 a 2/10; 

1º 2020-09-28 

Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 
Madeira 
 
Maria da Graça 
Lança Rodrigues 
Palma 
 
Marisa Duarte 
Carvalho 
 
Ana Paula Xavier 
Patinho 

  

- Exploração da obra 
“Sinfonia dos Animais” de 
Dan Brown; 
- Explorar diversas formas 
de expressão; 
- Adquirir novos 
conhecimentos; 
- Desenvolver o espírito 
cooperativo e participativo; 
-Sensibilizar o grupo para o 
respeito e cuidados a ter 
com os animais; 
- Desenvolver a imaginação 
e criatividade; 
- Desenvolver o 
conhecimento do mundo; 
- Desenvolver o espírito 
científico; 
- Desenvolver a Formação 
Pessoal e Social. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 

Comemoração do 
Dia da Alimentação 
(16/10) 

1º 2020-10-16 

Ana Paula Xavier 
Patinho 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 
Madeira 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Maria da Graça 
Lança Rodrigues 
Palma 

  

- Sensibilizar o grupo para a 
importância de uma 
alimentação saudável; 
- Desenvolver a imaginação 
e criatividade; 
- Desenvolver o 
conhecimento do mundo; 
- Desenvolver o espírito 
científico; 
- Desenvolver a Formação 
Pessoal e Social. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

50€ 



 
Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Marisa Duarte 
Carvalho 

São Martinho 1º 2020-11-11 

Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 
Madeira 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Maria da Graça 
Lança Rodrigues 
Palma 
 
Ana Paula Xavier 
Patinho 
 
Marisa Duarte 
Carvalho 

  
- Vivenciar tradições 
culturais da comunidade 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 
Melhorar as práticas educativas. 

100€ 

-Comemoração do 
Dia Mundial da 
Ciência - (24/11) 

1º 2020-11-24 

Ana Paula Xavier 
Patinho 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Marisa Duarte 
Carvalho 
 
Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 
Madeira 
 

  
- Desenvolver o espírito 
científico 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

100€ 



Maria da Graça 
Lança Rodrigues 
Palma 

-Comemoração do 
Natal. 

1º 2020-12-02 

Ana Paula Xavier 
Patinho 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 
Madeira 
 
Maria da Graça 
Lança Rodrigues 
Palma 
 
Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Marisa Duarte 
Carvalho 

  

- Vivenciar a tradição; 
- Criar um ambiente de 
alegria e entusiasmo; 
- Promover o 
desenvolvimento pessoal e 
social das crianças; 
- Desenvolver o 
conhecimento do mundo; 
-Desenvolver o espírito 
científico; 
-Incentivar e desenvolver o 
sentimento de solidariedade. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

Famílias 

Exploração do 
Inverno (21/12) 

2º 2021-01-04 

Ana Paula Xavier 
Patinho 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 
Madeira 
 
Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Maria da Graça 
Lança Rodrigues 
Palma 

  

- Proporcionar experiências 
de aprendizagem; 
- Levar as crianças a 
organizarem as suas 
próprias aprendizagens, de 
forma consciente; 
- Tirar partido da diversidade 
do tema, em função dos 
interesses do grupo; 
- Desenvolver o 
conhecimento do mundo; 
- Desenvolver o espírito 
científico; 
-Intercâmbio entre as quatro 
salas do J.I.; 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 

Comemoração do 
Dia de Reis (6/1) 

2º 2021-01-06 

Ana Paula Xavier 
Patinho 
 
Elisabete 

  
- Proporcionar experiências 
de aprendizagem; 
- Levar as crianças a 
organizarem as suas 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 

Famílias 



Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 
Madeira 
 
Marisa Duarte 
Carvalho 
 
Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Maria da Graça 
Lança Rodrigues 
Palma 

próprias aprendizagens, de 
forma consciente; 
- Tirar partido da diversidade 
do tema, em função dos 
interesses do grupo; 
- Desenvolver o 
conhecimento do mundo; 
- Desenvolver o espírito 
científico; 
-Intercâmbio entre as quatro 
salas do J.I.; 

inclusão. 
Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

Comemoração do 
Carnaval  

2º 2021-02-12 

Ana Paula Xavier 
Patinho 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 
Madeira 
 
Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Maria da Graça 
Lança Rodrigues 
Palma 
 
Marisa Duarte 
Carvalho 

  

- Conhecer e vivenciar a 
tradição; 
- Proporcionar o 
envolvimento da família e da 
comunidade; 
- Criar um ambiente de 
alegria e entusiasmo; 
- Promover o 
desenvolvimento pessoal e 
social das crianças; 
-Desenvolver o espírito 
científico. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

150€ 

Abordagem ao Dia 
do Pai (19/03) 

2º 2021-03-19 

Ana Paula Xavier 
Patinho 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Luísa de Jesus 

  

- Estimular os laços 
familiares; 
- Desenvolver o conceito de 
família 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 

s/ custos 



Esteves Garcia 
Madeira 
 
Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Maria da Graça 
Lança Rodrigues 
Palma 
 
Marisa Duarte 
Carvalho 

educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

Exploração da 
Primavera 2º 2021-03-22 

Ana Paula Xavier 
Patinho 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 
Madeira 
 
Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Maria da Graça 
Lança Rodrigues 
Palma 
 
Marisa Duarte 
Carvalho 

  

- Identificar e caracterizar a 
estação do ano: primavera; 
- Criar um ambiente de 
alegria e entusiasmo; 
- Vivenciar tradições 
culturais da comunidade; 
-Desenvolver o espírito 
científico. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 

Comemoração do 
Dia da Árvore 

2º 2021-03-22 

Ana Paula Xavier 
Patinho 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 
Madeira 
 
Maria Manuel 

  

- Criar um ambiente de 
alegria e entusiasmo; 
- Vivenciar tradições 
culturais da comunidade; 
- Desenvolver o espírito 
científico. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

s/ custos 



Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Maria da Graça 
Lança Rodrigues 
Palma 
 
Marisa Duarte 
Carvalho 

Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

Comemoração da 
Páscoa 

2º 2021-04-12 

Ana Paula Xavier 
Patinho 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 
Madeira 
 
Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Maria da Graça 
Lança Rodrigues 
Palma 
 
Marisa Duarte 
Carvalho 

  
- Vivenciar tradições 
culturais da comunidade 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 

Abordagem ao 25 de 
Abril 3º 2021-04-23 

Ana Paula Xavier 
Patinho 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 
Madeira 
 
Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Maria da Graça 

  
- Conhecer a história de 
Portugal; 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 



Lança Rodrigues 
Palma 
 
Marisa Duarte 
Carvalho 

Abordagem ao Dia 
da Mãe 

3º 2021-05-03 

Ana Paula Xavier 
Patinho 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 
Madeira 
 
Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Maria da Graça 
Lança Rodrigues 
Palma 
 
Marisa Duarte 
Carvalho 

  

- Estimular os laços 
familiares; 
- Desenvolver o conceito de 
família; 
-Proporcionar o 
envolvimento da família e da 
comunidade; 
- Criar um ambiente de 
alegria e entusiasmo; 
- Promover o 
desenvolvimento pessoal e 
social das crianças; 
-Desenvolver o espírito 
científico. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 

Comemoração do 
Dia da Criança 

3º 2021-06-01 

Ana Paula Xavier 
Patinho 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 
Madeira 
 
Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Maria da Graça 
Lança Rodrigues 
Palma 
 
Marisa Duarte 

  

- Proporcionar às crianças 
um dia diferente e 
agradável; 
- Levar as crianças a 
sentirem que também têm 
direitos como membros da 
sociedade; 
- Criar um ambiente de 
alegria e entusiasmo; 
- Fomentar momentos de 
convívio entre as crianças 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 



Carvalho 

Comemoração do 
Dia Mundial do 
Ambiente 

3º 2021-06-04 

Ana Paula Xavier 
Patinho 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 
Madeira 
 
Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Maria da Graça 
Lança Rodrigues 
Palma 
 
Marisa Duarte 
Carvalho 

  

- Alertar as crianças para a 
proteção e conservação do 
ambiente e para a 
importância da 
biodiversidade; 
- Sensibilizar as crianças 
para a necessidade de 
reciclar; 
- Desenvolver 
atitudes/competências, para 
a solução de questões 
ambientais; 
-Desenvolver o espírito 
científico. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 

Quero crescer 
saudável (inserido no 
Projeto P.E.S.) 

Ao 
longo 
do ano 
letivo. 

-- 

Ana Paula Xavier 
Patinho 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 
Madeira 
 
Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Maria da Graça 
Lança Rodrigues 
Palma 

  

- Reconhecer e aplicar 
regras de convivência social; 
- Encontrar formas de afeto 
assegurando o 
distanciamento; 
- Respeitar a igualdade de 
género; 
- Respeitar a individualidade 
própria de cada um, 
- Saber e aplicar regras de 
higiene pessoal; 
- Reconhecer a importância 
da limpeza dos espaços; 
- Aprender a utilizar locais 
pertencentes á comunidade; 
- Identificar os alimentos 
indispensáveis a uma vida 
saudável; 
- Saber estar à mesa; 
- Prevenir a obesidade; 
- Promover estímulos de 
vida saudável; 
- Promover a prática do 
exercício físico. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 



Aqui há Ciência 

Ao 
longo 
do ano 
letivo. 

-- 

Cidália Vicente 
 
Mariana de Jesus 
Feitor Montalto 
Rodrigues 

  

- Diversificar estratégias de 
atuação em contexto de sala 
de atividades; 
- Adquirir e aprofundar 
conhecimentos sobre a 
temática das ciências; 
- Fomentar o gosto pelas 
ciências, observação e 
investigação; 
- Desenvolver o pensamento 
crítico, dedutivo e criativo 
das crianças; 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

150€ 

Janelas Encantadas 

Ao 
longo 
do ano 
letivo. 

-- 

Aldina Maria 
Santos Cabrol 
 
Maria do Carmo 
Correia 

  

- Possibilitar o conhecimento 
e exploração de algumas 
obras do PNL e outras; 
- Promover o gosto pela 
leitura; 
- Enriquecer o imaginário 
infantil; 
- Valorizar o livro como fonte 
de entretenimento e 
conhecimento 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

s/ custos 

EcoMatemática 

Ao 
longo 
do ano 
letivo. 

-- 
Ana Paula Xavier 
Patinho 

  

- Potenciar o aspeto lúdico 
da matemática; 
- Fomentar a aquisição e 
consolidação de vários 
conceitos matemáticos; 
- Incentivar o gosto pela 
resolução de problemas e 
de jogos matemáticos; 
- Promover o respeito pela 
natureza, 
- Promover a educação para 
a sustentabilidade 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 

s/ custos 



educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

Da Palavra à Música 

Ao 
longo 
do ano 
letivo. 

-- 

Ana Paula Xavier 
Patinho 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 
Madeira 
 
Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Maria da Graça 
Lança Rodrigues 
Palma 
 
Marisa Duarte 
Carvalho 

  

- Sensibilizar para a 
importância da Música 
- Contribuir para o 
desenvolvimento 
psicomotor, sócio afetivo, 
cognitivo e linguístico; 
- Contribuir para a 
construção do 
conhecimento, favorecendo 
o desenvolvimento da 
criatividade, do sentido 
rítmico, promovendo a 
sensibilidade, a imaginação, 
a memória, o prazer de ouvir 
música e a capacidade de 
atenção/concentração; 
- Fomentar valores básicos 
fundamentais, 
nomeadamente de respeito 
ao próximo e de 
socialização, associando-se 
ainda a uma efetiva 
consciência corporal e de 
movimentação 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

50€ 

Passeios Pedonais 

Ao 
longo 
do ano 
letivo. 

-- 

Ana Paula Xavier 
Patinho 
 
Elisabete 
Petronilha Alvorado 
Cristo Mestre 
 
Luísa de Jesus 
Esteves Garcia 
Madeira 
 
Maria Manuel 
Bastos Candeias 
Fernandes 
 
Maria da Graça 
Lança Rodrigues 

  

- Negociar/Aplicar regras de 
segurança nos momentos 
das saídas; 
- Promover a 
responsabilidade de todos 
na preservação da natureza 
e património cultural; 
- Promover o conhecimento 
da história local; 
- Promover a interação com 
todos os elementos do 
grupo 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 

s/ custos 



Palma 
 
Marisa Duarte 
Carvalho 

comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

 
 

        

 

JI Pólo Itinerante de S.M. de Machede ( atividade) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

 
 

        

 

JI Galopim de Carvalho ( atividade) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

 
 

        

 

JI dos Canaviais ( atividade) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

 
 

        

 
 
Departamento 1º ciclo 

Departamento 1º ciclo ( atividade) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

  
        

 



EB de Azaruja ( atividades) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

 
 

        

 

EB de Graça do Divor (1 atividade) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

Livro “Provérbios…Vai e 
Vem” 

1º 2020-10-16   
Alunos, 
professores e 
encarregados de 
educação. 

- Elaboração de um livro de 
provérbios, relacionados 
com Alimentação e com o 
Magusto, em parceria com 
os alunos da Escola Básica 
e do Jardim de Infância de 
Graça do Divor. 
- Valorizar as tradições; 
- Desenvolver hábitos 
alimentares saudáveis 
através de uma alimentação 
variada e equilibrada; 
- Identificar os grupos 
alimentares que fazem 
parte de uma alimentação 
saudável e equilibrada; 
- Identificar alimentos que 
devem estar presentes na 
alimentação diária. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Promover a cooperação com 
a comunidade. 

50€ 

         
 
 

        

 

EB de N. S. de Machede (3 atividades) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

Receção aos Alunos 1º 2020-09-17 
Idalina Maria Belo 
Cinza 

  
- Promover a integração 
dos novos alunos na 
escola 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 

s/ custos 



- Estimular o uso de 
regras de convivência 
social 

- Dar a conhecer o espaço 
escola 

respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

Dia da Alimentação 1º 2020-10-16 
Idalina Maria Belo 
Cinza 

Jardim de 
Infância 

 

- Sensibilizar os alunos 
para problemas sociais, 
como a fome. 
- Promover o espírito de 
solidariedade 
- Compreender a 
necessidade de uma 
alimentação equilibrada; 
- Identificar erros 
alimentares; 
- Promover hábitos de 
saúde, de higiene e 
alimentares; 
- Promover a articulação 
entre jardim de infância e 
escola do 1º ciclo 
- Desenvolver o espírito 
crítico e de pesquisa. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Promover a cooperação com 
a comunidade. 

50€ 

Provérbios em Vai e Vem 

Ao 
longo 
do 
ano 
letivo. 

-- 
Idalina Maria Belo 
Cinza 

 Educadora de 
Infância 

- Valorizar tradições 
- Estabelecer laços de 
proximidade 
- Promover a interação dos 
Pais e Avós 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

50€ 

         
 
 

        

 



EB do Bairro do Frei Aleixo (11 atividades) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

Receção aos alunos da 
escola 

1º 2020-09-18 

Maria Cecília dos 
Santos Pina 
 
António Manuel 
Rocha Pereira 
 
Ana Luísa Silveiro 
de Oliveira e Sousa 
 
Maria João Mértola 
Pisco 

  

- Interagir com os colegas; 
- Participar na visita guiada 
à escola; 
- Participar nas atividades 
que os professores titulares 
proporcionam, tendo em 
vista o conhecimento e 
socialização dos alunos. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

10€ 

Dia Mundial do Animal 1º 2020-10-02 

Maria Cecília dos 
Santos Pina 
 
Ana Cristina Pereira 
Silveira Sousa 
 
António Manuel 
Rocha Pereira 
 
Maria João Mértola 
Pisco 

 

Encarregados 
de Educação e a 
"Associação 
Cantinho dos 
Animais de 
Évora" 

- Sensibilizar a população 
escolar para a necessidade 
de proteger e respeitar os 
animais e a para 
preservação de todas as 
espécies; 
- Mostrar a importância dos 
animais na vida das 
pessoas; 
-Celebrar a vida animal em 
todas as suas vertentes. 
- Desenvolver laços de 
colaboração com 
Associações Locais 
- Conhecer a história ligada 
ao dia do Animal 
- Proceder à recolha de 
alimentos para oferta ao 
Cantinho dos Animais 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Promover a cooperação com 
a comunidade. 

Famílias 

Comemoração do Dia 
Internacional da 
Alimentação 

1º 2020-10-17 

Maria Cecília dos 
Santos Pina 
 
Ana Cristina Pereira 
Silveira Sousa 
 
Maria João Mértola 
Pisco 
 
António Manuel 
Rocha Pereira 

  

- Promover hábitos de 
solidariedade; 
- Promover hábitos 
promotores de uma 
alimentação saudável 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Promover a cooperação com 
a comunidade. 

50€ 



S. Martinho 1º 2020-11-11 

Maria Cecília dos 
Santos Pina 
 
Ana Cristina Pereira 
Silveira Sousa 
 
António Manuel 
Rocha Pereira 
 
Maria João Mértola 
Pisco 

  

Manter viva a tradição do 
magusto no dia de S. 
Martinho; 
- Enriquecer competências 
e valores através do 
património oral; 
- Recolher informação sobre 
o tema; 
- Identificar datas e épocas 
do ano. 
- Dramatizar situações 
vividas ou imaginadas 
- Declamar poesias 
- Cantar canções 
- Promover momentos de 
interação pedagógica 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

150€ 

"Ser diferente" 1º 2020-12-02 

Maria Cecília dos 
Santos Pina 
 
Ana Cristina Pereira 
Silveira Sousa 
 
António Manuel 
Rocha Pereira 
 
Maria João Mértola 
Pisco 

  

- Aprender a respeitar as 
diferenças; 
- Desenvolver o espírito de 
tolerância e ajuda; 
- Ouvir e interpretar 
histórias alusivas ao tema; 
- Assistir e participar na 
demonstração e na 
execução de atividades 
físicas adaptadas, 
- Realizar trabalhos escritos 
e estéticos associados à 
temática 
- Organizar uma exposição 
com os trabalhos realizados 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

s/ custos 

Comemorar o Natal 1º 2020-12-18 

Maria Cecília dos 
Santos Pina 
 
Ana Luísa Silveiro 
de Oliveira e Sousa 
 
António Manuel 
Rocha Pereira 
 
Maria João Mértola 
Pisco 

 
Professores das 
AEC´s 

- Promover os valores do 
Natal; 
- Manter e conhecer as 
tradições de Natal; 
- Celebrar o espírito do 
Natal; 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Promover a cooperação com 
a comunidade. 

Famílias 

É Páscoa! 2º 2020-10-10 

Maria Cecília dos 
Santos Pina 
 
Ana Luísa Silveiro 

 
Professores das 
AEC´s 

- Conhecer o significado da 
Páscoa. 
- Vivenciar tradições 
culturais da comunidade. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Famílias 



de Oliveira e Sousa 
 
António Manuel 
Rocha Pereira 
 
Maria João Mértola 
Pisco 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

Carnaval 2º 2021-02-12 

Maria Cecília dos 
Santos Pina 
 
Ana Cristina Pereira 
Silveira Sousa 
 
António Manuel 
Rocha Pereira 
 
Maria João Mértola 
Pisco 

  

- Valorizar tradições. 
- Promover a participação 
lúdica. 
- Desenvolver a 
socialização. 
- Promover aspetos 
organizacionais. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Promover a cooperação com 
a comunidade. 

150€ 

Viver o Final de Ano 3º 2020-10-10 

Maria Cecília dos 
Santos Pina 
 
Ana Cristina Pereira 
Silveira Sousa 
 
António Manuel 
Rocha Pereira 
 
Maria João Mértola 
Pisco 

  

- Proporcionar momentos 
de diversão e cultura 
apresentados pelos alunos 
- Apresentar dramatizações 
e canções; 
- Apresentar coreografia 
musical e cantada; 
- Proporcionar aos alunos 
de quarto ano um momento 
diferente e especial de 
mudança de ciclo. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

150€ 

Dia Mundial da Criança 3º 2021-06-01 

Maria Cecília dos 
Santos Pina 
 
António Manuel 
Rocha Pereira 
 
Ana Cristina Pereira 
Silveira Sousa 
 
Maria João Mértola 
Pisco 

  

- Sensibilizar as crianças 
para os seus direitos e 
deveres; 
- Desenvolver o espírito de 
cooperação, interajuda, 
respeito mútuo e partilha; 
- Conhecer a Declaração 
dos Direitos da Criança; 
- Fomentar nos alunos o 
respeito pelos outros. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

s/ custos 

Dia Mundial do Ambiente 3º 2021-06-04 

Maria Cecília dos 
Santos Pina 
 
António Manuel 
Rocha Pereira 
 

  
- Sensibilizar os alunos para 
a importância de preservar 
o Meio Ambiente. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

s/ custos 



Ana Cristina Pereira 
Silveira Sousa 
 
Maria João Mértola 
Pisco 

Promover a cooperação com 
a comunidade. 

         
 
 

        

 

EB de Canaviais ( atividade) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

 
 

        

 

EB Galopim de Carvalho (1 atividade) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

Natal ONline 1º 2020-12-18 
José Maria 
Nascimento Garção 

  

- Comemoração de datas 
festivas; 
- Socialização; 
- Exploração de diferentes 
formas de comunicação; 
- Proporcionar prazer lúdico. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 

Famílias 

         
  

        

 
 
 

Departamento de Ciências Experimentais e Tecnologias (4 atividades) 



Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

"Semana da 
alimentação" 

1º 2020-10-16 

Maria Valério 
Rodrigues Santos 
 
Josefa Maria Delgado 
da Vinha 
 
Rui Dinis Serrano da 
Cruz 

 

Professores de 
ciências 
naturais 
(2ºciclo) e 
alunos (2ºciclo- 
6ºano). 

- Sensibilizar os alunos e a 
comunidade educativa para a 
prática de uma alimentação 
racional e contribuir para a 
criação de condições de vida 
saudáveis; 
- Realizar trabalhos 
educativos e apelativos para 
exposição sobre como 
praticar uma alimentação 
saudável. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação com 
a comunidade. 

15€ 

O Centro de 
Ciência Viva vem 
à escola 

2º 2020-10-16 

Maria de Fátima 
Ciríaco Caneiro 
 
Jorge Manuel Silva 
Matos 
 
Fernanda de Jesus 
Abelho Dias 
 
Luís Filipe Pina 
Mendes 

 
Centro de 
Ciência Viva de 
Estremoz 

- Aplicar conhecimentos 
adquiridos a novos contextos 
de aprendizagem; 
- Proporcionar aos alunos 
uma atividade com recurso a 
estratégias diversificadas. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

Famílias 
1000.00 

Concurso de 
fotografia sujeito 
ao tema "Um olhar 
sobre os 
ecossistemas" 

3º 2020-10-16 

Maria de Fátima 
Ciríaco Caneiro 
 
Ana Soledade 
Canete Pires 
 
Ana Paula Araújo 
Murcela 

  

- Proporcionar aos alunos 
uma atividade de carater 
lúdico-formativo; 
- Olhar o mundo natural na 
perspetiva de uma 
caracterização dos 
ecossistemas que o 
constituem. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

s/ custos 

Masstraining em 3º 2020-10-16 Ana Soledade Bombeiros  - Participar numa atividade Eixo 1 - Sucesso educativo s/ custos 



Suporte Básico de 
Vida 

Canete Pires 
 
Fernanda de Jesus 
Abelho Dias 
 
Luís Filipe Pina 
Mendes 

Voluntários de 
Évora 

demonstrativa das manobras 
de suporte básico de vida; 
- Aplicar conhecimentos 
teóricos adquiridos a novos 
cenários de aprendizagem. 

Melhorar o sucesso escolar. 
Eixo 2 - Criatividade/Inovação 

Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

 
 

        

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas (5 atividades) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

Visita de estudo 
ao fórum romano 
da cidade de 
Évora 

1º 2020-11-24 
Natalina Maria Bagulho 
Safara 

  

- Reconhecer vestígios da 
presença romana na cidade; 
- Identificar a zona do fórum, 
das termas e da muralha 
romana; 
- Valorizar o património cultural 
e arquitetónico. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino 
prático e experimental. 

100€ 

PROJETO EU 
DOU - CABAZES 
DE NATAL 

1º 2020-12-10 João Filipe Carapito 

ELI nº1 de 
Évora/CERCIDI
ANA (Equipa 
Local de 
Intervenção 
Precoce de 
Évora) 

- Jardim 
Infantil Nossa 
Senhora da 
Piedade, 
Associação 
da Creche e 
Jardim de 
Infância de 
Évora, Centro 
Infantil Irene 
Lisboa, 
Centro de 
Atividade 
Infantil de 
Évora, 
Colégio do 
Sagrado 
Coração de 
Jesus, 
Colégio 
Coopberço, 

- Com este projeto temos em 
vista desenvolver nos alunos e 
na comunidade local, 
competências de solidariedade, 
entreajuda e partilha. 
- Ajudar algumas dezenas de 
famílias carenciadas, 
entregando-lhes um cabaz de 
natal. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação 
com a comunidade. 

Famílias 



Aminata 
Évora Clube 
de Natação, 
Creche e 
Jardim de 
Infância O 
CASULO, 
Câmara 
Municipal de 
Évora, 
Évoracond, 
Publiplanície 
e todas as 
escolas 
pertencentes 
ao 
Agrupamento 
de escolas 
André de 
Gouveia. 

Visita de estudo à 
catedral e ao Pátio 
de São Miguel em 
Évora 

2º 2021-01-12 Natalina Maria Bagulho 
Safara 

  

- Consolidar conhecimentos 
adquiridos na aula; 
conhecer e valorizar o 
património histórico e cultural da 
cidade. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino 
prático e experimental. 

100€ 

Visita de estudo 
ao Centro de Artes 
da Fundação 
Eugénio de 
Almeida 

2º 2021-03-10 
Natalina Maria Bagulho 
Safara 

  

- Contactar com produção 
artística contemporânea; 
consolidar conhecimentos 
adquiridos nas aulas. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino 
prático e experimental. 

100€ 

XXIX Encontro 
dos alunos de 
EMRC em 
SOUSEL 

3º 2021-04-29 João Filipe Carapito 

Secretariado 
Diocesano do 
Ensino Religioso 
Escolar 

- Secretariado 
Diocesano do 
Ensino 
Religioso 
Escolar 

- Sensibilizar os alunos para o 
valor da pessoa humana e da 
sua dignidade; 
Evidenciar a importância da 
disciplina de EMRC na formação 
integral dos alunos; 
Congregar professores e alunos 
num convívio para troca de 
experiências escolares; 
- Promover o convívio e a 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar a coesão da 

1200€ 



partilha de experiências entre 
alunos de EMRC das várias 
escolas da Arquidiocese de 
Évora; 
- Viver a alegria da mensagem 
do Evangelho. 

comunidade escolar. 

         
 
 

        

 

Departamento de Educação Especial ( atividades) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

 
 

        

 

Departamento de Educação Física (2 atividades) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

Dia Mundial da 
Alimentação 

1º 2020-10-16 
Ana Isabel Silva Rocha 
Ribeiro Batalha 

PES (projeto 
Educação para 
Saúde) 

Professores 
André Mira e 
Sandra 
Barreiros 

- Sensibilizar os alunos 
para um estilo de vida 
saudável, alimentação 
saudável. 
- A atividade será 
realizada no horário da 
aula de cada turma. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de respeito, 
cidadania e inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em projetos 
inovadores. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas educativas 
e organizacionais. 

Melhorar as práticas educativas. 
Melhorar a coesão da comunidade 
escolar. 
Promover a cooperação com a 
comunidade. 

100€ 

Dia Mundial do 
Não Fumador 

1º 2020-11-17 
Ana Isabel Silva Rocha 
Ribeiro Batalha 

PES (Projeto 
Educação para 
a Saúde) 

- Professores 
Sara Mendes 
e Carlos 
Mesquita - 
aula de HITT 

- Sensibilizar a 
comunidade escolar para 
um estilo de vida 
saudável e para os 
malefícios do tabaco. 
- A atividade será 
realizada no horário da 
aula de cada turma. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de respeito, 
cidadania e inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em projetos 
inovadores. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas educativas 
e organizacionais. 

100€ 



Melhorar as práticas educativas. 
Melhorar a coesão da comunidade 
escolar. 
Promover a cooperação com a 
comunidade. 

 
 

        

 

Departamento de Expressões (6 atividades) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

Visita e espetáculo 
- Grupo de Teatro 
de Marionetas 
"Era uma vez" 

1º 2020-10-14 

Maria Margarida 
Antunes Abrantes Alves 
 
Carlos Alberto Pires 
Alves Abrantes 
 
Glória Isabel da Costa 
Silva 

  

- Adquirir novos 
conhecimentos na área do 
teatro de Marionetas; 
- Estimular o sentido 
estético; 
- Proporcionar o contacto 
com vários tipos de 
Marionetas. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino prático e 
experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas educativas 
e organizacionais. 

Melhorar as práticas educativas. 

500€ 

Projeto 
Produções: Teatro 
do Absurdo 

1º 2020-10-28 

Carlos Alberto Pires 
Alves Abrantes 
 
Glória Isabel da Costa 
Silva 
 
Maria Margarida 
Antunes Abrantes Alves 

  

- Adquirir conhecimentos 
no género teatral: Teatro 
do Absurdo; 
- Estimular o sentido 
estético; 
- Aplicar conhecimentos e 
técnicas artísticas. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de respeito, 
cidadania e inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino prático e 
experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas educativas 
e organizacionais. 

Melhorar as práticas educativas. 
Melhorar a coesão da comunidade 
escolar. 

200€ 

Exercício: "O peso 
de uma Máscara" 1º 2020-11-02 

Maria Margarida 
Antunes Abrantes Alves 
 
Carlos Alberto Pires 
Alves Abrantes 
 
Glória Isabel da Costa 
Silva 

  

- Desenvolver a 
imaginação e criatividade; 
Estimular o sentido 
estético; 
- Aplicar conhecimentos e 
técnicas artísticas: técnica 
da Máscara, a Voz do ator 
e a Composição 
coreográfica. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de respeito, 
cidadania e inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino prático e 
experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas educativas 
e organizacionais. 

Melhorar as práticas educativas. 
Melhorar a coesão da comunidade 
escolar. 

100€ 



Exercício: Teatro 
Grego - "Antígona" 

1º 2020-12-01 

Maria Margarida 
Antunes Abrantes Alves 
 
Carlos Alberto Pires 
Alves Abrantes 
 
Glória Isabel da Costa 
Silva 

  

- Adquirir conhecimentos 
no género teatral: Teatro 
Grego; 
- Estimular o sentido 
estético; 
- Aplicar conhecimentos e 
técnicas artísticas. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de respeito, 
cidadania e inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino prático e 
experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas educativas 
e organizacionais. 

Melhorar as práticas educativas. 
Melhorar a coesão da comunidade 
escolar. 

200€ 

CriARTE 2º 2021-03-22 

Maria Margarida 
Antunes Abrantes Alves 
 
Carlos Alberto Pires 
Alves Abrantes 
 
Glória Isabel da Costa 
Silva 

Câmara 
Municipal de 
Évora, IPDJ, 

 

- Divulgar as Artes do 
Espetáculo; 
- Estimular o sentido 
estético; 
- Partilhar experiências e 
realidades artísticas; 
- Formação de novos 
públicos: 
- Proporcionar a aquisição 
de novas competências. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de respeito, 
cidadania e inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em projetos 
inovadores. 
Desenvolver o ensino prático e 
experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas educativas 
e organizacionais. 

Melhorar as práticas educativas. 
Melhorar a coesão da comunidade 
escolar. 
Promover a cooperação com a 
comunidade. 

3000€ 

Exposição dos 
trabalhos (EV - 3º 
ciclo) 

3º 2021-05-03 

Anabela Bandeira Alas 
Martins Vicente 
 
Cidália Maria Gil 
Tavares Louro 
 
Teresa Tibúrcio Pereira 
Paixão 

  

- Dar a conhecer à 
comunidade escolar os 
trabalhos realizados no 
âmbito da disciplina de 
Educação Visual. 
- Estimular o interesse por 
atividades artísticas. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de respeito, 
cidadania e inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino prático e 
experimental. 

s/ custos 

 
 

        

 
 
 

Departamento de Línguas (2 atividades) 



Atividades Períod
o Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

Día de la 
Hispanidad 

1º 2020-10-12 

Ana Margarida 
Queiroga Amaral 
Marques Rosado 
 
Elsa Jesus Roma 
Nunes 
 
Josefina de Jesus 
Amaral da Silva 

  

- Expressar informações e 
conhecimentos relativos à 
língua, à cultura e à sociedade 
espanhola e hispano-
americana através de produtos 
e experiências verbais e não-
verbais. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino prático 
e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Promover a cooperação com 
a comunidade. 

5€ 

Visita de Estudo a 
França 3º 2021-06-29 

Maria Elisabete 
Figueira da Silva 
 
Josefina de Jesus 
Amaral da Silva 

  
- Conhecer a cultura francesa 
- Desenvolver competências 
em língua francesa. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

550€  
(aluno) 

 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Matemática (1 atividade) 



Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

Desafio do mês- 
2ºCiclo 

Ao 
longo 
do ano 
letivo. 

-- 

Maria Valério 
Rodrigues Santos 
 
Elsa Maria Cabo 
Malheiro 
 
Rui Dinis Serrano da 
Cruz 
 
Maria Inácia Tanganho 
Ramos 
 
Josefa Maria Delgado 
da Vinha 

 

Professores 
de 
matemática 
2ºciclo e 
alunos do 
2ºciclo. 

- Estimular e incentivar o gosto 
e o estudo pela matemática; 
- Atrair os alunos para a 
disciplina de matemática, 
permitindo que descubram o 
lado lúdico da mesma; 
- Tentar que se divirtam a 
resolver questões matemáticas;
- Desenvolver a capacidade de 
aplicar conhecimentos e 
métodos matemáticos; 
- Desenvolver o raciocínio 
lógico- matemático. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e inclusão. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 

50€ 

         
  

        

 

Departamento de Português (1 atividade) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

OLIMPÍADAS DA 
LÍNGUA 
PORTUGUESA 

2º 2021-02-15 

Ana Cristina Marques 
Guerreiro 
 
Cristina Maria Janota 
Santos 
 
Maria Celeste 
Marques Guerreiro 
 
Maria Lucinda 
Lavouras Polícia 
 
Clara Maria Batista 
Lourenço 
 
Marta Alexandra da 
Silva Constantino 
Ferreira 
 
Pedro Miguel Botelho 

  

a) Contribuir para o 
desenvolvimento de uma 
atitude crítica de toda a 
comunidade educativa, face ao 
uso do Português padrão; 
b) Aumentar o interesse dos 
alunos pelo conhecimento da 
norma-padrão do Português 
Europeu; 
c) Promover a educação 
linguística no ensino básico; 
d) Fomentar a conservação de 
um património cultural 
veiculado através da língua; 
e) Valorizar o espírito de rigor e 
de excelência. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 
Desenvolver o ensino prático e 
experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

s/ custos 



Rosado 
         
 
 

        

 


