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Introdução 

 

O Plano Anual de Atividades (PAA) identifica e organiza os diferentes projetos e ações que darão corpo e signi-

ficado ao esforço educativo das Escolas que integram o Agrupamento de Escolas da Caparica (AEC), no sentido de pro-

mover o sucesso educativo dos alunos e o reforço da escola enquanto organização, valorizando-se, assim, a sua imagem 

junto da comunidade e dos vários parceiros. 

O PAA é a programação anual das atividades propostas pelos diferentes departamentos e serviços, por referên-

cia aos eixos de intervenção contemplados nos documentos orientadores do Agrupamento.  

O calendário escolar do presente ano letivo dos 15 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do Conce-

lho de Almada apresenta-se organizado em dois semestres.  

Todas as ações a desenvolver durante o ano letivo 2019/2020 devem enquadrar-se num dos eixos de interven-

ção. Cada um desses eixos é identificado pelo número respetivo e com uma cor distinta nos quadros descritivos das 

atividades, a saber: 

 

1.Gestão Curricular, numa lógica de autonomia e flexibilidade (Apoio à melhoria das 

Aprendizagens , Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina)  

 

 

 

2. Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas (Organização e gestão) 

 

 

3. Parcerias e Comunidade (Relação Escola/Família comunidade e parcerias) 

 

 

O PAA tem capacidade de atualização, em função de condicionantes de ordem financeira, conjuntural ou outra, 

sendo, por isso, um documento aberto, sujeito a alterações e melhorias, sempre que o interesse do Agrupamento assim 

o exija. 

Fazem parte integrante do Agrupamento estabelecimentos do ensino pré-escolar, dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensi-

no básico e do ensino secundário, nomeadamente: 

a) Escola Básica e Secundária do Monte de Caparica (EBSMC, escola sede do agrupamento); 

b) Escola Básica da Costa da Caparica (EBCC); 

c) Escola Básica José Cardoso Pires (EBJCP); 

d) Escola Básica Nº 2 da Costa da Caparica (EBNº2CC); 

e) Escola Básica de Vila Nova de Caparica (EBVNC). 

Para além do calendário escolar e da oferta educativa e formativa do AEC, o presente PAA apresenta as propos-

tas das seguintes estruturas: 

─ Departamentos curriculares/áreas disciplinares;  

─ Bibliotecas Escolares; 

─ Equipa Técnica: Psicóloga, Mediadora e Assistente Social; 

─ Serviços de Apoio Pedagógico (Ludoteca e Tutorias); 

─ Comunidade Educativa. 

A proposta de atividade contempla a identificação do eixo de intervenção em que se enquadra, os objetivos a 

atingir, o responsável, os destinatários, o local e as datas previstas de realização.   

No final, apresentam-se quadros sinóticos que contabilizam as atividades por Departamento Curricular/Área 

Disciplinar e por Eixo de Intervenção. 
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Calendário Escolar 

Pré-Escolar, Ensino Básico e Ensino Secundário 

Períodos letivos Interrupção das atividades letivas 

1º Semestre 13 de setembro a 31 de janeiro 1º 13 a 15 de novembro 

2º Semestre 

10 de fevereiro a 5 de junho– 9º, 11º e 12º ano (ensino 

regular) e PIEF 

2º 3 a 7 de fevereiro  

3º 24 e 25 de fevereiro  

10 de fevereiro a 9 de junho– 5º, 6º, 7º, 8º, 10º 4º 1 a 13 de abril 

10 de fevereiro a 19 de junho- Pré-Escolar e 1º ciclo   

 10 de fevereiro a 30 de junho – restantes ofertas   

 

Oferta Educativa e Formativa 

Tipo Ciclo Escola Curso 

Ensino Regular 

PE EBJCP, EBVNC, EBNº2CC - 

1º EBJCP, EBVNC, EBNº2CC  - 

2º EBCC, EBSMC   - 

3º EBCC, EBSMC   - 

ES EBSMC 
Ciências e Tecnologias 

Línguas e Humanidades 

O
u
tr

a
s 

o
fe

rt
a
s 

CEF 3º 

EBCC 
Costureiro e Modista (Tipo 2) 

Empregado de Restaurante (Tipo 2) 

EBSMC 
Operador de Informática (Tipo 3) 

Instalações elétricas/Restaurante e Bar( Tipo 2) 

PIEF 
2º 

EBSMC  - 
3º 

CPROF NS EBSMC 

 

Comercial 

Rececionista de Hotel 

Desporto  

Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

Juventude 

Restaurante/Bar 

Turismo 

Ação Educativa 

EFA 
NB 

EBSMC 

Ação Educativa  

Eletrónica e Automação de Computadores 

NS Instalações Elétricas 



 
  

1. DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

1.1 Pré-Escolar e Primeiro Ciclo (100 e 110) 

1.1.1. EB Nº2 da Costa da Caparica 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Local Data prevista Custos  

1º Semestre 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

Receção aos 

Encarregados 

de Educação 

 

- Dar a conhecer aos enc. ed. a comunidade 

educativa; 

- Promover interação escola/família. 

Educadores 

Professores do 1.º Ciclo 

 

Encarregados de 

Educação da Esco-

la 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 
13 de setembro 

 

2 

 

2 

 

 

Receção aos 

alunos 

- Dar a conhecer aos alunos a comunidade edu-

cativa. 

 

Educadores 

Professores do 1.º Ciclo 

Alunos da Pré-

escolar e 1.º Ciclo  

 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 
16 de setembro 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

Jogos Tradi-

cionais 

- Dar a conhecer aos alunos jogos praticados 

antigamente. 

Educadores 

Professores do 1.º Ciclo 

 

Alunos da Pré-

escolar e 1.º Ciclo  

 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 

1.ª semana de 

outubro 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Local Data prevista Custos  

4 

 

 

 

1 

Celebração de 

dia mundial 

 

 

Dia Mundial 

da Alimenta-

ção – “Sabo-

res do Mun-

do” 

 

-Reconhecer a importância de uma alimentação 

saudável; 

- Conhecer os diferentes pratos tradicionais das 

diferentes nacionalidades dos alunos. 

 

 

Educadores 

Professores do 1.º Ciclo 

Assistentes Operacionais 

 

Alunos da Pré-

escolar e 1.º Ciclo 

 

 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 

16 de outubro 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

Celebração 

nacional 

 

 

Pão por Deus 

- Trabalhar e recrear as tradições nacionais e 

locais.  

 

Educadores 

Professores do 1.º Ciclo 

Assistentes Operacionais 

Alunos da Pré-

escolar e 1.º Ciclo 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 
31 de outubro 

 

 

 

+-300€ 

 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

Celebração 

nacional 

 

 

S. Martinho 

 

 

 

- Socializar; 

- Promover a expressividade e a criatividade. 

Educadores 

Professores do 1.º Ciclo 

Assistentes Operacionais 

Alunos da Pré-

escolar e 1.º Ciclo 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 
11 de novembro 

 

 

+-300€ 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Local Data prevista Custos  

7 

 

 

 

3 

 

Feirinha do 

Outono - Promover o trabalho de cooperação; 

- Promover o convívio entre a Comunidade Edu-

cativa. 

Educadores 
Alunos da Pré-

escolar 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 

18 a 22 de novem-

bro 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

Dia Nacional 

do Pijama 

-Fomentar a solidariedade; 

- Celebrar o dia da Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança. 

Prof.ª das turmas 1BCCe 2ACC 
Alunos das turmas 

1BCC e 2ACC 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 
20 de novembro 

 

9 

 

 

 

 

1 

Visita de 

estudo 

 

 

Visita de 

estudo ao 

Teatro 

 

- Desenvolver o gosto pela expressão dramática. 

 

Educadores 

Professores do 1.º Ciclo 

 

 

 

Alunos do 1.º ciclo 

Docentes 

Assistentes Opera-

cionais 

Teatro Villaret  

“O Pinóquio” 

 22 de novembro 

 

 

12 € por 

aluno 

 

+-3840€ 

Verba para 

alunos 

subsidiados 

do 1º ciclo 

escalão A e 

B 

10 

 

 

 

 

Bazar de natal 

- Incentivar a partilha de saberes entre as dife-

rentes faixas etárias; 

- Desenvolver o gosto pelas atividades manuais 

e artísticas; 

 

Educadores 

Professores do 1.º Ciclo 

 

Alunos da Pré-

escolar e 1.º Ciclo 

 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 

20 de dezembro 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Local Data prevista Custos  

3 - Promover o trabalho de cooperação; 

- Promover o convívio entre a Comunidade Edu-

cativa. 

Assistentes Operacionais  

 

+-100€ 

11 

 

1 

 

 

Festa de Natal 

da Escola 

- Fomentar o convívio entre todas as crianças e 

adultos da comunidade escolar. 

Educadores 

Professores do 1.º Ciclo 

         Assistentes Operacionais 

              

 

Alunos da Pré-

escolar e 1º Ciclo 

 

 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 

 

20 de dezembro 

 

 

 

 

12 

 

 

 

1 

Celebração 

nacional 

 

 

Janeiras/ 

Dia de Reis 

- Conhecer a história do dia de Reis; 

- Procurar canções das Janeiras. 

Professora da turma 1BCC 

Educadores 

  

Alunos da Pré-

escolar e da turma 

1BCC 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 
6 e 7 de janeiro 

 

13 

 

 

 

 

1 

Visita de 

estudo 

 

Visita de 

estudo ao 

Museu do 

Trabalho 

 

 

 

- Conhecer as profissões de antigamente. Educadores 

Alunos da Pré-

escolar 

 

Setúbal 23 e 24 de janeiro 

 

 

+-600 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Local Data prevista Custos  

2º Semestre 

14 

 

 

 

3 

Celebração 

nacional 

 

 

Desfile de 

Carnaval 

Trajes do 

Mundo 

 

- Desenvolver a criatividade/imaginação; 

- Socializar. 

 

 

 

Educadores 

Professores do 1.º Ciclo 

Assistentes Operacionais 

 

Alunos da Pré-

escolar e 1.º Ciclo 

Costa da Capari-

ca 

21 de fevereiro 

(Pedido de altera-

ção de horário 

para o duplo da 

manhã) 

 

15 

 

 

 

1 

Visita de 

estudo 

 

 

Visita de 

estudo ao 

Planetário e 

Museu da 

Marinha  

- Observar fenómenos do sistema solar; 

- Conhecer factos e personagens do passado 

nacional. 

 

Professores do 3.ºano 

              

Alunos do 3.º ano Lisboa 

 

 

março 

 

 

 

 

+-600€ 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Local Data prevista Custos  

16 

 

 

 

1 

 

Visita de 

estudo 

 

Visita de 

estudo ao 

Aquário Vasco 

da Gama 

Fomentar conhecimentos sobre a fauna e a flora 

do meio, conforme currículo de Estudo do Meio. 

Professores do 1.º ano 

 

Alunos do 1º ano 
Aquário Vasco da 

Gama - Lisboa 

 

 

 

março 

 

 

+- 460 

17 

 

 

 

1 

 

Visita de 

estudo 

 

Visita de 

estudo ao 

Jardim Zooló-

gico 

-Fomentar conhecimentos sobre a fauna e a 

flora do meio, conforme currículo de Estudo do 

Meio. 

Professores do 4.º ano 

 

Alunos do 4.º ano Lisboa 

março 

 

 

 

 

 

+-1300€ 

18 

 

 

 

1 

Visita de 

Estudo 

 

Visita de 

Estudo ao 

Museu da 

Cidade 

- Conhecer o património cultural de antigamen-

te. 
Educadores 

Alunos da Pré-

escolar 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 
março 

 

 

 

+-400€ 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Local Data prevista Custos  

19 

 

 

 

 

1 

Visita de 

estudo 

 

 

Ida ao Cinema 

- Permitir aos alunos uma ida ao Cinema; 

- Conhecer as regras a cumprir dentro de um 

Cinema; 

-Identificar várias formas de expressão ou seja 

proporcionar aos alunos novas experiências e 

novas vivências. 

Educadores 

Professores do 1.º Ciclo 

Assistentes Operacionais 

Técnicos das AECs 

 

Ida ao Cinema 

(Pré-escolar, 1.º, 

2.º, 3.º e 4.º anos) 

 

Nesta visita 

deverá ser utili-

zada a verba 

para os alunos 

subsidiados do 

1.º Ciclo e que à 

data constem da 

lista como bene-

ficiando de Esca-

lão A 

Almada Forúm 

 

 

5 de abril 

 

 

 

10€ por 

aluno 

 

 

+-1900€ 

20 

 

 

 

 

1 

Celebração 

dia nacional 

 

 

Dia da Liber-

dade/25 de 

abril 

(atividades de 

sala de aula) 

- Causas e consequências do 25 de abril; 

- Reconhecer a liberdade como um valor fun-

damental do Homem; 

Conhecer personagens do 25 de abril; 

- Sensibilizar os alunos para a importância histó-

rica deste dia. 

Educadores 

Professores do 1.º Ciclo 

 

Alunos da Pré-

escolar e 1.º Ciclo 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 
24 de abril 

 

21 

 

 

 

1 

Visita de 

estudo 

 

 

Visita de 

estudo ao 

Planetário 

 

 

- Observar fenómenos do sistema solar. 

 

 

 

Educadores 

 

 

Alunos da Pré-

escolar 

 

 

Lisboa 

 

 

8 de maio 

 

 

 

+-1300€ 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Local Data prevista Custos  

22 

 

 

 

1 

Celebração 

dia interna-

cional 

 

 

Dia Interna-

cional da 

Família 

 

- Valorizar o papel da família, no mundo do 

trabalho e na sociedade. 

 

Educadores 

Professores do 1.º Ciclo 

 

Alunos da Pré-

escolar e 1.º Ciclo 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 
15 de maio 

 

23 

 

 

 

1 

Visita de 

estudo 

Visita de 

estudo ao 

Pavilhão do 

Conhecimento 

- Realizar experiências com o ar; 

- Realizar experiências com materiais e objetos 

de uso corrente; - Fomentar conhecimentos 

conforme o currículo de Estudo do Meio. 

Professores do 2º ano Alunos do 2º ano Lisboa maio 

 

 

+- 600 

24 

 

 

 

3 

Visita de 

estudo 

Visita de 

Estudo ao 

Fundão – 

Campanha de 

lançamento 

da cereja 

- Conhecer aspetos físicos e seres vivos de 

outras regiões; itinerários; meios de comunica-

ção. 

Professora da turma 2ACC 
Alunos da turma 

2ACC 
Fundão maio 

 

25 

 

 

1 

Celebração 

Internacional 

 

Dia Mundial 

da Criança 

- Conhecer direitos e deveres das crianças;  

- Proporcionar aos alunos um momento de con-

vívio entre todos. 

Educadores 

Professores do 1.º Ciclo 

 

Alunos da Pré-

escolar e 1.º Ciclo 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 
1 de junho 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Local Data prevista Custos  

26 

 

 

 

1 

 

Visita de 

estudo 

 

Visita Final de 

ano letivo – 

Sesimbra 

Natura Park 

 

- Proporcionar aos alunos um momento de con-

vívio entre todos. 

 

Educadores 

Professores do 1.º Ciclo 

Assistentes Operacionais 

 

Alunos da Pré-

escolar e 1º ciclo 

Docentes 

Assistentes Opera-

cionais 

 

 

 

Sesimbra 

 

 

 

     9 de junho 

 

 

 

+-5000€ 

27 

 

 

1 

Visita de 

estudo 

 

Viagem de 

Finalistas ao 

Campo Aven-

tura 

- Proporcionar aos alunos um momento de con-

vívio entre todos. 
Professores do 4.º ano Alunos do 4.º ano Óbidos   12 de junho 

 

 

 

+-2850 

 

28 

 

 

 

 

 

3 

 

Festas de 

final de ano 

 

 

Festa de Fina-

listas dos 

alunos do 4.º 

ano /Convívio 

com as Famí-

lias 

 

- Promover o convívio entre os alunos, professo-

res, assistentes operacionais, pais e enc. de 

educação; 

- Promover o trabalho de cooperação. 

Professores do 4.º ano 

Assistentes operacionais 

 

Alunos do 4.º ano 
EB n.º2 da Costa 

da Caparica 

 

17 de junho 

 

 

 

 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 15 

 
Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Local Data prevista Custos  

29 

 

 

 

 

3 

 

 

Festas de 

final de ano 

 

Festa de Fina-

listas dos 

alunos do Pré-

escolar/ Con-

vívio com as 

Famílias 

 

- Promover o convívio entre os alunos, professo-

res, assistentes operacionais, pais e enc. de 

educação; 

- Promover o trabalho de cooperação. 

 

Educadores 

Assistentes operacionais 

Alunos da Pré-

escolar 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 
18 de junho 

 

30 

 

 

 

 

3 

 

Festas de 

final de ano 

 

Arraial 

- Promover o convívio entre a Comunidade Edu-

cativa. 

Educadores 

Professores do 1.º Ciclo 

Assistentes operacionais 

Alunos da Pré-

escolar e 1.º ciclo 

Docentes 

Assistentes Opera-

cionais 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 
19 de junho 

 

 

 

 

 

+-400 

Ao longo do ano letivo 

 

31 

 

 

 

 

 

 

2 

Simulacro 

 

Simulacro de 

uma situação 

de emergên-

cia 

 

- Treinar ações e tomar medidas preventivas de 

modo a minimizar consequências de eventuais 

situações de emergência. 

 

Serviço Municipal de Proteção 

Civil 

 

 

Escola 

 

 

Alunos da Pré-

escolar e 1.º Ciclo 

Docentes 

Assistentes Opera-

cionais 

 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 

 

 

1 em cada semes-

tre 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Local Data prevista Custos  

 

32 

 

 

1 

 

Projeto 

Projeto de 

Ciências 

- Pesquisar, organizar, tratar e produzir infor-

mação em função das necessidades, a resolver 

nos diferentes contextos e situações. 

Educadores 

 

Alunos da Pré-

escolar 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

33 

 

3 

Projeto 

Projeto “Sou 

contador de 

histórias” 

- Promover o gosto pela leitura; aproximação da 

família à escola; dar a conhecer diferentes 

obras literárias. 

Professora da turma 2CCC 
Alunos da turma 

2CCC 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

34 

 

 

1 

 

Projeto 

 

Heróis da 

Fruta 

- Alterar os hábitos alimentares e estilo de vida 

das crianças; 

- Adotar rotinas alimentares mais saudáveis. 

Professora da turma 2ACC 
Alunos da turma 

2ACC 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

35 

 

 

 

1 

Projeto 

 

Bibliomagia 

- Estimular nos alunos o prazer de ler, a curiosi-

dade e o interesse pela leitura; 

-Desenvolver competências e hábitos de leitura. 

Professora da turma 2ACC 
Alunos da turma 

2ACC 

EB n.º2 da Costa 

da Caparica 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

36 

 

 

1 

Projeto 

 

Projeto “Via-

gens pelo 

Mundo” 

- Conhecer diferentes culturas dos diferentes 

países. 

Educadores 

Professores do 1.º Ciclo 

Assistentes Operacionais 

 

Alunos da Pré-

escolar e 1.º Ciclo 

Docentes 

Assistentes Opera-

cionais 

EB nº2 da Costa 

da Caparica 

Ao longo do ano 

letivo 
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1.1.2 EB José Cardoso Pires 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

1º Semestre 

1 3 Receção a pais e Encarre-

gados de Educação 

 Acolhimento dos pais e Encarre-

gados de Educação. 
Docentes 

Todos os gru-

pos/turmas da 

escola 

Escola Básica 

José Cardoso 

Pires  

13 de setembro 

 

2 3 
Simulacros e Exercícios 

Internos 

Treino de ações e medidas pre-

ventivas para minimizar conse-

quências de eventuais situações 

de emergência. 

Sensibilização dos alunos para 

procedimentos a adotar em 

situações de emergência. 

Docentes 

Assistentes operacionais 

Proteção Civil 

Todos os gru-

pos/turmas da 

escola/Todos os 

adultos da escola 

Escola Básica 

José Cardoso 

Pires 

17 de outubro 

 

3 1 

Comemoração de efemé-

rides e dias festivos 

 

Dia de José Cardoso Pires 

Pesquisar e divulgar a vida e 

obra do patrono da escola. 

 

Docentes 
Turmas do JIA, 

2.º e 4.º anos 

Escola Básica 

José Cardoso 

Pires 

outubro 

 

4 1 Visitas de Estudo 

Promover o convívio entre os 

alunos, docentes e assistentes 

operacionais; 

Colocar o aluno face a uma dife-

rente forma de arte; 

Proporcionar ao aluno uma for-

ma diferente de aprendizagem; 

Vivenciar conceitos teóricos dos 

conteúdos programáticos. 

Docentes do 4.º ano 
Turmas do 4.º 

ano 

Palácio de  

Queluz 

outubro  

 

 

49 alu-

nos 

570 € 

5 1 

Comemoração de efemé-

rides e dias festivos 

 

S. Martinho 

Promover o convívio entre todos 

os alunos, docentes e assistentes 

operacionais; 

Vivenciar as tradições nacionais. 

Docentes 

 

Assistentes operacionais 

Todos os gru-

pos/turmas da 

escola 

Escola Básica 

José Cardoso 

Pires 

11 de novem-

bro 

255 

crianças 

      640€ 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

6 1 Visitas de Estudo 

Promover o convívio entre os 

alunos, docentes e assistentes 

operacionais; 

Colocar o aluno face a uma dife-

rente forma de arte; 

Proporcionar ao aluno uma for-

ma diferente de aprendizagem; 

Vivenciar conceitos teóricos dos 

conteúdos programáticos. 

Docentes do 1.º ciclo 
Turmas do 1.º 

ciclo 

 

Ida ao Teatro 

(1.º Ciclo) 

 

 

novembro 

Nesta visita 

deverá ser 

utilizada a 

verba para os 

alunos subsi-

diados do 

1.º Ciclo e que 

à data constem 

da lista como 

beneficiando 

de Escalão A e 

Escalão B 

180 

alunos 

14€ por 

aluno 

2520€ 

7 1 Visitas de Estudo 

Promover o convívio entre os 

alunos, docentes e assistentes 

operacionais; 

Colocar o aluno face a uma dife-

rente forma de arte; 

Proporcionar ao aluno uma for-

ma diferente de aprendizagem; 

Vivenciar conceitos teóricos dos 

conteúdos programáticos. 

Docentes da Educação Pré-

escolar 

Grupos da Edu-

cação Pré-

escolar 

Teatro novembro 

 

75 

crianças 

1100€ 

8 1 

Comemoração de efemé-

rides e dias festivos 

 

Natal 

Desenvolver o espírito de parti-

lha, solidariedade e fraternida-

de; 

Promover o convívio entre todos 

os alunos, docentes e assistentes 

operacionais; 

Fomentar um trabalho de parce-

ria com os técnicos das Ativida-

des de Enriquecimento Curricu-

Docentes 

 

Técnicos das Atividades de 

Enriquecimento Curricular 

Todos os gru-

pos/turmas da 

escola 

Pavilhão Munici-

pal de Desportos 

de Almada 

 

Escola Básica 

José Cardoso 

Pires 

dezembro   
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

lar; 

Fomentar um trabalho de parce-

ria com os Encarregados de Edu-

cação; 

Desenvolver nos alunos a criati-

vidade, imaginação e sentido de 

estética. 

2º Semestre 

9 3 
Simulacros e Exercícios 

Internos 

Treino de ações e medidas pre-

ventivas para minimizar conse-

quências de eventuais situações 

de emergência. 

Sensibilizar as crianças e os 

adultos para os procedimentos a 

adotar em situações de emer-

gência (evacuação do edifício 

em caso de incêndio ou sismo). 

Docentes 

 

Assistentes operacionais 

Todos os gru-

pos/turmas da 

escola/Todos os 

adultos da escola 

Escola Básica 

José Cardoso 

Pires 

fevereiro 

 

10 1 

Comemoração de efemé-

rides e dias festivos 

 

Carnaval 

Desenvolver nos alunos a capaci-

dade criativa, imaginativa e de 

sentido estético; 

Promover o convívio entre todos 

os alunos, docentes e assistentes 

operacionais; 

Fomentar um trabalho de parce-

ria com os técnicos das Ativida-

des de Enriquecimento Curricu-

lar; 

Valorizar hábitos e tradições. 

Docentes 

 

Técnicos das Atividades de 

Enriquecimento Curricular 

 

Todos os gru-

pos/turmas da 

escola 

Escola Básica 

José Cardoso 

Pires  

Parque Infantil  

21 de fevereiro 

 

11 1 Visitas de estudo 

Vivenciar na prática conheci-

mentos adquiridos teoricamente; 

Permitir uma diferente forma de 

aprender; 

Docentes da Educação Pré-

escolar 

Grupos da Edu-

cação Pré-

escolar 

Palácio de Que-

luz 
março 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

 

Promover o convívio entre alu-

nos, docentes e assistentes ope-

racionais; 

Colocar o aluno/criança face a 

uma aprendizagem direta e real, 

estimulando o seu interesse 

pelos conteúdos programáticos. 

 

75 

crianças 

940€ 

12 1 Visitas de estudo 

Vivenciar na prática conheci-

mentos adquiridos teoricamente; 

Permitir uma diferente forma de 

aprender; 

 

Promover o convívio entre alu-

nos, docentes e assistentes ope-

racionais; 

Colocar o aluno/criança face a 

uma aprendizagem direta e real, 

estimulando o seu interesse 

pelos conteúdos programáticos. 

Docentes do 2.º ano 
Turmas de 2.º 

ano 
MARL março 

 

44 alu-

nos 

300€ 

13 1 Visitas de estudo 

Vivenciar na prática conheci-

mentos adquiridos teoricamente; 

Permitir uma diferente forma de 

aprender; 

 

Promover o convívio entre alu-

nos, docentes e assistentes ope-

racionais; 

Colocar o aluno/criança face a 

uma aprendizagem direta e real, 

estimulando o seu interesse 

pelos conteúdos programáticos. 

Docentes do 3.º ano 
Turmas de 3.º 

ano 

Museu de Metro-

logia 
março 

 

 

 

48 alu-

nos 

340€ 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

14 3 
Visita da escritora Luísa 

Ducla Soares 

Divulgar a literatura de autores 

portugueses, nomeadamente 

com a presença da autora Luísa 

Ducla Soares. 

Professora Bibliotecária  

Docentes 

Todos os gru-

pos/turmas da 

escola 

Escola Básica 

José Cardoso 

Pires   

25 de março 

 

15 1 

Comemoração de efemé-

rides e dias festivos 

 

Páscoa 

Dar a conhecer às crianças as 

tradições da Páscoa; 

Promover o trabalho de coopera-

ção; 

Promover o convívio entre todos 

os alunos, docentes e assistentes 

operacionais. 

Fomentar um trabalho de parce-

ria com os técnicos das Ativida-

des de Enriquecimento Curricu-

lar. 

Docentes 

 

Técnicos das Atividades de 

Enriquecimento Curricular 

Todos os gru-

pos/turmas da 

escola 

Escola Básica 

José Cardoso 

Pires 

 31 de março 

 

16 1 Visitas de Estudo 

Vivenciar na prática conheci-

mentos adquiridos teoricamente; 

Permitir uma diferente forma de 

aprender; 

 

Promover o convívio entre alu-

nos, docentes e assistentes ope-

racionais; 

Colocar o aluno/criança face a 

uma aprendizagem direta e real, 

estimulando o seu interesse 

pelos conteúdos programáticos. 

Docentes do 4.º ano 
Turmas de 4.º 

ano 
Fábrica do vidro  abril 

 

 

 

49 alu-

nos 

735€ 

17 1 Visitas de Estudo 

Vivenciar na prática conheci-

mentos adquiridos teoricamente; 

Permitir uma diferente forma de 

aprender; 

 

Promover o convívio entre alu-

Docentes da Educação Pré-

escolar  

 

Docentes do 1.º e 2.º ano 

Grupos da Edu-

cação Pré-

escolar 

 

 Turmas de 1.º e 

CMIA maio 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

nos, docentes e assistentes ope-

racionais; 

Colocar o aluno/criança face a 

uma aprendizagem direta e real, 

estimulando o seu interesse 

pelos conteúdos programáticos. 

2.º ano 

18 1 Visitas de Estudo 

Vivenciar na prática conheci-

mentos adquiridos teoricamente; 

Permitir uma diferente forma de 

aprender; 

 

Promover o convívio entre alu-

nos, docentes e assistentes ope-

racionais; 

Colocar o aluno/criança face a 

uma aprendizagem direta e real, 

estimulando o seu interesse 

pelos conteúdos programáticos. 

Docentes da Educação Pré-

escolar e do 1.º ano 

Grupos da Edu-

cação Pré-

escolar e turmas 

de 1.º ano 

Quinta Pedagógi-

ca dos Olivais 
2.º semestre 

 

 

 

121 

alunos 

600€ 

19 1 
Visita à Escola Básica da 

Costa da Caparica 

Promover o conhecimento de um 

espaço/escola de 2.º ciclo; 

Perceber a dinâmica de funcio-

namento da Escola Básica da 

Costa da Caparica. 

Docentes do 4.º ano 

 

Docentes da Escola Básica 

da Costa da Caparica 

Alunos do 4.º ano 

Escola Básica da 

Costa da Capari-

ca 

junho 

 

 

20 3 

 

Comemoração do Final de 

Ano Letivo da Educação 

Pré-escolar 

Promover o convívio entre os 

alunos, docentes e assistentes 

operacionais; 

Promover o trabalho de coopera-

ção; 

Fomentar um trabalho de parce-

ria com as monitoras das Ativi-

dades de Animação e Apoio à 

Família. 

Docentes da Educação Pré-

escolar 
Todos os grupos 

Parque Rural do 

Tambor 

junho 

 

 

75 

crianças 

1300€ 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 23 

 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

21 3 

Festa de Finalistas 

 

Cerimónia de entrega de 

diplomas 

Promover o convívio entre os 

alunos, docentes, assistentes 

operacionais, pais e encarrega-

dos de educação; 

Promover o trabalho de coopera-

ção. 

Docentes do 4.º ano 
Turmas do 4.º 

ano 

Escola Básica 

José Cardoso 

Pires 

16 de junho 

 

22 3 
Festa 

Final de Ano Letivo 

Promover o convívio entre alu-

nos, docentes e assistentes ope-

racionais. 

Docentes da Educação Pré-

escolar, 1.º, 2.º e 3.º anos 

Grupos da Edu-

cação Pré-

escolar e turmas 

de 1.º, 2.º e 3.º 

anos 

Escola Básica 

José Cardoso 

Pires 

19 de junho 

 

23 1 Visitas de Estudo 

Vivenciar na prática conheci-

mentos adquiridos teoricamente; 

Permitir uma diferente forma de 

aprender; 

Promover o convívio entre alu-

nos, docentes e assistentes ope-

racionais; 

Colocar o aluno/criança face a 

uma aprendizagem direta e real, 

estimulando o seu interesse 

pelos conteúdos programáticos. 

Docentes do 4.º ano 
Turmas de 4.º 

ano 
A definir junho 

 

Ao longo do Ano 

24 1 

Projeto 

 

“Abraçar a Terra” 

Sensibilizar para a educação 

ambiental; 

Divulgar práticas ecológicas; 

Incentivar para a prática dos “5 

R”;  

Implicar, de forma lúdica, as 

famílias na dinâmica do jardim-

de-infância. 

Docentes da Educação Pré-

escolar 

Grupos da Edu-

cação Pré-

escolar 

Escola Básica 

José Cardoso 

Pires 

Ao longo do 

ano letivo 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

25 1 

Projeto 

 

“Educação pela Arte” 

Estimular a imaginação, a capa-

cidade de pensar, a criatividade 

e o sentido estético; 

Explorar materiais diversos; 

Desenvolver novas técnicas de 

pintura; 

Realizar atividades de expressão 

artística, fazendo uma aproxi-

mação à Arte. 

Docentes da Educação Pré-

escolar 

 

Educadora voluntária 

Grupos da Edu-

cação Pré-

escolar 

Escola Básica 

José Cardoso 

Pires 

Ao longo do 

ano letivo 

 

26 3 

Projeto 

 

“Da escola à Caparica” 

Fomentar o desenvolvimento 

equilibrado da criança; 

Fomentar um trabalho de parce-

ria com os técnicos das Ativida-

des de Enriquecimento Curricu-

lar; 

Contribuir para o desenvolvi-

mento emocional (afetos); 

Pesquisar sobre diversos aspetos 

do meio envolvente; 

Desenvolver aprendizagens con-

textualizadas; 

Envolver as famílias nas ativida-

des escolares. 

Docentes 

 

Técnicos das Atividades de 

Enriquecimento Curricular 

Todos os gru-

pos/turmas da 

escola 

Escola Básica 

José Cardoso 

Pires 

Ao longo do 

ano letivo 

 

27 1 Biblioteca escolar 

Criar e manter nas crianças o 

hábito e o prazer da leitura, da 

aprendizagem e da utilização das 

bibliotecas ao longo da vida; 

Divulgar a literatura de autores 

portugueses; 

Informar a comunidade e instigar 

à leitura de uma determinada 

obra; 

Divulgar o livro como fonte de 

Professora Bibliotecária 

 

Docentes da Educação Pré-

escolar e do 1.º ciclo 

 

Coordenadora de Estabele-

cimento de Ensino 

Todos os gru-

pos/turmas da 

escola 

Biblioteca da 

Escola Básica 

José Cardoso 

Pires 

Ao longo do 

ano letivo 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

conhecimento e lazer; 

Desenvolver a criatividade atra-

vés da produção de textos; 

Valorização das datas festivas e 

o significado/valores/princípios 

que as mesmas representam; 

Organização e gestão do fundo 

documental. 

28 3 

Projeto 

 

“Junior Achievement” 

Desenvolver o espírito empreen-

dedor baseado em três valores: 

respeito, integridade e excelên-

cia. 

Docentes do 1.º ciclo 

 

Responsáveis pelo projeto 

“Junior Achievement Por-

tugal” 

Turmas do 1.º 

ciclo 

Escola Básica 

José Cardoso 

Pires 

Ao longo do 

ano letivo 

 

29 1 

Articulação entre a Edu-

cação Pré-escolar e o 1.º 

ciclo 

Promover o contacto com uma 

sala de aula do 1.º ciclo. 

Docentes da Educação Pré-

escolar e do 1.º ciclo 

Crianças da Edu-

cação Pré-

escolar e alunos 

do 1.º ciclo 

Escola Básica 

José Cardoso 

Pires 

Ao longo do 

ano letivo 

 

30 1 Visitas de Estudo 

Vivenciar na prática conheci-

mentos adquiridos teoricamente; 

Permitir uma diferente forma de 

aprender; 

Promover o convívio entre alu-

nos, docentes e assistentes ope-

racionais; 

Colocar o aluno/criança face a 

uma aprendizagem direta e real, 

estimulando o seu interesse 

pelos conteúdos programáticos. 

Docentes 

Todos os gru-

pos/turmas da 

escola 

Meio circundante 

à escola 

Ao longo do 

ano letivo 
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1.1.3 EB Vila Nova da Caparica 

 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Receção a alunos, 

pais e EE 

 

Acolhimento dos alunos e dos 

pais/encarregados de educação, 

integração dos alunos no Agrupa-

mento e interação escola/família. 

Atividades: 

Jardim da gentileza – um canteiro 

por turma com mensagens feitas 

pelos alunos. 

Elaboração de uma frase por tur-

ma para colocar no placard de 

cada sala. 

Identificação de cada sala com o 

símbolo do Projeto “Um mundo de 

ideias… um mundo de talentos”. 

  

 

 

 

Responsáveis: 

Teresa Frade 

Susana Areias 

Lina Afonso 

Viviana Figueiras 

Ana Sofia Vicente 

 Alunos do pré-

escolar 

 

 e 1.º ciclo 

 

Entrada da 

Escola EB1/JI 

de Vila Nova e 

salas de aula 

13 de setembro 

para encarrega-

dos de Educação 

 

16 de setembro 

para alunos 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

Visita de estudo 

 

Ida ao teatro 

 

Estimular o interesse pelas artes. 

Adquirir o gosto pelo teatro e pela 

música. 

Estabelecer contacto com a cultu-

ra teatral, como forma de lingua-

gem e expressão. 

Desenvolver o sentido da aprecia-

ção estética e artística. 

Responsáveis: 

João Ventura 

Susana Areias 

Cláudia Maia 

Alunos do pré-

escolar e 1.º 

ciclo 

Ida ao Teatro 

Politeama “A 

rainha do 

gelo”(Pré-

escolar, 1.º, 

2.º,3º e 4.º 

anos) 

 

 

31 de outubro 

Nesta visita, 

deverá ser utili-

zada a verba 

para os alunos 

subsidiados:  

Pré-Escolar: 9 de 

escalão A e 7 de 

escalão B; 

1.º Ciclo: 28 de 

escalão A e 23 de 

escalão B 

 

 

15€ por aluno 

+- 2370,00€ 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

 

 

3 2 

 

Simulacro/exercício 

interno 

 

Treino de ações e medidas preven-

tivas para minimizar consequên-

cias de eventuais situações de 

emergência, sensibilização dos 

alunos para procedimentos a ado-

tar em situações de emergência. 

A Terra treme 

Responsáveis: 

Proteção Civil 
Sandra Ribeiro 
Lina Afonso 
Teresa Frade 
Anabela Cabeleira 
AEC: 
Ricardo 
Márcia 

Alunos 

Docentes 

Funcionários 

 

 

Escola EB1/JI 

de Vila Nova 

 

7 de novembro  

 

 

 

4 

 

 

1 

 

Comemoração de 

efemérides e dias 

festivos 

 

S. Martinho 

Celebração de dias mundiais, 

nacionais, regionais e locais e 

outros que contribuam para uma 

cidadania mais consciente. 

Representação dos adultos para os 

alunos. 

Responsáveis: 

Docentes:  

João Ventura 

Lina Afonso 

Rute Silva 

AEC: 

Alunos do Pré-

escolar e 1.º 

Ciclo 

 

 

Recreio, salas 

de aula e refei-

tório da Escola 

EB1/JI de Vila 

Nova 

 

11 de novembro 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

Comemoração de 

efemérides e dias 

festivos 

 

 

 

16 anos da escola 

Reconhecer a importância da 

escola dando a conhecer a sua 

história, contribuindo para a sua 

preservação e valorização. 

Atividades: 

Elaboração conjunta de um grande 

bolo de aniversário que será 

depois partilhado por toda a esco-

la. 

Mensagens feitas pelas turmas com 

material reciclado. 

Momento musical oferecido à 

comunidade. 

Responsáveis: 

 João Ventura 

 Teresa Frade 

 Isabel Gonçalves 

Eduarda Ribeiro 

Sandra Alves Gameiro 

Ana Lopes 

AEC: 

Sara 

Carolina 

Alunos, docen-

tes, funcionários 

e comunidade 

educativa 

 

Escola EB1/JI 

de Vila Nova 

 

21 e 22 de  

novembro 

 

 

+- 60,00€ 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

Comemoração de 

efemérides e dias 

festivos 

 

Espírito de Natal 

 

Desenvolver o espírito de partilha, 

solidariedade e fraternidade. 

Desenvolver nos alunos a capaci-

dade criativa. 

Recolha de bens para um canil, a 

partir do Dia do Animal até ao 

final de dezembro. Elaboração de 

cartaz com fotos dos animais de 

estimação recolhidas nas comemo-

rações do Dia do Animal. 

Lanche coletivo. 

Responsáveis: 

Susana Areias 
Cláudia Maia 
João Ventura 
Isabel Gonçalves 
Ana Sofia Vicente 
AEC: 
Sara 
 

Alunos, docen-

tes, funcionários 

e comunidade 

educativa 

 

 

 

Escola EB1/JI 

de Vila Nova 

 dezembro 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

1 

 

 

Feira de Natal 

 

 

Angariação de fundos para a visita 

de estudo de final de ano letivo. 

Mostra/venda de produ-

tos/realizações dos alunos. 

Responsáveis: 

Anabela Cabeleira 
Sandra Ribeiro 
Lurdes Pinto 
Eduarda Ribeiro 
Ana Lopes 
AEC: 
Ana Castro 

Alunos do Pré-

escolar e 1.º 

Ciclo e respeti-

vos Encarregados 

de Educação 

Todo o espaço 

da escola 

19 de dezembro 

 

 

 

 

8 

 

 

1 Visita de estudo 

 

Estimular o interesse pelas artes. 

Adquirir o gosto pelo teatro e pela 

música. 

Estabelecer contacto com a cultu-

ra teatral, como forma de lingua-

gem e expressão. 

Desenvolver o sentido da aprecia-

ção estética e artística. 

Responsáveis: 

Lurdes Pinto 

Sandra Gameiro 

Sofia Vicente 

Pré-escolar 
Pavilhão do 

conhecimento 

Fim de janeiro 

 

 

 

+- 700€ 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 29 

 
Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

 

 

 

9 

 

 

 

1 
Visita de estudo 

 

Estimular o interesse pelas artes. 

Adquirir o gosto pelo teatro e pela 

música. 

Estabelecer contacto com a cultu-

ra teatral, como forma de lingua-

gem e expressão. 

Desenvolver o sentido da aprecia-

ção estética e artística. 

 

Responsáveis: 

Susana Areias 

Cláudia Maia 

1.º ano 
Pavilhão do 

conhecimento 

Fim de janeiro 

 

 

 

+- 500€ 

 

 

 

10 

 

 

 

1 
Visita de estudo 

 

Estimular o interesse pelas artes. 

Adquirir o gosto pelo teatro e pela 

música. 

Estabelecer contacto com a cultu-

ra teatral, como forma de lingua-

gem e expressão. 

Desenvolver o sentido da aprecia-

ção estética e artística. 

 

Responsáveis: 

Lina Afonso 

Viviana Figueiras 

 

4.º ano 
Palácio de 

Queluz 

Fim de janeiro 

 

 

 

+- 780€ 

2º Semestre 

11 

 

 

1 

Comemoração de 

efemérides e dias 

festivos 

Espírito Carnavalesco 

Desenvolver nos alunos a capaci-

dade criativa.  

Promover o convívio. 

Valorizar hábitos e tradições. 

 “Semana do carnaval – uma fanta-

sia por dia” 

Responsáveis: 
Susana Areias 
Viviana Figueiras 
Lina Afonso 
Sandra Gameiro 
AEC: 

Alunos do pré-

escolar e 1.º 

ciclo 

 

Escola EB1/JI 

de Vila Nova 

 

Semana do Car-

naval – 17 a 21 

de fevereiro 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

12 

 

1 
 

Visitas de estudo 

 

Diversificar atividades de acordo 

com os vários conteúdos progra-

mático.  

Incentivar o alargamento de hori-

zontes, nomeadamente no que 

respeita ao conhecimento das 

realidades que nos envolvem. 

Responsáveis: 
Sandra Ribeiro 
Rute Silva 
 

Alunos 2.º anos 

 

 

Pavilhão do 

conhecimento 

 

Final de fevereiro 

 

 

+- 500€ 

13 

 

 

1 

Visitas de estudo 

 

Diversificar atividades de acordo 

com os vários conteúdos progra-

mático.  

Incentivar o alargamento de hori-

zontes, nomeadamente no que 

respeita ao conhecimento das 

realidades que nos envolvem. 

Responsáveis: 
Anabela Cabeleira 
João Ventura 

Alunos 3.º ano 

 

 

Circuito em 

Belém e Plane-

tário 

 

 

Final de fevereiro 

 

 

+- 500€ 

14 

 

 

3 

Feira da Primavera 

Angariação de fundos para a visita 

de estudo de final de ano letivo. 

Mostra/venda de produ-

tos/realizações dos alunos. 

 

Responsáveis: 
Anabela Cabeleira 
Ana Lopes 
Sandra Ribeiro 
Teresa Frade 
João Ventura 
AEC: 
Carolina 

Alunos do Pré-

escolar e 1.º 

Ciclo e respeti-

vos Encarregados 

de Educação 

Todo o espaço 

da escola 

 

20 de março 

 

15 

 

 

 

1 

Ateliês da Páscoa 

 

Promover o sentido de responsabi-

lidade, de cidadania e o espírito 

de equipa. 

Realização de ateliês de pintura, 

modelagem, culinária, reciclagem, 

caça ao tesouro… que promovam a 

interação e a criatividade. 

Proporcionar um dia diferente, de 

divertimento e convívio. 

Responsáveis: 
Cláudia Maia 
Sofia Vicente 
Lurdes Pinto  
AEC: 

Ricardo 

 

Alunos do pré-

escolar e 1.º 

ciclo 

 

Escola EB1/JI 

de Vila Nova 

 

 

31 de março 

 

 

+- 100,00€ 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 31 

 
Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

16 

 

3 

Mês da família 

 

Proporcionar momentos de conta-

to informal com a família. 

Criar uma maior interação entre a 

família e a escola. 

Convidar familiares a desenvolve-

rem atividades na horta. 

Responsáveis: 

Sandra Ribeiro 

Anabela 

Sandra Gameiro 

AEC: 

Ana Castro 

Alunos do pré-

escolar e 1.º 

ciclo 

 

Escola EB1/JI 

de Vila Nova 

 

 

 

maio 

 

 

17 

 

 

2 

 

 

Simulacro/exercício 

interno 

 

Treino de ações e medidas preven-

tivas para minimizar consequên-

cias de eventuais situações de 

emergência, sensibilização dos 

alunos para procedimentos a ado-

tar em situações de emergência. 

Responsáveis: 
Sandra Ribeiro 
Lina Afonso 
Teresa Frade 
Anabela Cabeleira 
AEC: 
Ricardo 
Márcia 

Alunos 

Docentes 

Funcionários 

 

Escola EB1/JI 

de Vila Nova 

 

8 de maio  

 

18 

 

 

1 

Comemoração de 

efemérides e dias 

festivos 

 

Dia da Criança 

 

- Desenvolver nas crianças o inte-

resse pelos seus direitos e pelos 

dos outros. 

Atividades: 

Atividades na escola tipo “Jogos 

sem fronteiras”, almoço convívio 

ao ar livre. 

Responsáveis: 
Ana Lopes 
Lurdes Pinto 
João Ventura 
Ana Sofia Vicente 
AEC: 
Ricardo 
Márcia 

Alunos do pré-

escolar e 1.º 

ciclo 

 

Escola EB1/JI 

de Vila Nova 

 

 

 

1 de junho 

 

19 1 

Visitas de estudo 

 

Promover o desenvolvimento de 

capacidades relacionadas com a 

inteligência divergente, como a 

imaginação e a criatividade. 

Incentivar à autorresponsabiliza-

ção dos alunos no desenvolvimento 

das suas aprendizagens.  

Responsáveis: 
João Ventura 
Rute Silva 
Sandra Gameiro 
Sofia Vicente 
 

Do pré-escolar ao 

3º ano 

Visita a um 

Parque Aventu-

ra 

5 de junho 

 

+- 2370,00€ 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

 

 

20 

 

3 

Atividades de finalis-

tas do Pré-escolar 

Festa de finalistas 

 

Promover um relacionamento 

positivo entre os alunos e comuni-

dade escolar 

Entrega de diplomas, convívio com 

as famílias, lanche conjunto. 

Responsáveis: 

Ana Sofia Vicente 

Sandra Gameiro 

Lurdes Pinto 

Alunos do Pré-

escolar e familia-

res 

 

Escola EB1/JI 

de Vila Nova 

junho 

Data a combinar 

em horário não 

coincidente com 

o horário de 1º 

ciclo 

 

 

21 

 

1 

Atividades de finalis-

tas do 1.º Ciclo 

Visita de finalistas 

Convívio final entre alu-

nos/professores 

Atividades: Visita ao Cadaval 

Responsáveis: 
Lina Afonso 
Viviana Figueiras  

Cadaval junho 

Data a combinar 

em junho 

 

+- 2880,00€ 

 

 

 

22 

 

 

 

3 

Festa do final do ano 

letivo 

 

Promover o relacionamento positi-

vo de toda a comunidade escolar 

(alu-

nos/professores/pais/assistentes 

operacionais…). 

Proporcionar momentos de alegria 

e descontração. 

Encerramento do ano Letivo com 

apresentações realizados pelos 

alunos. 

Responsáveis: 
Viviana Figueiras 
João Ventura 
Rute Silva 
Sandra Alves Gameiro 
Lina Afonso 
Cláudia Maia 
Susana Areias 
AEC: 
Sara 
 

Alunos do Pré-

escolar e 1.º 

Ciclo e familiares 

 

 

Escola EB1/JI 

de Vila Nova 

 

 

 

19 de junho 

(17h30m) 

 

 

 

+- 80,00€ 

Ao longo do Ano 

 

23 

 

1 

Movimento “Ser 

gentil” 

Espalhar a Gentileza. 

Tratar com respeito as pessoas, os 

animais, os espaços e o meio 

ambiente. 

Conhecer quem e o que nos 

rodeia. 

Aprender a dar sem querer nada 

em troca e sem que ninguém nos 

peça. 

Responsáveis: 

Susana, Sandra Ribeiro 

Sofia 

Cláudia 

AEC: 

Márcia 

Alunos do Pré-

escolar e 1.º 

Ciclo 

EB1/JI Vila 

Nova de Capa-

rica 

A desenvolver ao 

longo do ano 

letivo 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

3 

Projeto 

Escola de 

filhos/escola de pais 

Convidar oradores especialistas 

em áreas de interesse e de acordo 

com carências de formação dos 

pais. 

Dinamização de sessões esclarece-

doras, dinâmicas e significativas 

tanto para pais, como para docen-

tes. 

-Promover a partilha de valores 

comuns que serão os orientadores 

das ações educativas. 

Contribuir para que a família se 

sinta mais confiante para partici-

par e ajudar no processo de cres-

cimento dos seus filhos. 

 

 

Responsáveis: 
Cláudia Maia 
Isabel Gonçalves 
Susana Areias 
Sofia Vicente 
AEC: 
Ricardo 
Ana Castro 

Encarregados de 

Educação do Pré-

escolar e 1.º 

Ciclo 

 

 

 

 

 

EB1/JI Vila 

Nova de Capa-

rica  

 

 

 

 

 

A desenvolver ao 

longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

25 

 

 

 

1 

Projeto 

“Leio, logo existo” 

10 minutos diários de leitura em 

momento a decidir pelo docente 

Promover o retorno à calma dos 

alunos e restantes membros da 

comunidade escolar. 

Promover a atenção e a concen-

tração. 

Permitir que os alunos consigam, 

mais fácil e eficazmente, focar a 

sua atenção nas tarefas que se 

seguirão. 

Valorizar a leitura como fonte de 

prazer e de entretenimento. 

Incentivar a prática da leitura. 

Estimular hábitos de leitura autó-

 

Responsáveis: 

Rute Silva 

Viviana Figueiras 

Sandra Ribeiro 

Professora bibliotecária 

Cristina Cruz 

Toda a comuni-

dade escolar 

 

 

 

 

 

EB1/JI Vila 

Nova de Capa-

rica 

 

 

 

A desenvolver ao 

longo do ano 

letivo 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

noma; 

Desenvolver competências de 

compreensão leitora através da 

leitura de obras literárias. 

 

26 

 

 

2 
Projeto 

“Bem viver, bem 

comer” 

 

Promover o bom ambiente no 

refeitório da escola. 

Incentivar os alunos para uma 

alimentação saudável. 

Adquisição de regras de convivên-

cia social. 

Adesão do Programa 5 ao dia 

Responsáveis: 

Teresa Frade 

João Ventura 

Viviana Figueiras 

Lurdes Pinto 

Alunos do Pré-

escolar e 1.º 

Ciclo 

 

EB1/JI Vila 

Nova de Capa-

rica 

 

A desenvolver ao 

longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

27 

 

 

 

1 

Projeto 

“Reciclar é recriar” 

Adquirir as atitudes e um sistema 

de valores e sentimentos de preo-

cupação em relação ao ambiente e 

uma motivação para participação 

ativa nas soluções que visem redu-

zir os impactos das atividades 

humanas no ambiente. 

Promover a mudança comporta-

mental dos alunos, dos agentes 

educativos da escola e dos pais 

dos alunos, com formação de 

novos hábitos relacionados com o 

ambiente, focando essencialmente 

na implantação dos 3R (redução, 

reutilização e reciclagem) para a 

conservação e preservação do 

meio ambiente em que vivem. 

 

 

Responsáveis: 

Anabela Cabeleira 

João Ventura 

Teresa Frade 

Susana Areias 

 

AEC: 

Ana Castro 

Comunidade 

Educativa 

 

 

 

 

 

EB1/JI Vila 

Nova de Capa-

rica 

 

 

 

 

 

 

A desenvolver ao 

longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

Projeto  

“Recreios anima-

dos” 

Dinamizar atividades durante os 

intervalos de almoço (coreografias 

de várias músicas, jogos nos dias 

de chuva, sessões de cinema na 

Responsáveis: 

Susana Areias 

Alunos de 1.º 

ciclo 

EB1/JI Vila 

Nova de Capa-

rica 

A desenvolver ao 

longo do ano 

letivo 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

28 2 

 

biblioteca…). Cláudia Maia 

Sandra Gameiro 
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1.1.4 Grupos de Ano – 1º Ciclo (110) 

 

1º ano - Área Disciplinar Estudo do Meio/Português/Expressões 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

Ao longo do Ano 

 

 

      

1 

 

 

1 

“A Natureza perto de Nós” 

 Desenvolver o respeito 

pela Natureza; 

 Consciencialização 

sobre a importância 

do meio ambiente 

natural; 

 Consciencialização 

sobre a importância 

da proteção do meio 

ambiente natural;  

 Adotar uma atitude 

crítica sobre a quali-

dade do meio ambien-

te natural; 

 Adotar uma atitude de 

valorização e  prote-

ção da Natureza.  

 

 

 

Professores Titulares das turmas de 

1.º Ano 

Alunos do 1.º ano 

e comunidade 

Educativa 

Escola e 

comunidade 

circundante 

Até junho 

 

700 euros 
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2º Ano - Área Disciplinar: Estudo do Meio/Português/Expressões Artísticas 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

Ao longo do Ano 

 

 

 

1 

 

 

 

1 Ambiente, Sustentabilidade e 

Desenvolvimento 

 

- Desenvolvimento de 

projetos que visem a pro-

moção de práticas ambien-

tais sustentáveis, na esco-

la, em casa e no meio 

envolvente; 

 

- Promover o envolvimento 

dos alunos e das famílias 

no desenvolvimento de 

projetos 

 

Todos os Professores Titulares de 

turma de 2.º ano 

Todos os Alunos do 

2.º ano  

EB José 

Cardoso 

Pires 

 

EB n.º2 da 

Costa da 

Caparica 

 

EB de Vila 

Nova de 

Caparica 

Ao longo do 

ano 

 

 

 

 

 

0€ 

 

 

  2 

 

 

 

1 

“Ser leitor” Leitura durante 10 

minutos 

- Promover a leitura indi-

vidualizada e/ou a pares; 

Criar hábitos de leitura 

diários; 

- Diversificar a leitura de 

textos e obras; 

- Ouvir um colega ou pro-

fessor a ler e  saber res-

peitar esse momento de 

leitura; 

- Partilha de livros. 

 

Todos os Professores Titulares de 

turma de 2.º ano 

Todos os Alunos do 

2.º ano 

EB José 

Cardoso 

Pires 

 

EB n.º2 da 

Costa da 

Caparica 

 

EB de Vila 

Nova de 

Caparica 

Ao longo do 

ano 

 

 

 

 

 

0€ 
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3º Ano  

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

Ao longo do Ano 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

“Ser Leitor” 

Leitura individualizada durante 

10 minutos diários 

- Promover momentos de 

leitura individualizada. 

- Desenvolver o gosto pela 

leitura. 

- Despertar o sentido críti-

co. 

- Ler textos (poemas, 

canções, tirinhas, textos 

de tradição oral, entre 

outros), com autonomia;  

-Antecipar sentidos e ati-

var conhecimentos prévios 

relativos aos textos a 

serem lidos  

- Localizar informações 

explicitas, realizando 

inferências, em textos de 

diferentes gêneros e temá-

ticas, lidos com autono-

mia; 

-Estabelecer relações 

lógicas entre partes de 

textos de diferentes gêne-

 

Professores titulares de turma 

Alunos do 3.º ano 

de escolaridade 

Nas 3 escolas 

do 1.º ciclo 

do AEC 

Durante o ano 

letivo (diaria-

mente) 

 

 

 

0€ 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

ros e temáticas;  

- Estabelecer relações 

lógicas entre partes de 

textos de diferentes gêne-

ros e temáticas, lidos com 

autonomia; 

- Apreender assun-

tos/temas tratados, inter-

pretando frases e expres-

sões. 

 

 

 

4º Ano – Área Disciplinar: Português e Expressões artísticas 

 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

Ao longo do Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pulando de livro em livro, a 

minha história vou contando.” 

 Criar e incentivar o 

gosto pela leitura, por 

ouvir ler e pela escri-

ta; 

 Despertar a imagina-

ção e a criatividade; 

 Promover o desenvol-

vimento da escrita, 

criatividade para con-

tar e recontar, produ-

zir e reproduzir histó-

 

 

 

 

 

 

Todas as turmas do 

4.º ano 

EB n.º 2 da 

Costa da 

Caparica/EB 

José Cardoso 

Pires/EB Vila 

Nova de 

Caparica 

 

Ao longo do 

ano letivo 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

 

 

1 

 

 

1 

rias; 

 Desenvolver a lingua-

gem; 

 Desenvolver compe-

tências a nível social e 

afetivo; 

 Promover o sucesso 

educativo e pessoal: 

 Desenvolver a educa-

ção estética, criando 

o gosto pelo belo; 

Promover a transversalida-

de nas aprendizagens e a 

interdisciplinaridade. 

Todos os Professores titulares do 4.º 

Ano 

 

________ 

 

 

1.1.5 Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

AAAF (EBNº2CC) 

 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

Ao longo do Ano 

 

 

 

1 

 

 

   3 

Projeto 

 

 

Projeto Atividades de Ani-

mação e Apoio à Família 

(AAAF) 

- Promover atividades 

dentro da área das expres-

sões para os alunos inscri-

tos no Prolongamento de 

horário. 

Educadores 

Monitoras  

Alunos da pré-

escolar 

EB n.º2 da 

Costa da 

Caparica 

Ao longo do 

ano letivo 
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AAAF (EBJCP) 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/Local Data prevista Custo 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

Projeto AAAF (Atividades de 

Animação e Apoio às famílias) 

 

 

Proporcionar atividades estimulantes, 

lúdicas, espontâneas e de livre escolha; 

Quebrar as rotinas face às atividades 

letivas e evitar sobreposições de iniciati-

vas/tarefas; 

Promover momentos de partilha, articu-

lação e convivência entre todas as crian-

ças independentemente do grupo a que 

pertencem na componente letiva. 

 

Educadoras, Assis-

tentes Operacio-

nais e 

Monitoras das 

AAAF 

 

Crianças da 

Educação Pré-

escolar 

 

 

 

 

Escola Básica 

José Cardoso 

Pires: Salas e 

espaço exterior 

 

A desenvolver ao 

longo do ano 

letivo 

 

 

AAAF (EBVNC) 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista Custos 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Projeto AAAF (Atividades de 

Animação e Apoio às famílias 

 

 

-Proporcionar atividades estimulantes, 

lúdicas, espontâneas e de livre escolha; 

 

-Quebrar as rotinas face às atividades leti-

vas e evitar sobreposições de iniciati-

vas/tarefas; 

-Promover momentos de partilha, articula-

ção e convivência entre todas as crianças 

independentemente do grupo a que per-

tencem na componente letiva. 

 

Educadoras, Assis-

tentes Operacio-

nais e 

Monitoras das 

AAAF 

 

Crianças do Pré-

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Escola EB1/JI de 

Vila Nova  

Salas e espaço 

exterior 

 

A desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 

 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 42 

 
1.2. 2º e 3º Ciclos/ Ensino Secundário 

A. Departamento de Línguas 

A1. Área Disciplinar de Português (200 e 300) 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

1 3  

Participação no “Encontro Nacio-

nal de Literacia, Media e jornalis-

mo”, com a página de Instagram 

@aec_oualgoassim 

- Contribuir para as boas 

práticas no âmbito da 

literacia mediática; 

- promover a visibilidade 

das práticas do Agrupa-

mento ao nível da litera-

cia mediática.  

ADP (professores, Álvaro Oliveira, 

Ana Mercedes e Laura Carvalho) 

Professores bibliote-

cários, jornalistas e 

formandos do Proje-

to piloto de Litera-

cia Mediática, a 

nível nacional 

Fundação 

Calouste 

Gulbenkian 

16.setembro.20

19 

Transporte 

dos alunos 

envolvidos 

2 3  

Participação no “4º Encontro das 

Bibliotecas Escolares do Concelho 

de Almada”, com a página de 

Instagram @aec_oualgoassim 

- Contribuir para as boas 

práticas no âmbito da 

literacia mediática; 

- promover a visibilidade 

das práticas do Agrupa-

mento ao nível da litera-

cia mediática.  

ADP (professores, Álvaro Oliveira, 

Ana Mercedes e Laura Carvalho) 

Professores bibliote-

cários do concelho 

de Almada 

Cineteatro 

da Acade-

mia Alma-

dense 

10.outubro.201

9 

Transporte 

dos alunos 

envolvidos 

3 1 “Maratona da Leitura” 

- Contribuir para a dina-

mização de atividades 

escolares; 

- Incentivar o gosto pela 

língua portuguesa; 

- Promoção da leitura de 

obras literárias, tendo 

como temática o espírito 

natalício; 

- Recriação do ato ances-

tral de “ouvir uma histó-

ADP 

 

Alunos do 5º ao 

9ºanos 

Escola Bási-

ca da Costa 

da Caparica 

 

Semana de 16 a 

20 de dezem-

bro de 2019 

--- 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

ria”; 

- Reforçar laços de iden-

tidade entre a Escola e os 

diferentes elementos da 

sua comunidade. 

4 1 

Visita de estudo ao Teatro, assis-

tindo a O Auto da Barca do Inferno 

de Gil Vicente 

 

- Desenvolver o gosto pela 

obra em estudo; 

- Valorizar diferentes 

formas de linguagem; 

- Promover atividades 

diferenciadas de comuni-

cação e de expressão; 

- Promover o acesso a 

diferentes formas de 

manifestações estéticas. 

ADP 

(professores que lecionam 9ºano) 

Alunos de 9ºano 

 

Lisboa 

 

23.janeiro.2020 

90 alunos x 

10€= 900€ 

 

2º Semestre 

5 1 
Exposição de trabalhos no âmbi-

to da “Semana da Leitura” 

- Mostrar à comunidade 

educativa os trabalhos 

realizados pelos alunos; 

- Promover valores de 

tolerância e respeito pela 

diferença cultural; 

- Incentivar a participa-

ção ativa dos alunos na 

vida escolar. 

ADP 
Alunos do 5º ao 9º 

anos 

Escola Bási-

ca da Costa 

da Caparica 

(março de 

2020) 
____ 

6 1 

Concurso Literário (Modalidade 

Poesia) 

 

- Contribuir para a dina-

mização e participação 

ativa nas atividades esco-

lares; 

- Incentivar o gosto pela 

ADP 
Alunos do 5º ao 12º 

anos 

Escola Bási-

ca da Costa 

da Caparica 

(março de 

2020) 
____ 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

língua portuguesa; 

      - Estimular a criatividade 

literária; 

Pro- incentivar e integrar a 

participação de alunos 

cuja língua materna não é 

o português; 

- Contribuir para o desen-

volvimento de atitudes 

cívicas e de construção da 

identidade;  

- Promover a articulação 

vertical entre o segundo e 

terceiros ciclos no que 

respeita à língua portu-

guesa. 

7 1 
Visita de estudo ao Teatro, assis-

tindo a Leandro, Rei da Helíria 

de Alice Vieira 

- Desenvolver o gosto pela 

obra em estudo; 

- Valorizar diferentes 

formas de linguagem; 

- Promover atividades 

diferenciadas de comuni-

cação e de expressão; 

- Promover o acesso a 

diferentes formas de 

manifestações estéticas. 

ADP 

(professores que lecionam 7ºano) 

 

Alunos de 7ºano 

Lisboa 

 

26.março.2020 

150 alunos x 

10€= 

1500€ 

8 1 

Visita de estudo ao Teatro, assis-

tindo a Aquilo que os Olhos 

Veem ou o Adamastor de Manuel 

António Pina 

- Desenvolver o gosto pela 

obra em estudo; 

- Valorizar diferentes 

formas de linguagem; 

ADP 

(professores que lecionam 8ºano) 

Alunos de 8ºano 

Lisboa 

 

 

29.abril.2020 

150 alunos x 

10€= 

1500€ 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

- Promover atividades 

diferenciadas de comuni-

cação e de expressão; 

- Promover o acesso a 

diferentes formas de 

manifestações estéticas. 

9 1 

Visita de estudo ao Teatro, assis-

tindo a Ulisses de Maria Alberta 

Menéres 

- Desenvolver o gosto pela 

obra em estudo; 

- Valorizar diferentes 

formas de linguagem; 

- Promover atividades 

diferenciadas de comuni-

cação e de expressão; 

- Promover o acesso a 

diferentes formas de 

manifestações estéticas. 

ADP 

(professores que lecionam 6ºano) 

Alunos de 5ºano 

Costa da 

Caparica 

(Associação 

A Gandaia) 

 

 

30.abril.2020 

119 alunos x 

5€= 

595€ 

10 1 

Visita de estudo ao Teatro, assis-

tindo a O Príncipe Nabo de Ilse 

Losa 

- Desenvolver o gosto pela 

obra em estudo; 

- Valorizar diferentes 

formas de linguagem; 

- Promover atividades 

diferenciadas de comuni-

cação e de expressão; 

- Promover o acesso a 

diferentes formas de 

manifestações estéticas. 

ADP 

(professores que lecionam 5ºano) 

Alunos de 5ºano 

Costa da 

Caparica 

(Associação 

A Gandaia) 

 

 

8.maio.2020 

119 alunos x 

5€= 

595€ 

11 1 
Acompanhamento no período de 

exames 

- Aumentar o sucesso nos 

exames nacionais 

ADP 

(profs. de 9º e 12º anos) 

Alunos de 9º e 12º 

anos 

Escola Bási-

ca da Costa 

da Capari-

ca/ Escola 

Semana poste-

rior ao final do 

ano letivo 

____ 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

Básica e 

Secundária 

do Monte 

de Caparica 

Ao longo do Ano 

12 1  

Manutenção da página de foto-

jornalismo na ferramenta Insta-

gram 

@aec_oualgoassim, sob regime 

de clube. 

- Desenvolver competên-

cias no âmbito da literacia 

mediática; 

- Proporcionar outras for-

mas de participação na 

escola, no território e na 

cultura; 

- Desenvolver o pensamen-

to crítico e criativo; 

- Estimular o pensamento 

autónomo e empreende-

dor;  

- Contribuir para a com-

preensão e produção de 

textos multimodais, por 

meio da exploração da 

relação entre a imagem 

(estática e em movimento) 

e o texto verbal. 

- Contribuir para o senti-

mento de pertença a um 

mundo global e, simulta-

neamente, respeitador das 

diferenças e da individua-

lidade; 

- Promover o trabalho em 

ADP 

(docentes Álvaro Oliveira, Ana Mer-

cedes e Laura Carvalho) 

Alunos de 2º e 3º 

ciclos e secundário 

Agrupamen-

to de Escolas 

da Caparica 

Todo o ano ------ 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

equipa; 

- Educar para a segurança 

e o respeito pelo outro nas 

redes sociais. 

13 1 

Projeto de leitura interdiscipli-

nar (sob proposta em cada Con-

selho de Turma) 

- contribuir para a promo-

ção da leitura, aprovei-

tando os “tempos mortos” 

em todas as disciplinas, 

para ler um livro previa-

mente selecionado na 

disciplina de Português. 

ADP 

(profs. de 5º ao 12º anos) 

Alunos de 2º e 3º 

ciclos e secundário 

Agrupamen-

to de Escolas 

da Caparica 

Todo o ano ------ 
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A2.Área Disciplinar de Francês (320) 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

1 1 
Concurso da melhor capa de 

caderno/dossiê de francês 

-Incentivar o gosto pela língua 

francesa. 

- Expressar com criatividade a 

sua intenção de comunicação. 

ADF Alunos do 7ºano 

EBCC-

Biblioteca 

 

Outubro 2019 

 

 

_______ 

2 1 Exposição de Postais de Natal 

 

Motivar os alunos para a pes-

quisa de elementos relaciona-

dos com o Natal. 

 - Enriquecer vocabulário. 

- Motivar os alunos para a 

aprendizagem da língua fran-

cesa.  

- Estimular a capacidade de 

participação ativa. 

ADF 
Alunos do 3ºciclo e 

CEF 

EBCC/EBSM

C-Átrio 

16 a 20 de 

dezembro de 

2019 

 

 

 

25 euros 

2º Semestre 

 

3 

 

1 Concurso de Leitura: Lis et Réussis 

-Promover o gosto pela leitura. 

- Criar hábitos de leitura. 

 -Desenvolver a competência 

da leitura em francês. 

ADF 

 

Alunos do 8º e 

9ºanos  

 

 

EBCC-salas 

de aula-6º e 

7ºanos 

Março de 2020 

 

 

 

______ 

4 1 Ciclo de Cinema Francês 

- Treinar a competência lin-

guística. 

- Tomar conhecimento das 

ADF 
Alunos do 3ºciclo e 

CEF 

EBCC-

Auditório 
1 a 5 de junho 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

tradições francesas. 

-Incentivar o gosto pela língua 

francesa 

25 euros 

5 1 
Exposição de trabalhos alusivos 

aos conteúdos temáticos  

- Mostrar à comunidade educa-

tiva os trabalhos realizados 

pelos alunos; 

- Incentivar a participação 

ativa dos alunos na vida esco-

lar. 

- Incentivar o gosto pela língua 

francesa. 

- Treinar a competência lin-

guística. 

- Tomar conhecimento das 

tradições francesas. 

- Estimular a criatividade. 

 

ADF 

Alunos do  

3ºciclo e CEF 

EBCC- 

Átrio/Biblio

teca 

25 a 29 de 

maio 

 

 

 

 

 

______ 
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A3.Área Disciplinar de Inglês (120, 220 e 330) 

 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

1 3 
Comemoração de festividades e 

dias especiais -  Halloween 

Sensibilizar para a diver-

sidade linguística e cultu-

ral Promover o desenvol-

vimento da consciência 

da identidade linguística 

cultural através do con-

fronto com a língua ingle-

sa e as culturas por ela 

veiculadas contribuindo 

para uma cidadania mais 

consciente. 

Professores a lecionar o inglês ao 1º 

ciclo 
Alunos do 3º e 4º ano 

EB 1JI da 

Costa da 

Caparica  

EB José 

Cardoso 

Pires  

EB Vila 

Nova da 

Caparica 

31 outubro 

 

 

 

0€ 

 

2 3 

 

Comemoração de festividades e 

dias especiais -  Halloween 

Sensibilizar para a diver-

sidade linguística e cultu-

ral Promover o desenvol-

vimento da consciência 

da identidade linguística 

cultural através do con-

fronto com a língua ingle-

sa e as culturas por ela 

veiculadas contribuindo 

para uma cidadania mais 

consciente. 

Professores a lecionar o inglês ao 2º 

ciclo 
Alunos do 5º e 6º ano 

Escola Bási-

ca da Costa 

da Caparica 

Escola Bási-

ca e Secun-

dária do 

Monte de 

Caparica 

31 outubro 

 

 

 

 

0€ 

 

3 3 

 

Comemoração de festividades e 

dias especiais - Christmas  

Sensibilizar para a diver-

sidade linguística e cultu-

ral Promover o desenvol-

vimento da consciência 

da identidade linguística 

cultural através do con-

fronto com a língua ingle-

sa e as culturas por ela 

veiculadas contribuindo 

Professores a lecionar o inglês ao 1º 

ciclo 
Alunos do 3º e 4º ano 

 

EB 1JI da 

Costa da 

Caparica  

EB José 

Cardoso 

Pires  

Semana15 a 19 

dezembro 

 

 

 

0€ 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

para uma cidadania mais 

consciente 

EB Vila 

Nova da 

Caparica 

 

 

4 

 

3 

 

Comemoração de festividades e 

dias especiais - Christmas 

 

Sensibilizar para a diver-

sidade linguística e cultu-

ral Promover o desenvol-

vimento da consciência 

da identidade linguística 

cultural através do con-

fronto com a língua ingle-

sa e as culturas por ela 

veiculadas contribuindo 

para uma cidadania mais 

consciente 

Professores a lecionar o inglês ao 2º 

ciclo 
Alunos do 5º e 6º ano 

Escola Bási-

ca da Costa 

da Caparica 

Escola Bási-

ca e Secun-

dária do 

Monte de 

Caparica 

Semana15 a 19 

dezembro 

 

 

 

0€ 

 

2º Semestre 

 

5 

 

1 

 

Spelling contest 

 

-Envolver os alunos 

numa 

Atividade lúdica na lín-

gua inglesa. 

-Desenvolver o gosto 

pela aprendizagem. 

-Desenvolver a capaci-

dade de soletrar pala-

vras em inglês. 

-Envolver os alunos e 

a comunidade educativa 

em atividades que 

desenvolvem conheci-

mentos em inglês. 

- Estimular o espírito de 

equipa e a resolução de 

problemas. 

Professores do 1º ciclo 
Alunos do 3º, 4º ano 

do Agrupamento 

EB 1JI da 

Costa da 

Caparica  

EB José 

Cardoso 

Pires  

EB Vila 

Nova da 

Caparica 

16 a 20 março 

 

 

 

0€ 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

 

6 

 

1 

 

Spelling contest 

 

-Envolver os alunos 

numa 

Atividade lúdica na lín-

gua inglesa. 

-Desenvolver o gosto 

pela aprendizagem. 

-Desenvolver a capaci-

dade de soletrar pala-

vras em inglês. 

-Envolver os alunos e 

a comunidade educativa 

em atividades que 

desenvolvem conheci-

mentos em inglês. 

- Estimular o espírito de 

equipa e a resolução de 

problemas. 

Professores do 2º ciclo do Agrupa-

mento 

Alunos do 2ºciclo do 

Agrupamento 

Escola Bási-

ca da Costa 

da Caparica 

Escola Bási-

ca e Secun-

dária do 

Monte de 

Caparica 

16 a 20 março 

 

 

 

 

0€ 

 

 

 

7 

 

1 

 

Spelling contest 

 

-Envolver os alunos 

numa 

Atividade lúdica na lín-

gua inglesa. 

-Desenvolver o gosto 

pela aprendizagem. 

-Desenvolver a capaci-

dade de soletrar pala-

vras em inglês. 

-Envolver os alunos e 

a comunidade educativa 

em atividades que 

desenvolvem conheci-

mentos em inglês. 

- Estimular o espírito de 

equipa e a resolução de 

problemas. 

Professores do 3º ciclo do Agrupa-

mento 

Alunos do 3ºciclo do 

Agrupamento 

Escola Bási-

ca da Costa 

da Caparica 

Escola Bási-

ca e Secun-

dária do 

Monte de 

Caparica 

16 a 20 março 

 

 

 

 

0€ 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

Ao longo do Ano 

         

 

 

A4.Área Disciplinar de Alemão (340) 

Eixo Nº Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

         

         

2º Semestre 

         

         

Ao longo do Ano 
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A5.Área Disciplinar de Espanhol (350) 

 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

1 1 Celebração do Día de la Hispani-

dad: Exposição de trabalhos; 

Dar a conhecer a impor-

tância do dia nacional de 

Espanha 

Anabela Santos/ Teresa Vasconcelos 7º, 8, profissionais Átrio 

 

12 outubro 

 

 

Cartolinas 

2 1 

Elaboração de cartões de Boas 

Festas/ 

Celebração do Día de Reyes 

Exposição de trabalhos 

Celebrar o Natal da pers-

petiva da cultura espa-

nhola 

Anabela Santos/ Teresa Vasconcelos 7º, 8, profissionais Átrio 

Final de 

dezembro/6 de 

janeiro 

 

 

Cartolinas 

3 1 
Ciclo de cinema espanhol 

Apreender alguns aspetos 

da realidade do mundo 

hispanofalante através de 

exemplos   da cinemato-

grafia espanhola 

Anabela Santos/ Teresa Vasconcelos 7º, 8, 9º, Auditório 30 janeiro 

 

 

--- 

4 1 
Dia da gastronomia espanhola 

Dar a conhecer alguns 

pratos típicos da gastro-

nomia espanhola 

Anabela Santos/ Teresa Vasconcelos 7º, 8, 9º, Cantina 30 janeiro 

 

Aquisição 

de ingre-

dientes 

para con-

feção dos 

pratos 

2º Semestre 

 

5 

 

1 
Olimpíadas do Espanhol  

Motivar para a aprendiza-

gem de forma lúdica 
Anabela Santos/ Teresa Vasconcelos 7º, 8, 9º Biblioteca 

 

31 março 

Maior 

velocida-

de de 

internet 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

Ao longo do Ano 

        

 

 

 

B. Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

B1.Área Disciplinar de História e Geografia de Portugal (200) 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

1 1 
Exposição de coches e de trajes do 

século XIII 

Exploração de fon-

tes/contextualização 

espacio-

temporal/comunicação 

em história - utilização 

correta do vocabulário 

específico da disciplina 

Maria Helena Silva 

Fátima Caldeira 

Elsa Fernandes 

Turmas de 6º ano 

Escola EBS 

do Monte 

de Caparica 

Escola EB 

2,3 da Cos-

ta de Capa-

rica 

Início do 1º 

semestre 

 

 

  -------- 

2 3 
Exposição de trajes dos grupos 

sociais do século XIII 

Exploração de fon-

tes/contextualização 

espacio-temporal/ 

comunicação em história 

- utilização correta do 

vocabulário específico da 

disciplina 

Maria Helena Silva 

Fátima Caldeira 

Elsa Fernandes 

Turmas de 5º ano 

Escola EBS 

do Monte 

de Caparica 

Escola EB 

2,3 da Cos-

ta de Capa-

rica 

Final do 1º 

semestre 

 

 

  -------- 

2º Semestre 

 3 
O passado e o presente no con-

Exploração de fon-

tes/contextualização 

Maria Helena Silva Turmas de 5º ano Escola EBS 

do Monte 
Meados do 2º 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

3 

 

celho de Almada espacio-temporal/ 

comunicação em história 

- utilização correta do 

vocabulário específico da 

disciplina 

Fátima Caldeira 

Elsa Fernandes 

de Caparica 

Escola EB 

2,3 da Cos-

ta de Capa-

rica 

semestre  

-----------

-- 

4 1 

A evolução da população no 

concelho de Almada nos últimos 

20 anos 

Exploração de fon-

tes/contextualização 

espacio-temporal/ 

comunicação em história 

- utilização correta do 

vocabulário específico da 

disciplina 

Maria Helena Silva 

Fátima Caldeira 

Elsa Fernandes 

Turmas de 6º ano 

Escola EBS 

do Monte 

de Caparica 

Escola EB 

2,3 da Cos-

ta de Capa-

rica 

Final do 2º 

semestre 

 

 

-----------

-- 

 

B2.Área Disciplinar de História (400) 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

1 1 Palácio de Queluz 

Desenvolver atividades 

que proporcionem uma 

maior reflexão e 

compreensão dos 

conteúdos abordados em 

sala de aula; 

  

Valorizar o património 

histórico e cultural. 

Anabela Chambel 

João Pedro Silva 

Alunos do 8ºano e 

alunos do 11ºano 

EBCC/ 

EBSMC 

Final do pri-

meiro semestre  

2º Semestre 

 

2 
1 Visita de estudo a Tróia 

Desenvolver atividades que 

proporcionem uma maior reflexão e 

compreensão dos conteúdos 

abordados em sala de aula; 

 

Anabela Chambel 

Ana Dias Osório 

Alunos do 7º ano 
EBCC e 

EBSMC 

Início do 

segundo semes-

tre  
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

Valorizar o património histórico e 

cultural. 

João Pedro Silva 

3 1 

Fundação C. Gulbenkian  

e 

 Prisão do Aljube, em Lisboa 

Desenvolver atividades que 

proporcionem uma maior reflexão e 

compreensão dos conteúdos 

abordados em sala de aula; 

 

Valorizar o património histórico e 

cultural; 

 

Promover o espírito crítico; 

 

Valorizar a dignidade humana e os 

direitos humanos, promovendo a 

diversidade, as interações entre 

diferentes 

culturas, a justiça, a igualdade e 

equidade no cumprimento das leis. 

  

Anabela Chambel 

 

Alunos do 9º ano EBCC 
feverei-

ro/março  

4 3 
Gente das Artes e das Letras, na Costa 

da Caparica 

Relacionar  as aprendizagens com a 

História regional e local, valorizando 

o património histórico e cultural 

existente na região/local onde se 

habita/estuda. 

Anabela Chambel Alunos do 9º ano EBCC 
Final do segun-

do semestre  

Ao longo do Ano 

5 1 Roteiro por Lisboa 

Conhecer e valorizar o 

património histórico e 

cultural. 

 

João Silva 

Curso “Técnicos de 

Animação Turísti-

ca” 

EBSMC 

Quatro aulas, 

no exterior, ao 

longo do ano 

 

6 1 
Parlamento dos Jovens 

Ensino Secundário 

Promover o debate crítico 

de assuntos da atualidade 

 

Desenvolver competências 

de argumentação e a sua 

apresentação pública 

João Silva e Ana Paiva 
Alunos do Ensino 

Secundário  

EBSMC, 

representa-

ção distrital 

(eventual-

mente ida à 

AR) 

janeiro (1ª 

fase) 

março (2ªfase) 

maio (3ªfase)  
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B3.Área Disciplinar de Filosofia (410) 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

1 1 Dia da Filosofia 

Sensibilizar a comunidade 

escolar para a importância da 

Filosofia enquanto atividade 

autónoma e crítica do pen-

samento. 

Paulo Lourenço e restantes 

membros do Grupo 

Professores e alunos 

do Secundário 

(Regular) 

Esc. Bás. e 

Sec. do 

Monte 

21 Novembro 

Sem cus-

tos 

2 3 Visita a Creche  Ana Paula Cosme   

Novembro 

 

 

2º Semestre 

3 

 
3 Feira do Livro 

Proporcionar à comunidade 

educativa o contacto com o 

livro enquadrando-o no âmbi-

to das comemorações do 

nascimento de Almeida Gar-

ret.  

Paulo Lourenço 

Professores e alunos 

do Secundário 

(Regular) 

Esc. Bás. e 

Sec. do 

Monte 

17 a 21 de 

fevereiro de 

2020 

Sem cus-

tos 

Ao longo do Ano 

4 1 Noite de Teatro 

Proporcionar à comunidade 

discente contacto com as 

artes cénicas contribuindo 

para o desenvolvimento da 

sua sensibilidade estética. 

Paulo Lourenço 

alunos do Secundá-

rio (Regu-

lar/Profissional) 

Esc. Bás. e 

Sec. do 

Monte 

Ao longo do 

ano 

Sem Cus-

tos 

5 1 
Clube de Debate e Pensamento 

Crítico 

Estimular o debate e o pen-

samento crítico, num ciclo de 

Conferências e Seminários, 

envolvendo a comunidade 

educativa.  

Desenvolver o conhecimento 

António Brinco 

Alunos do Secun-

dário e do 3.º ciclo 

do Básico 

Esc. Bás. e 

Sec. do 

Monte 

Ao longo do 

ano 

Desloca-

ções dos 

conferen-

cistas e 

produções 

de mate-
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

dos conteúdos disciplinares e 

interdisciplinares concetual-

mente relevantes e significa-

tivos. 

Desenvolver capacidades e 

atitudes com impacto no 

desenvolvimento da cidada-

nia. 

riais (Cus-

tos a 

definir) 

 

 

B4.Área Disciplinar de Geografia (420) 
 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

1 1 
Exposição de Rosa-dos-Ventos 

 

- Melhorar o desempenho 

dos alunos na disciplina 

de geografia  

- Clarificar e aprofundar 

os conceitos da disciplina. 

Clarificar e aprofundar os 

conceitos da disciplina e 

atividades, no âmbito da 

sala de aula, que desper-

tem o interesse e a moti-

vação dos alunos para a 

aprendizagem. 

- Promover a realização 

de atividades de enrique-

cimento e de complemen-

to curricular e diversificar 

e enriquecer as aprendi-

Gilda Belo  

Graça Ferreira 

Teresa Dias 

7º ano 

Eb 2,3 Cos-

ta da Capa-

rica 

Dezembro 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

zagens 

2º Semestre 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Palestras sobre os ODS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula na rua 

 

 

 

 

 

 

Disseminar os ODS junto 

dos jovens portugueses, 

consciencializá-los para 

os desafios da cooperação 

para o desenvolvimento e 

da ação humanitária e 

promover uma cidadania 

ativa, através do estímulo 

para o voluntariado, com 

a divulgação de oportuni-

dades de voluntariado nas 

respetivas regiões. 

 

Clarificar e aprofundar os 

conceitos da disciplina. 

Clarificar e aprofundar os 

conceitos da disciplina 

fora da sala de aula de 

forma a que os alunos 

possam observar local-

mente formas do litoral; 

a modificação das paisa-

gens costeiras e a evolu-

ção da linha de costa. 

 

 

 

Ilda Costa 

AMI 

Graça Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

Gilda Belo 

 

 

 

 

 

9º ano 

 

 

 

 

 

7º ano 

 

 

 

 

 

EBCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBCC 

 

 

 

 

 

 

 

28 de fevereiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maio 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5 

4 

 
1 Visita de estudo ao IPMA 

Conhecer o processo 

científico para a previsão 

dos estados de tempo em 

Portugal 

Teresa Dias 

 

10ºB 

 

Lisboa 

 

10 março 

 
 

Ao longo do Ano 

        

 

 

 

B5.Área Disciplinar de Economia e Contabilidade (430 e 530) 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

         

2º Semestre 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Visita a Belém 

 

Reconhecer a importância 

da zona histórica de 

Belém e dos seus museus 

e monumentos para a 

atividade turística. 

Contactar com o trabalho 

 

Célia Vicente 

 

 

 

Alunos da Turma do 

1º C 

 

 

 

Março 

 

 

 

5/7 € por 

aluno 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dos agentes turísticos. 

Otimizar competências de 

comunicação verbal e 

não-verbal. 

 Desenvolver as relações 

entre alunos e entre alu-

nos e professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 Museu do Dinheiro 

Caraterização dos dife-

rentes tipos de moeda e a 

sua evolução ao longo do 

tempo. 

António Cipriano 1ºB, 1ºD  Maio 

 

2/6 € por 

aluno 

Ao longo do Ano 
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B6.Área Disciplinar de Educação Moral e Religiosa Católica (290) 

Nº Eixo  Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Esco-

la/Local 

Data Pre-

vista 
Custos 

1 1 

Visita de estudo ao Mosteiro da Batalha e 

ao Centro de Interpretação da Batalha de 

Aljubarrota 

- Apreciar e valorizar a identidade 

histórica, religiosa e cultural da 

região, através da grande figura que 

foi o Santo Condestável D. Nuno 

Álvares Pereira;  

- Estimular nos alunos a capacidade 

de formular uma síntese existencial 

entre os dados da fé, história e 

cultura; 

- Fomentar o são convívio entre 

turmas de vários níveis; 

Prof. Joaquim Monteiro 

 

Alunos do 2.º e 

3.º Ciclos 

Batalha e 

S. Jorge 
Novembro  

 

2 1 

Construção de um Presépio na sala de 

EMRC 

 

-Sensibilizar os alunos, a comunida-

de escolar e respetivas famílias para 

a atualidade do presépio e dos valo-

res que dele emanam; 

-Valorizar a vivência do Natal em 

família. 

Prof. Joaquim Monteiro 

 

Alunos do 2.º e 

3.º Ciclos 
Escola 

03-12-2019 

a  

10-01-2020 
 

2º Semestre 

3 1 Visita de Estudo de  2 dias  

-Crescer na responsabilidade, pelo 

uso correto da liberdade; 

-Viver momentos de convívio e de 

alegria; 

-Desenvolver laços de amizade com 

os professores e colegas de EMRC; 

-Viver em grupo algumas situações 

de aventura, de forma a promover o 

convívio, a cooperação e o respeito 

mútuo; 

Prof. Joaquim Monteiro 

 

Alunos do 2.º e 

3.º Ciclos 

Serra da 

Estrela ou 

Porto 

março ou 

abril 2020 
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Nº Eixo  Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Esco-

la/Local 

Data Pre-

vista 
Custos 

-Desenvolver o sentido de respeito 

pela preservação da natureza, já 

que o ser humano é o seu cocriador 

4 1 Kidzânia 

-Interação Social; 

-Aquisição de atitudes e valores; 

 -Desenvolvimento de aptidões para 

a vida real e compreensão do mun-

do dos adultos. 

Prof. Joaquim Monteiro 

 

Alunos do 2.º e 

3.º Ciclos 

4.º anos - ??? 

Dolce 

Vitae Tejo 

Amadora 

20/02/2020 
 

5 1 Dia da espiga 

-Sensibilizar a comunidade educati-

va para o significado deste dia  

Angariar fundos. 

Prof. Joaquim Monteiro 

 

 

Alunos do 2.º e 

3.º Ciclos 
Escola 

21-05-2020 

  

6 1 XX Interescolas 1º ciclo 

-Desenvolver o espírito de grupo,  

-Descobrir o valor da Disciplina, 

-Sensibilizar para os valores espiri-

tuais 

Prof. Joaquim Monteiro 

 

Alunos do 3º/4º 

anos. 

Encarregados 

de educação. 

Fátima 29-05-2020 7 

7 1 Ida ao Parque Aquático: «Aquashow» 

-Interação Social; 

-Promover  atividades lúdicas, edu-

cativas e interativas, apresentadas 

sob a forma de aliciantes desafios, 

que estimulam o desenvolvimento 

de competências, atitudes e valo-

res; 

-Trabalhar a responsabilidade e a 

consciencialização para a vivência 

de uma liberdade responsável; 

-Promover momentos de partilha e 

confraternização entre alunos de 

EMRC e professores. 

Prof. Joaquim Monteiro 

 

Alunos do 2.º e 

3.º Ciclos 

Quarteira 

(Algarve) 

1ª semana 

de junho 

2020 

7 
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Nº Eixo  Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Esco-

la/Local 

Data Pre-

vista 
Custos 

8 1 Participação no BACF 

- Mostrar solidariedade para com os 

mais desfavorecidos; 

- Ajudar o aluno a crescer na sua 

interioridade e altruísmo. 

Prof. Joaquim Monteiro 

Assistente Social do Agrupa-

mento 

Alunos -

Comunidade 

Educativa 

Mini preço 

da Costa 

de Capa-

rica 

31 /11 e 

1/12/19 

30 e 31 

Maio 2020 

 

 

 

 

B7.Área Disciplinar de Cidadania e Desenvolvimento 

Eixo Nº Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

         

2º Semestre 

         

Ao longo do Ano 

1 
1 

3 

Participação em atividades 

comemorativas e de defesa dos 

direitos humanos, de causas 

ambientais e outras; 

 

 

Promover uma cidadania 

ativa;  

Promover a articulação 

entre disciplinas; 

Colaborar com as autar-

quias locais. 

Docentes de Cidadania e Desenvol-

vimento  

e  

Coordenadoras dos Projetos de Cida-

dania 

Comunidade Edu-

cativa 

EBCC 

EBSMC 

EB José Cardoso 

Pires 

EB1/JI Costa da 

Caparica 

EB1/JI de Vila Nova 

de Caparica 

 
________

_ 
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Eixo Nº Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

2 
1 

3 

Apresentação à comunidade 

educativa dos trabalhos realiza-

dos pelos alunos, nas diferentes 

temáticas abordadas. 

Contribuir para a uma 

melhor qualidade de vida 

na nossa comunidade; 

Promover os valores de 

cidadania. 

 

Docentes de Cidadania e Desenvol-

vimento  

e  

Coordenadoras dos Projetos de Cida-

dania 

 

Comunidade Edu-

cativa 

EBCC 

EBSMC 

EB José Cardoso 

Pires 

EB1/JI Costa da 

Caparica 

EB1/JI de Vila Nova 

de Caparica 

 ________ 
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C. Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

 

C1.Área Disciplinar de Matemática/Ciências Naturais (230) 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

1 1 

Olimpíadas da Tabuada 

 

Estimular e motivar os 

alunos a aprender e 

memorizar a tabuada. 

Desenvolver o raciocínio 

lógico matemático. 

Docentes de Matemática do grupo 

230 

Alunos dos 5º e 6º 

anos 
Sala de aula 

Ao longo do 1º 

semestre 

(início a 1 de 

outubro) 

------- 

2 1 

Semana da alimentação 

“A sopa preferida” 

Sensibilizar a comunidade 

escolar para a prática de 

uma alimentação racio-

nal/Contribuir para a 

criação de condições de 

vida saudável 

 

Docentes de Ciências Naturais do 6º 

ano 

Alunos do 6º ano/ 

Comunidade Escolar 

Hall da 

entrada da 

escola 

 

15 /out. a 

19/out. 

--------- 

2º Semestre 

 

3 

 

1 A diversidade dos animais 

Conhecimento dos ani-

mais apontando para a 

sua diversidade. 

Docentes de Ciências Naturais do 5º 

ano 
Alunos do 5º ano Biblioteca 

Ao longo do 2º 

semestre 
--------- 

4 1 
Caixa das dúvidas no âmbito da 

Educação Sexual 

Contribuir para a melho-

ria dos relacionamentos 

afetivo-sexuais entre os 

jovens. 

Contribuir para a tomada 

Docentes de Ciências Naturais do 6º 

ano 
Alunos do 6º ano 

Sala de aula 

de Ciências 

Naturais 

Ao longo do 2º 

semestre 

 

----------- 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

de decisões conscientes 

na área da educação para 

a saúde - educação 

sexual. 

Ao longo do Ano 

5 1 Literacia 3D 

Estimular e motivar os 

alunos para os conceitos 

matemáticos e de ciências 

naturais que exploram nas 

aulas. 

Docentes do grupo 230 

(Luísa Alvarenga e Cláudia Costa) 

5ª A e 6º AMC 
Em local a 

designar 

Ao longo do 

ano 
--------- 

6 3 

Exposições dos trabalhos reali-

zados pelos alunos 

 

Estimular e motivar os 

alunos para os conceitos 

matemáticos e de ciências 

naturais que exploram nas 

aulas. 

Docentes do grupo 230 
Alunos dos 5º e 6º 

anos 

Átrio da 

escola 

 

Ao longo do 

ano 

 

----------- 

 

C2. Área Disciplinar de Matemática (500) 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

2º Semestre 

1 1 Dia do PI 

Desenvolver uma atitude 

positiva face à matemáti-

ca 

Professores da área disciplinar 3° ciclo E.B.2,3 2° período 

 

Ao longo do Ano 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 69 

 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

2 1 Exposição  de trabalhos 

Valorizar os conhecimen-

tos adquiridos, associando-

os a uma atividade lúdica 

desenvolvida em trabalho 

colaborativo. 

Professores da área disciplinar 3° ciclo E.B.2,3 
Ao longo do 

ano 

 

3 1 Clube Einstein 

Resolver itens de exames 

nacionais. Apoiar as 

aprendizagens 

Professores da área disciplinar 
3° ciclo E.B.2,3 

Ao longo do 

ano 
 

 

C3.Área Disciplinar de Ciências Físico-Químicas/ Física e Química (510) 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

1 1 

Visita de estudo ao departamento 

de materiais da FCT no âmbito da 

investigação da nanotecnologia 

 Maria José Serra 

Alunos do  

10 ºAno 

FCT  

 

2 1 

Realização de uma atividade expe-

rimental de química: “ Síntese do 

ácido acetilsalicílico” 

Aprofundamento de 

conhecimento na área 

científica e tecnológica 

Francelina Matos 11ºA FCT  

 

2º Semestre 

 

3 

 

1 
Visita de estudo ao Museu da Músi-

ca  
 Maria José Serra 11º GPSI Lisboa   

4 1 

Realização de uma atividade expe-

rimental de química: Reação 

Fotoquímica 

 

Aprofundamento de 

conhecimento na área 

científica e tecnológica 

Maria José Serra 10ºA FCT   

5 1 Galeria de moléculas Divulgação dos trabalhos 

realizados pelos alunos no 
. Mário Pulquério e Ricardo Lopes .Alunos do 8º ano 

No átrio da 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

(exposição) sentido de: 

.Reconhecer que a maté-

ria é constituída por 

pequeníssimos corpúscu-

los não visíveis a olho nu 

onde se apresentam subs-

tâncias conhecidas no 

nosso dia a dia. 

.Reconhecer a composi-

ção quantitativa e quali-

tativa de moléculas ( 

agregados de corpúsculos 

ligados entre si) a partir 

da sua fórmula química. 

.Associar a fórmula quí-

mica à representação da 

substância e da respetiva 

unidade estrutural. 

 

escola 

Ao longo do Ano 

        

 

 

 

C4.Área Disciplinar de Ciências Naturais/Biologia e Geologia (520) 
 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local 
Data 

prevista 
Custos 

1º Semestre 

 

 

 

 

Ação de sensibilização - Valoriza-

ção dos resíduos 
Valorização dos Resíduos 

Ecovalor  

Fátima Neves  

7º ano Biblioteca da EBCC  
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local 
Data 

prevista 
Custos 

1       

1 

Paula Martins 

Rosário Dias 

Sónia Rosa 

 

 

2 

 

 

1 De olho no rótulo 

Sensibilização para a 

adopção de hábitos ali-

mentares saudáveis 

DecoJovem  

Fátima Fonseca 

Fátima Gardete  

Paula Martins 

Rosário Dias 

9º ano Biblioteca da EBCC  
 

 

3 

 

1 

Ação de sensibilização - HPV 

Educar e sensibilizar para 

os cancros e as doenças 

associadas à infeção pelo 

Papilomavirus Humano 

(HPV) e para as formas de 

prevenção. 

Liga Portuguesa Contra o Can-

cro  

Fátima Fonseca 

Fátima Gardete  

Paula Martins 

Rosário Dias 

9º ano Biblioteca da EBCC  
 

4 1 
Projeto “Ideias na Natureza” 

Geologia no Monte 

- Conhecer a geologia da 

região da Escola; 

- Identificar algumas 

rochas sedimentares, 

magmáticas e metamórfi-

cas, existentes nas ime-

diações da Escola; 

- Conhecer os instrumen-

tos utilizados pelo geólo-

go de campo; 

- Reconhecer e interpre-

Luís Nabais Turma 7ºA 
Monte de Capari-

ca/Porto Brandão 

Novembro 

2019 

 

 

 

 

 

 

s/Custos 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 72 

 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local 
Data 

prevista 
Custos 

tar situações de risco 

geológico; 

- Conhecer aspetos histó-

ricos e culturais da região 

do Monte de Caparica e 

Porto Brandão. 

 

 

5 

 

 

      

1 

Feira dos Minerais 

 

Despertar o interesse e 

curiosidade pela Geologia 

 

Mineralia 

Fátima Fonseca 

Fátima Gardete  

Fátima Neves 

Paula Martins 

Rosário Dias 

Sónia Rosa  

Alunos e restante 

comunidade 

educativa 

Ludoteca da 

EBCC 

Dezembro 
 

 

6 

 

1 

Visita de estudo ao Carsoscópio 

Grutas Sto António 

Divulgação científica e 

educação ambiental da 

paisagem cársica 

 

Fátima Neves 

Rosário Dias 

Sónia Rosa 

7º ano 

Centro de ciência 

viva do Alviela 

Grutas  Sto António 

Janeiro 
 

2º Semestre 

 

 

 

7 

 

 

 

1 

Visita ao CCV Lousal- Minas do 

Lousal 

Conhecer alguns aspetos 

relacionados com a extra-

ção mineira e com a fina-

lidade da exploração da 

pirite 

Compreender  os impac-

tes ambientais decorren-

tes da extração mineira. 

Fátima Fonseca 

Fátima Gardete 

Sónia Rosa 

8º ano 

Centro de 

Ciência Viva 

do Lousal 

Maio 
 

8 1 Projeto “Ideias na Natureza” - Conhecer a história, a 

flora e a fauna da Mata 

Luís Nabais 
Turmas da EBS Mon-

te de Caparica 

Mata dos 

Medos 

Março de 

2020 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local 
Data 

prevista 
Custos 

Comemoração do dia da árvore 

Caminhada na Mata dos Medos 

dos Medos; 

- Proporcionar o convívio 

entre alunos e professo-

res, promovendo o rela-

cionamento afetivo; 

- Conhecer as plantas 

aromáticas da Mata dos 

Medos; 

- Consciencializar para a 

importância da preserva-

ção ambiental na Capari-

ca; 

- Incentivar o respeito 

pela Natureza. 

- Caminhar  na Natureza. 

 

 

 

transporte 

320 Euros 

 

 

   9 

 

 

1 

Exposição de vulcões 

 

Construir um vulcão que 

relacione a sua estrutura, 

e atividade. Estimular a 

criatividade dos alunos. 

Envolver E.E.no trabalho 

em equipa com o aluno 

Fátima Neves 

Rosário Dias 

Sónia Rosa 

7º ano 

Átrio Prin-

cipal 

Da EBCC 

Abril/ 

Maio 

 

 

 

10 

 

 

1 

Exposição Lixo é Arte 

Construção de materiais a 

partir da reutilização/ 

valorização de resíduos 

 

Fátima Neves 

Rosário Dias 

Sónia Rosa 

8º ano 

Átrio Prin-

cipal 

Da EBCC 

Abril/Maio 

 

 

11 

 

1 
Passeio de final de ano - Arou-

ca/Madeira (a definir) 

 

Sensibilizar os alunos para 

práticas de hábitos sau-

dáveis – convívio, exercí-

cio físico, alimentação, 

higiene. 

Diretora de turma 8A 

Prof. João Fonseca 

Representantes dos E. Educação da 

turma 8A 

8º ano/ Turma A 

 

Arouca (?) 

Madeira(?) 

Maio - 

Junho 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local 
Data 

prevista 
Custos 

Conhecer um dos ambien-

tes estudados nas aulas 

de Ciências. 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Projeto “Ideias na Natureza” 

Caminhada à Serra da Arrábida 

- Promover hábitos de 

prática de atividade física 

na Natureza; 

- Desenvolver o espírito 

de cooperação e de 

camaradagem no âmbito 

das atividades físicas, 

realizando uma atividade 

motivante para os alunos, 

num ambiente natural; 

-Proporcionar o convívio 

entre alunos e professo-

res, promovendo o rela-

cionamento afetivo; 

- Elevar o nível de fair-

play e de cooperação 

entre os alunos; 

- Incentivar o conheci-

mento e o respeito pelo 

património natural da 

Serra da Arrábida; 

-Reconhecer a importân-

cia da preservação do 

património natural; 

- Fomentar a interdisci-

plinaridade entre as 

Luís Nabais 

 

PIEF 

Outras turmas da 

EBS Monte da Capa-

rica 

Serra da 

Arrábi-

da/Portinho 

da Arrábida 

Maio de 

2020 

Transporte 

 

380 Euros 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local 
Data 

prevista 
Custos 

várias áreas disciplinares. 

 

13 1 
“Fuzileiros por dois dias!”  

 

-Conhecer a profissão de 

Fuzileiro Naval; 

-Proporcionar o convívio 

entre alunos e professo-

res, promovendo o rela-

cionamento afetivo; 

- Conhecer o museu dos 

fuzileiros e a equipa cino-

técnica; 

- Incentivar o respeito 

pelos animais. 

Ângela Oliveira 

Luís Nabais 

PIEF 

Outras turmas da 

EBS Monte da Capa-

rica 

Vale de 

Zebro 

Fevereiro 

de 2020(?) 

 

450€ 

 

 

450 Euros 

14 3 

Projeto “Ideias na Natureza” 

Ciência Viva 

“A Arriba Fóssil da Costa da 

Caparica- Conhecer Para Preser-

var” 

-Promover a imagem do 

Agrupamento da Caparica 

na sociedade; 

-Reconhecer a importân-

cia da preservação do 

património natural do 

Concelho de Almada, 

nomeadamente a Arriba 

Fóssil da Costa da Capari-

ca; 

-Promover o conhecimen-

to da Geologia local e 

regional; 

-Incentivar o respeito 

pelo património natural 

do Concelho de Almada. 

-Conhecer os famosos 

Luís Nabais 

População em Geral 

(Participantes no 

Programa Ciência 

Viva no Verão 2020) 

Fonte da 

Telha-Adiça 

19 de 

julho de 

2020 

 

 

50 Euros 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local 
Data 

prevista 
Custos 

bolinhos de Oiro da Adiça 

(OVNIS) 

Ao longo do Ano 

 

 

15 

 

 

1 

 

Olimpíadas da Biologia 

 

 

 

Sensibilizar  os jovens para 

o interesse pela  Biologia e 

pelo ambiente 

 

Ordem Biólogos  

Fátima Fonseca 

Fátima Gardete  

Paula Martins 

Rosário Dias 

9ª ano Biblioteca da EBCC 
Janeiro a 

Abril 

 

16 1 
Projeto “A Arriba Fóssil da Costa 

da Caparica” 

-A-Consciencializar para a 

proteção do litoral da 

Caparica 

-B-Participar ativamente 

na recuperação dunar. 

-C-Consciencializar para os 

problemas causados pelos 

resíduos de plásticos no 

Oceano Atlântico e na 

faixa litoral da Caparica. 

-D-Conhecer as plantas 

dunares da Fonte da 

Telha. 

-E-Participar  na manuten-

ção do Jardim de aromas. 

Conselho de turma PIEF 

em colaboração com o DEGAS 

da Câmara Municipal de Alma-

da 

Turma 

PIEF(A,B,C,D,E) e 

7ºA (A,B) da EBS 

Monte de Capari-

ca 

Escola 

Fonte da Telha 

(PIEF) 

Praia de S. João 

(7ºA) 

Ao longo 

do ano 

Várias 

saídas de 

campo 

Plantação 

Dunar-

(Março de 

2020) 

 

 

 

 

Transporte  

280 Euros 
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C5.Área Disciplinar de Eletrotecnia (540) 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

         

2º Semestre 

         

Ao longo do Ano 

1 1 

Realização de pequenos traba-

lhos e ou reparações no âmbito 

dos cursos EFA e CEF (Instalações 

elétricas e automação) 

Execuções Praticas em 

contexto de trabalho 
Grupo 

Comunidade esco-

lar 
ESMC 

No decurso do 

ano letivo 

Não apli-

cável 

2 1 Produção de Material Multimédia 

Contribuir para a criação 

de produtos multimédia 

transversais a todas as 

disciplinas 

Joaquim Antunes Joaquim Gonçalves 
Comunidade esco-

lar 
ESMC 

No decurso do 

ano letivo 

Não apli-

cável 

3 3 Apoio técnico a eventos 
Execuções Praticas em 

contexto de trabalho 
Grupo 

Comunidade esco-

lar 
ESMC 

No decurso do 

ano letivo 

Não apli-

cável 

4 3 

Mostra dos trabalhos realizados 

ao longo do ano (EE) e se possí-

vel enquadrado na mostra global 

da Escola caso esta venha a ter 

lugar 

Sensibilizar a comunidade 

escolar, para as áreas da 

eletricidade e eletrónica 

Vitor Candido 
Comunidade esco-

lar  

Local a defi-

nir 

No decurso do 

ano letivo 

Não apli-

cável 
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C6.Área Disciplinar de Informática (550) 

Nº 
Eix
o 

Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

1 3 
Visita de estudo: Lisboa Games 

Week 

- Conhecer tecno-

logias no desen-

volvimento de 

jogos 

- Participar nos 

workshops ofere-

cidos 

- Socializar com 

colegas / profes-

sores 

Águeda Ramos 

 

Duarte 

Heitor 

Alunos do 1º ano do 

curso de TGPSI 

 

Curso 

OPI 

Parque das 

Nações 

21 de Novem-

bro de 2019 

 

 

 

a definir 

2 3 
Visita de estudo: FABLAB - 

FCT/UNL 

Conhecer os equipamen-

tos utilizados na impres-

são 3D 

Conhecer os equipamen-

tos de corte a laser 

Utilizar ferramentas de 

modelação 3D 

 

Águeda Ramos 
Alunos do 1º ano do 

curso de TGPSI 

Monte da 

Caparica 
a definir 

 

 

0€ 

2º Semestre 

3 

3 

 

 

 

 

 

WorkShop de programação / Robó-

tica  

(realizado pelos alunos do 1º ano 

de TGPSI ) 

Estimular o gosto pela 

programação e robótica 

educativa 

Dinamizar o curso de 

TGPSI 

Estimular a participação  

Estimular a apresentação 

de conteúdos por parte 

de alunos 

Águeda Ramos 

 

Alunos do Curso OPI 

e 9º anos do ensino 

regular 

EBCC e 

EBSMC 
Abril de 2020 

 

Bilhete de 

autocarro 

da EBSMC 

até EBCC 
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Nº 
Eix
o 

Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

4 3 
Visita de estudo: FABLAB - 

FCT/UNL 

Conhecer os equipamen-

tos utilizados na impres-

são 3D 

Conhecer os equipamen-

tos de corte a laser 

Utilizar ferramentas de 

modelação 3D 

Paulo Quaresma 
Alunos do 3º ano do 

curso de TGPSI 

Monte da 

Caparica 
a definir 

 

 

0€ 

Ao longo do Ano 

        

 

 

 

C7. Área Disciplinar: PAS (Práticas Ambientais e de Sustentabilidade) 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 

Local 
Data prevista 

Custos 

1º Semestre 

1 1 Plantação de  árvores e arbustos 
Incentivar os alunos para 

o respeito pela natureza e 

a importância da floresta 

Prof. Margarida Martins/ Alunos do 

5º e 6º Ano 

Comunidade Escolar 

Zona exte-

rior envol-

vente à 

escola 

Novembro/ 

Dezembro   

Sem cus-

tos, árvo-

res cedi-

das pela 

CMA 

2º Semestre 

2 1 Plantação de  árvores e arbustos 
Incentivar os alunos para 

o respeito pela natureza e 

a importância da floresta 

Prof. Margarida Martins/ Alunos do 

5º e 6º Ano 

Comunidade Escolar 

Zona exte-

rior envol-

vente à 

escola 

janeiro/ feve-

reiro  

Sem cus-

tos, árvo-

res cedi-

das CMA 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 

Local 
Data prevista 

Custos 

Ao longo do Ano 

3 1 

 

Horta Biológica 

Conhecer as épocas de 

sementeira em Portugal 

Incentivar os alunos para o 

respeito pela natureza e 

seus ciclos 

 

Prof. Margarida Martins/ alunos do 6º 

Ano 

 

Comunidade Esco-

lar 

 

Horta da 

escola 

 

Todo o ano 

letivo 

 

30 euros 

4 1 

Horta dos Aromas e Sabores 
 

Conhecer diferentes espé-

cies aromáticas e a sua 

importância numa alimen-

tação saudável 

 

Prof. Margarida Martins/ alunos do 6º 

Ano 

 

Comunidade Esco-

lar 

 

Jardim da 

escola 

 

Todo o ano 

letivo 

 

20 euros 

5 1 

Campanha de recolha de resí-

duos  

 

Alertar e incentivar os 

alunos a mudar a sua ati-

tude face aos resíduos que 

lança para o chão. 

 

Prof. Margarida Martins/ alunos do 5º 

e 6º Ano 

 

Comunidade Esco-

lar 

 

Zona exte-

rior envol-

vente à 

escola e 

praia 

 

Todo o ano 

letivo 

 

 

Sem cus-

tos 
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D. Departamento de Expressões 

D1.Áreas Disciplinares de Educação Visual e Educação Tecnológica/ Educação Tecnológica/ Artes Visuais(240, 530 e 600) 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 

Local 

Data previs-

ta 

Custos 

1ºSemestre 

1 

1 

 

 

EXPOSIÇÃO  

De fotografia 

- Partilhar o trabalho realizado por fotógrafos 

com a comunidade educativa e estimular nos 

alunos hábitos de leitura de imagens   

Bernardete Couto e mês da Foto-

grafia ImaginArte Almada parceiro 

do AEC 

Comunidade 

educativa 

Átrio da 

EBCC 
novembro 

 

2 1 EXPOSIÇÃO  

De fotografia 

- Partilhar o trabalho realizado por fotógrafos 

com a comunidade educativa e estimular nos 

alunos hábitos de leitura de imagens   

Bernardete Couto e mês da Foto-

grafia ImaginArte Almada parceiro 

do AEC 

Comunidade 

educativa 

Pavilhão 

B da 

EBSMC 

novembro 

 

3 1 EXPOSIÇÃO  

“Natal Geométrico” 

- Partilhar o trabalho realizado com a comuni-

dade escola 

Alunos do 7º 

Prof.  

Maria Coelho 

Maria Couto 

Comunidade 

educativa 

Átrio da 

EBCC 

1ª Semana de 

dezembro 

 

Relação de 

necessida-

des entre-

gue 

 
 4 3        

 3        
 

3 
 
 Realização de Pos-
tais de Natal  

 

 
 -Fazer um postal para um 
colega, funcionário, pro-
fessor ou familiar;  
-Escrever uma mensagem 
de boas festas;  

 

 
 Prof. Francisco Carvalho  

 

Comunidade 
escolar 

 

 

Exposito-
res  
Corredo-
res e 
átrio  

 
 Até 20 
de 
dezem-
bro  

 

 

5 3 
 
 Elaboração de 
decorações de 
Natal  

 

 
 -Decorar o espaço públi-
co da escola  

 

 

 

Prof. Francisco Carvalho  
 

Comunidade 
escolar 

 
 Corre-
dores e 
átrio  

  

Até 20 
de 
dezem-
bro  
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 

Local 

Data previs-

ta 

Custos 

2º Semestre 

 

6 

 

1 
   EXPOSIÇÃO de traba-

lhos 

- Partilhar o trabalho realizado pelos alunos da 

EBCC com os alunos da EBSMC 

Alunos do 9º 

Prof.  

Maria Coelho 

Maria Couto 

Comunidade 

educativa 

Pavilhão 

B EBSMC  
Maio 

 

Transporte 

dos alunos  

7 1 EXPOSIÇÃO de trabalhos  
- Partilhar o trabalho realizado com a comuni-

dade escolar 

Alunos do 9º 

Prof.  

Maria Coelho 

Maria Couto 

Comunidade 

educativa 

Átrio da 

EBCC 
Junho 

 

0 

8 3 
 
 Exposição “Os 
girassóis de 
Van Gogh”  

 

 
 -Sensibilizar os alunos 
para a arte dos clássicos  

 

 
 Prof. 
Virgílio 
Neto  

 

Comunidade 

educativa 

 
 Átrio de 
entrada 
da escola  

 

 
 De 20 
de Abril 
a 10 de 
Maio  

 

 

9 3 
 
 Exposição de final 
de ano  

 

 
 Mostrar os trabalhos 
realizados pelos alu-
nos  

 

Prof. Virgílio Neto e  

Prof. Francisco Carvalho  
 

Comunidade  

educativa 

Átrio da 

EBCC 

Final do 2º 

semestre 

 

10 1 

 

EXPOSIÇÃO 

“Que estilo!” 

 

- Partilhar o trabalho realizado com a comuni-

dade escolar 

Alunos do 9º curso Moda 

Prof.  

Maria Couto 

Comunidade  

educativa 

Átrio da 

EBCC 

Final do 2º 

semestre 

 

Relação de 

necessida-

des entre-

gue 

11 1 
EXPOSIÇÃO  

 “Imagens e formas” 

“Tributo a Escher” 

- Partilhar o trabalho realizado com a comuni-

dade escolar 

Alunos do 8º Pros. 

Carla  Martins, Carla Almeida e 

Bernardete Couto  

Comunidade 

educativa 

Biblio-

teca da 

EBCC 

Semana do 

agrupamento 
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D2.Área Disciplinar de Educação Física (260 e 620) 

 

 
 

Nº 

 

Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista 

 

Custos 

1º Semestre 

1 1 Atividade de Remo (EBSMC) 
Experimentação da atividade 

de Remo. 

 

Prof. Ana Cristi-

na Domingos 

(EBSMC) 

3A (EBSMC) 

 
Jamor 26 Set 

 

 

 

5 X 12 ALUNOS 

2 1 Atividade de Remo (EBSMC) 
Contacto com Barcos Dragão, 

na modalidade de Remo. 

 

Prof. Ana Cristi-

na Domingos 

(EBSMC) 

3A (EBSMC) 

 

Associação 

Naval Amoren-

se 

10 Out 

 

 

 

4,5euros X10 

aluno 

3 1 
Ação de Sensibilização de 

Desporto Adaptado 

Sensibilizar e formar  alunos e  

professores. 

Grupo de EF 

(prof. Sandra 

Matos) 

Alunos e profs 

das escolas do 1º 

ciclo 

EBI JI Vila Nova 23 outubro 

 

4 1 

 

Escalada    (Fun Parque) 

Costa da Caparica 

 

 

 

Proporcionar aos alunos 

momentos de exercício mode-

rado e de convívio num envol-

vimento com a natureza. 

Grupo de EF 

(prof João Fon-

seca) 

6A EBCC 
Costa da Capa-

rica 
25 outubro 
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Nº 
 

Eixo 
Atividade Objetivos Responsável Destinatários Escola/ Local Data prevista 

 
Custos 

5 1 Acampamento em Sesimbra 

Proporcionar aos alunos 

momentos de atividade física 

moderada e de convívio num 

envolvimento com a natureza.  

Profs. Rita 

Pinheiro, Goreti 

Nunes e Joana 

Silvestre 

1A e 2A EBSMC Sesimbra 22 a 24 outubro 

 

(13 

euros/aluno) 

50 ALUNOS 

6 1 
Desportistas no Palácio de 

Belém 

Proporcionar aos alunos o 

diálogo com figuras desportis-

tas relevantes e visita aos 

jardins do Palácio de Belém e 

ao Museu da Presidência da 

República. 

Prof. Joana 

Fogaça 
1A EBSMC Belém 29 outubro 

 

3 euros/ aluno 

3X 10 

7 1 Corta Mato Escolar (EBCC) 

Sensibilizar os alunos para a 

prática desportiva; 

Estimular a atividade física dos 

alunos. 

 

Grupo de Edu-

cação Física 

(EBCC; ESMC) 

Todos os alunos 

da nossa Comu-

nidade Escolar 

(4º ao 9º anos) 

 

Escola e terre-

nos anexos à 

EBCC 

17 dezembro 

 

 

 

700€ 

8 1 Atividade de Remo (EBSMC) Avaliação do módulo de Remo. 

 

Prof. Ana Cristi-

na Domingos 

(EBSMC) 

3A (EBSMC) 

 
Setúbal 10 Dez 

 

125 EUROS 

 

 

9 1 
Torneio Interturmas de 

Voleibol (EBSMC) 

Sensibilizar os alunos para a 

prática desportiva; 

Estimular o convívio; 

Aplicação de competências ao 

nível do Voleibol. 

 

Grupo de Edu-

cação Física 

(EBSMC) 

Todos os alunos 

da EBSMC (5º ao 

12º ano) 

 

Pavilhão Des-

portivo da 

EBSMC 

19 e 20 Dez 

 

 

 

Sem custos 
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10 1 Visita ao Bounce  

Proporcionar aos alunos 

momentos de exercício mode-

rado e de convívio num envol-

vimento com novas experiên-

cias. 

Grupo de EF 

(prof João Fon-

seca) 

6A EBCC 
Costa da Capa-

rica 
23 dezembro 

 

11 1 Torneio Inter-Turmas 

(8ºano) 

Sensibilizar os alunos para a 

prática desportiva; 

Estimular a atividade física dos 

alunos; 

Convívio com alunos de outras 

turmas; 

Sensibilizar os alunos para a 

prática de outras modalidades. 

Grupo de Edu-

cação Física 
Todos os alunos EBCC 19 dezembro 

 

12 1 Torneio Inter-Turmas 

(9ºano) 

Sensibilizar os alunos para a 

prática desportiva; 

Estimular a atividade física dos 

alunos; 

Convívio com alunos de outras 

turmas; 

Sensibilizar os alunos para a 

prática de outras modalidades 

Grupo de Edu-

cação Física 
Todos os alunos EBCC 20 dezembro 

 

13 1 
Corta Mato DE Distrital 

Sensibilizar os alunos para a 

prática desportiva; 

Estimular a atividade física dos 

alunos;  

Participar numa prova com 

outro tipo de exigências e 

responsabilidade; 

Convívio com alunos de outras 

escolas. 

 

   DGE/DE 

(Grupo de Edu-

cação Física e 

Desporto Esco-

lar) 

Alunos apurados Setúbal 14 janeiro 

 

 

 

400€ 
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2º Semestre 

14 1 Megasprinter (escola) 

 

Sensibilizar os alunos para a 

prática desportiva; 

Estimular a atividade física dos 

alunos. 

Grupo de Edu-

cação Física 

Alunos do 5º ao 

9ºanos 

(por sexo e esca-

lão etário) 

EBCC 18 fevereiro 

 

100€ 

15 1 
Torneio Interturmas de Bas-

quetebol (EBSMC) 

Sensibilizar os alunos para a 

prática desportiva; 

Estimular o convívio; 

Aplicação de competências ao 

nível do Basquetebol. 

Grupo de Edu-

cação Física 

(EBSMC) 

Todos os alunos 

da nossa Comu-

nidade Escolar 

(5º ao 12º ano) 

 

Pavilhão Des-

portivo da 

EBSMC 

30 e 31 Mar 

 

 

 

Sem custos 

16 

 
1 

 

Acampamento Turma 6ªA  

EBCC 

Sensibilizar os alunos para a 

prática desportiva; 

Estimular a atividade física dos 

alunos; 

Sensibilizar os alunos para a 

prática de outras modalidades. 

Contribuir para a formação 

integral dos alunos proporcio-

nando a ocupação de tempos 

livres de forma saudável. 

Proporcionar aos alunos 

momentos de exercício mode-

rado e de convívio num envol-

vimento com a natureza 

 

 

 

Grupo de Edu-

cação Física 

(Prof João Fon-

seca) 

 

 

 

 

6ºA  EBCC 

 

 

 

 

Lagoa de Albu-

feira 

Sesimbra 

3,4 e 5 abril 

 

17 1 

Megasprinter 

(Distrital) 

 

Sensibilizar os alunos para a 

prática desportiva; 

Estimular a atividade física dos 

alunos; 

Participar numa prova com 

outro tipo de exigências e 

      

     DGE/DE 

Grupo de Edu-

cação Física e 

Desporto Escolar 

Alunos apurados Setúbal 4 março 

 

 

400€ 
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responsabilidade; 

Convívio com alunos de outras 

escolas. 

18 1 Torneio Inter-Turmas 

(7ºano) 

Sensibilizar os alunos para a 

prática desportiva; 

Estimular a atividade física dos 

alunos; 

Convívio com alunos de outras 

turmas; 

Sensibilizar os alunos para a 

prática de outras modalidades. 

Grupo de Edu-

cação Física 
Todos os alunos EBCC 25 março 

 

19 1 Torneio Inter-Turmas 

(6ºano) 

Sensibilizar os alunos para a 

prática desportiva; 

Estimular a atividade física dos 

alunos; 

Convívio com alunos de outras 

turmas; 

Sensibilizar os alunos para a 

prática de outras modalidades. 

Grupo de Edu-

cação Física 
Todos os alunos EBCC 26 março 

 

20 1 Torneio Inter-Turmas 

(5ºano) 

Sensibilizar os alunos para a 

prática desportiva; 

Estimular a atividade física dos 

alunos; 

Convívio com alunos de outras 

turmas; 

Sensibilizar os alunos para a 

prática de outras modalidades. 

Grupo de Edu-

cação Física 
Todos os alunos EBCC 27 março 

 

21 1 

Dia Desportivo JI 

Jardim de Infância 

 

Sensibilizar os alunos para a 

prática desportiva; 

Estimular a atividade física dos 

alunos; 

Grupo de Edu-

cação Física/ 

professores das 

turmas/ funcio-

nários da nossa 

Alunos do 1º 

ciclo das escolas 

do Agrupamento 

EBCC 

Pavilhão e 

Polidesportivo 

Exterior 

3ºano-27 maio 

 

(inscrição pré-

via das escolas/ 
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Convívio com alunos de outras 

turmas; 

Sensibilizar os alunos para a 

prática de outras modalidades. 

comunidade 

escolar 

 

turmas até 4 

maio para Del. 

EF da EBCC) 

(sujeito a alte-

ração) 

22 1 

Dia Desportivo 

1º Ciclo(3º ano) 

 

Sensibilizar os alunos para a 

prática desportiva; 

Estimular a atividade física dos 

alunos; 

Convívio com alunos de outras 

turmas; 

Sensibilizar os alunos para a 

prática de outras modalidades. 

Grupo de Edu-

cação Física/ 

professores das 

turmas/ funcio-

nários da nossa 

comunidade 

escolar 

 

Alunos do 1º 

ciclo das escolas 

do Agrupamento 

EBCC 

Pavilhão e 

Polidesportivo 

Exterior 

3ºano-30 março 

 

(inscrição pré-

via das escolas/ 

turmas até 2 

março para Del. 

EF da EBCC) 

(sujeito a alte-

ração) 

 

23 

 

 

1 

Dia Desportivo 

1º Ciclo(2º ano) 

 

Sensibilizar os alunos para a 

prática desportiva; 

Estimular a atividade física dos 

alunos; 

Convívio com alunos de outras 

turmas; 

Sensibilizar os alunos para a 

prática de outras modalidades. 

Grupo de Edu-

cação Física/ 

professores das 

turmas/ funcio-

nários da nossa 

comunidade 

escolar 

 

Alunos do 1º 

ciclo das escolas 

do Agrupamento 

EBCC 

Pavilhão e 

Polidesportivo 

Exterior 

2ºano-31 março 

 

(inscrição pré-

via das escolas/ 

turmas até 2 

março para Del. 

EF da EBCC) 

(sujeito a alte-

ração) 

 

24 1 

Dia Desportivo 

1º Ciclo(3º ano) 

 

Sensibilizar os alunos para a 

prática desportiva; 

Estimular a atividade física dos 

alunos; 

Convívio com alunos de outras 

turmas; 

Sensibilizar os alunos para a 

prática de outras modalidades. 

Grupo de Edu-

cação Física/ 

professores das 

turmas/ funcio-

nários da nossa 

comunidade 

escolar 

 

Alunos do 1º 

ciclo das escolas 

do Agrupamento 

EBCC 

Pavilhão e 

Polidesportivo 

Exterior 

3ºano-29 março 

 

(inscrição pré-

via das escolas/ 

turmas até 28 

Fevereiro para 

Del. EF da 

EBCC) 

(sujeito a alte-

ração) 
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25 1 
Torneio Inter-Turmas de 

Andebol 

Sensibilizar os alunos para a 

prática desportiva; 

Estimular a atividade física dos 

alunos; 

Convívio com alunos de outras 

turmas; 

Sensibilizar os alunos para a 

prática de outras modalidades. 

Grupo de Edu-

cação Física 

EBSMC 

Todos os alunos 

Pavilhão Des-

portivo da 

EBSMC 

3 e 4 de junho 

 

 

 

Sem custos 

26 

 
1 

Passadiços do Sistelo 

Atividade/Convívio de Final 

de 2º ciclo 

(6ª A  EBCC) 

Sensibilizar os alunos para a 

prática desportiva; 

Estimular a atividade física dos 

alunos; 

Sensibilizar os alunos para a 

prática de outras modalidades. 

Contribuir para a formação 

integral dos alunos proporcio-

nando a ocupação de tempos 

livres de forma saudável. 

Proporcionar aos alunos 

momentos de exercício mode-

rado e de convívio num envol-

vimento com a natureza. 

 

 

 

Grupo de Edu-

cação Física 

(Prof João Fon-

seca) 

6ºA  EBCC Ponte de Lima 16 a 19 junho 

 

Ao longo do ano 

27 1 
Desporto Escolar  (Atividade 

externa) – treinos durante o 

ano e torneios/encontros 

com outras escolas. 

Proporcionar a Aquisição e 

aprofundamento de conheci-

mentos em diversas modalida-

des estimulando os alunos para 

Escola Básica da 

Costa da Capa-

rica 

 

Alunos do Agru-

pamento (inscri-

tos nos grupos/ 

equipas) 

 

 

Treinos nas 
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Grupos/equipas: 

Basquetebol Masculino 

Desportos Gímnicos 

Atletismo 

Badminton 

Futebol Masculino e Femini-

no 

Multiatividades/Patinagem 

Vela 

 

Boccia 

a prática desportiva e para 

hábitos de vida ativa e saudá-

vel 

Badminton (2 

grupos, misto) – 

Profs Helena 

Alvarez, Claudia 

Dias 

 

Multiatividades 

Patinagem 

(2 grupos, mis-

to) – Prof. Jorge 

Carreira 

 

Futsal Masculino 

– Prof. José 

Policarpo 

 

Futsal Feminino 

– Prof. João 

Fonseca 

 

Boccia, misto – 

Prof. Sandra 

Matos, Prof ,Rita 

Pinheiro 

  

 

Escola Básica e 

Secundária 

Monte da Capa-

rica 

 

Atletismo (2 

grupos, misto) – 

Prof.Joaquim 

Neves 

 

Basquetebol – 

Prof. Joana 

Ramos 

  

 

instalações 

desportivas da 

ESMC, EBCC e 

da EB nº2 da 

Costa de Capa-

rica, na EB1/JI 

da Costa da 

Caparica, EB!JI 

de Vila Nova 

,na Pista de 

Atletismo da 

Sobreda, no 

CNOCA na Base 

Naval do Alfei-

te.  

Competições/ 

encontros em 

locais a definir 

pelo Desporto 

Escol 

 

Treinos semanais ao longo 

do ano (ver horários) 

Competições/encontros 

em datas a definir pelo 

Desporto Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000€ 
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Escola Básica 

nº2 da Costa da 

Caparica 

 

Ginástica de 

grupo – Prof. 

Goreti Nunes 

  

 

 

A funcionar 

fora do espaço 

escolar 

 

Vela (2 grupos, 

misto) – Prof. 

Cristina Domin-

gos 

 

28 1 

Centro de Formação despor-

tiva de atividades náuticas-

Almada 

Experiências Náuticas de 

Vela e Canoagem 

Proporcionar experiências 

náuticas e treino específico de 

vela 

Prof. Cristina 

Domingos 

Alunos  de várias 

escolas 
Alfeite- Almada Ao longo do ano letivo 

 

 

9000 euros  
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D3.Área Disciplinar de Educação Musical (250) 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

1 1 Audição de Natal 

- Partilhar o trabalho 

realizado ao longo do 1º 

semestre 

- Criar hábitos de ensaio e 

de disciplina 

- Promover a autoestima 

- Estimular o trabalho em 

colaboração 

Professores do grupo 250: 

Georgea Silva 

António Rocha 

 

Alunos 

Comunidade escolar 

A definir 

Dezembro de 

2019, dia a 

definir 

Associa-

dos à 

contrata-

ção de um 

técnico de 

som. 

2º Semestre 

2 3 
Aula Aberta 

Objetivos gerais: 

- Implementar estratégias 

educativas, cujas ações 

assegurem a articulação 

curricular e integrem a 

dinâmica de diversas 

linguagens; 

- Incentivar a aprendiza-

gem musical através de 

uma vivência fundada 

num pensamento musical 

crítico e criativo. 

-Desenvolver atitudes de 

tolerância, responsabili-

dade, respeito pela dife-

rença, fomentando os 

valores de uma cidadania 

Professores do grupo 250 

 

Alunos do 2º ciclo 

Comunidade escolar 

 

Escola 

Básica da 

Costa da 

Caparica - 

Átrio contí-

guo à sala 

39, junto 

aos cacifos 

dos alunos. 

abril de 2020, 

horário a defi-

nir 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

democrática. 

- Dar cumprimento às 

atividades propostas no 

Plano Anual de Atividades 

do grupo de Educação 

Musical. 

Objetivos específicos: 

- Alargar o repertório de 

peças musicais interpre-

tadas em contexto educa-

tivo pelos alunos. 

- Divulgar o trabalho 

desenvolvido nas aulas de 

educação musical de um 

modo mais descontraído 

- Promover a flauta de 

bisel como recurso peda-

gógico para as aprendiza-

gens musicais. 

- Desenvolver o sentido 

crítico baseado na criação 

de opiniões informadas. 

Ao longo do Ano 

        

 

 

 

 

 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 94 

 
D4.Educação Especial (910) 

 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

1 3 

Dia Internacional da Pessoa com 

deficiência 

Exposição sobre trabalhos realiza-

dos por alunos do CRI/ZAZZO  

Proporcionar oportunida-

des de reflexão sobre a 

relevância da Inclusão 

-Uma Escola para Todos 

- Promover a inclusão de 

alunos com medidas de 

Suporte à aprendizagem e 

à Inclusão na comunidade 

escolar. 

-Respeitar a diferença; 

-Sensibilizar a comunida-

de educativa para a parti-

lha de interesses numa 

perspetiva inclusiva. 

Técnicos do CRIC 

Professores de Educação Especial  

Alunos das escolas 

do Agrupamento 

Escolas 

Básica da 

Costa Capa-

rica 

Dezembro 
 

2º Semestre 

         

Ao longo do Ano 

2 3 Projeto de Parceria 

Aumentar a capacidade de 

resposta da comunidade 

educativa às necessidades 

das crianças e jovens com 

medidas de suporte à 

aprendizagem e Inclusão 

através do Projeto de 

Parceria do CRI ZAZZO 

Docentes de Ed. Especial em parceria 

com técnicos do Centro de Recursos 

Zazzo 

Alunos com neces-

sidades Saúde 

específicas na área 

da Terapia da 

Fala, ocupacional , 

psicologia e Ativi-

dades Funcionais. 

Escolas do 

Agrupamen-

to ( gabine-

tes, sala de 

ET) 

Centro de 

Recursos 

Zazzo: 

Sala para 

A.V.D. 

Sessões sema-

nais ao longo 

do ano letivo 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

3 2 

Desporto Escolar 

Atividade de Boccia 

 

Promover a capacidade de 

cooperação e entreajuda 

nas diversas atividades de 

grupo; 

Cooperar com os colegas 

nos exercícios de jogos; 

Interpretar as principais 

adaptações do funciona-

mento do seu organismo 

durante a atividade física. 

Promover a capacidade de 

coordenar movimentos 

manuais e pedais com 

referencias   percetivo-

visual. 

Docente da disciplina de Educação 

Física e docente de educação espe-

cial 

Alunos com Adap-

tações Curriculares 

significativas do 1º 

2º e 3º ciclos 

Secundário 

Escola Básica 

da Costa da 

Caparica 

Escola Básica 

e Secundária 

do Monte de 

Caparica 

 

Sessões sema-

nais ao longo 

do ano letivo 

 

 

4 1 

Atividades a desenvolver pelos 

alunos com Adaptações Curricu-

lares significativas no Centro de 

Apoio à Aprendizagem; 

Refeitório, Reprografia, Ginásio 

Português e matemática Funcio-

nal, inglês, História, Biomix 

projeto PAS. 

Articular com os diversos 

serviços no âmbito do PIT 

em Contexto Escolar e 

Instituições. 

 

Docente responsável pela Biblioteca 

Funcionária Reprografia e Ginásio 

Docentes áreas disciplinares 

 

Alunos com Adap-

tações Curriculares 

significativas do  

2º e 3º ciclos 

Secundário 

Escola Básica 

e Secundária 

Monte da 

Caparica 

Escola Básica 

da Costa da 

Caparica 

 

Sessões sema-

nais ao longo 

do ano letivo 

 

5 3 Saídas ao exterior (na comunida-

de) 

Desenvolver competências 

funcionais na comunidade 

envolvente  

Docentes de Educação Especial 

Grupo de alunos 

com Adaptações 

Curriculares signi-

ficativas do 2º, 3º 

ciclos e Secundário 

Comunidade 

envolvente 

Ao longo do 

ano letivo 

 

6 3 

Saídas ao exterior (fora da 

comunidade envolvente) 

 

Promover a capacidade de 

autonomia fora do 

contexto escolar 

 

Docentes de Educação Especial 

 

Grupo de alunos 

com/sem Adapta-

ções Curriculares 

significativas do 

2º, 3º ciclos e 

Locais agen-

dar poste-

riormente 

  

Ao longo do 

ano letivo 

 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 96 

 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

Secundário 

7 1 

Estágios a desenvolver pelos 

alunos com adaptações signifi-

cativas em âmbito Escolar e em 

contexto natural; 

Local a determinar 

Desenvolver atividades de 

promoção da capacitação; 

- Vida na comunidade 

- Participação nas ativida-

des escolares 

- Atividades sociais 

Docente de Educação Especial 

 

Alunos Adaptações 

Curriculares signi-

ficativas 

Escola 

Secundária 

Monte Capa-

rica  

 

Ao longo do 

Ano 
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2. BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

1 
 
 

1  
MIBE (Mês Internacional da 
Biblioteca Escolar) “Vamos ima-
ginar” 
 
Contar e ouvir histórias. 

 
Criar hábitos de escuta; 
Criar hábitos de aprecia-
ção crítica. 

 
Professores bibliotecários; 
equipa e colaboradores da BE. 
 

 
Alunos do Agrupa-
mento. 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento; 
outros 
espaços das 
escolas. 

 
Outubro/ 
 novembro 

 

2 3  
MIBE - desafio aos pais. 
 

 
Evidenciar o papel dos 
pais/ encarregados de 
educação na promoção 
das literacias. 

 
Professores bibliotecários; 
equipa e colaboradores da BE 
 

 
Alunos do Agrupa-
mento, pais/ encar-
regados de educa-
ção. 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento. 

 
Outubro/ 
novembro  

3 1  
MIBE - utilizador competente 

 
Rentabilizar os recursos 
da BE; 
potenciar a correta utili-
zação dos espaços, res-
peitando normas de fun-
cionamento; 
desenvolver competências 
nas diferentes literacias; 
desenvolver competências 
na utilização do fundo 
documental. 

 
Professores bibliotecários; 
equipa e colaboradores da BE. 
 

 
Alunos do Agrupa-
mento. 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento. 

 
Outubro/ 
novembro 

 

4 1  
MIBE – “Prova de livros”. 

 
Experienciar o gosto pelos 
livros e pela leitura. 

 
Professores bibliotecários; 
equipa e colaboradores da BE. 
 

 
Alunos do Agrupa-
mento. 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento 

 
Outubro/ 
novembro  

5 1  
MIBE - livro em viagem. 
 
 

 
Experienciar o gosto pela 
escrita; 
desenvolver competências 
no âmbito da coesão e da 
coerência textual; 
desenvolver competências 
de análise e correção de 
texto; 
articular atividades entre 
os diversos estabeleci-

 
Professores bibliotecários; educado-
res e professores que enquadram o 
projeto 
 

 
Alunos do Agrupa-
mento. 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento e 
salas de 
aula das 
turmas 
envolvidas 

 
Outubro/ 
novembro 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

mentos/ docentes. 

6 1 
 

 
MIBE - promoção de Leitura com 
Andreia Brites- parceria BMA 

 
Desenvolver  o gosto 
pelos livros e pela leitura; 
explorar formas não 
canónicas de leitura; 
explorar formas não 
canónicas de escrita. 

 
 Professores bibliotecários; bibliote-
ca municipal Maria Lamas; 
professora Ana Teixeira 

 
Alunos do 6.A da EBS 
Monte Caparica  

 
Biblioteca 
Municipal 
Maria 
Lamas 

 
Outubro/ 
novembro 

 

7 1  
MIBE - mediação de Leitura com 
Manuela Caeiro. 
 

 
Experienciar  o gosto 
pelos livros e pela leitura; 
desenvolver capacidades 
de escuta; 
desenvolver competências  
de análise crítica. 

 
Professores bibliotecários; equipa e 
colaboradores da BE. 
 

 
Alunos do Agrupa-
mento. 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento 

 
Outubro/ 
Novembro/  

 

8 1  
MIBE -  mediação de Leitura com 
Elisabete Machado-Rosa  

 
Experienciar  o gosto 
pelos livros e pela leitura; 
Desenvolver compreensão 
oral. 

 
Professores bibliotecários; equipa e 
colaboradores da BE 

 
Alunos do Agrupa-
mento -1.º ciclo 
EBJCP  

 
Bibliotecas 
do 1.º ciclo 
do Agrupa-
mento 

 
Outubro/ 
novembro  

9 3  
MIBE - lançamento de livros: 
Agradecimento ao meu amigo, 
Histórias d’Ajudaris, Livro em 
viagem e Centímetros de escrita. 
 

 
Reconhecer o trabalho 
realizado pelos alunos no 
âmbito da escrita. 

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE. 

 
Comunidade educa-
tiva 

 
Biblioteca 
da EB n.º2 
Costa da 
Caparica 

 
Outubro/ 
novembro 

 

10 1  
MIBE - escrita criativa com a escri-
tora Leonor Tenreiro – parceria 
Biblioteca Municipal Almada. 
 

 
Experienciar o gosto pela 
escrita em geral e pela 
criativa em particular. 

 
Professores bibliotecários; 
Biblioteca Municipal de Almada; 
equipa da BE. 
 

 
Alunos do 1.º ciclo 
do Agrupamento. 

 
Bibliotecas 
das escolas 
do 1.º ciclo 

 
Outubro/ 
novembro  

11 1  
MIBE - lançamento da escrita dos 
textos para os livros a editar pela 
BE e pela Ajudaris. 
 

 
Experienciar o gosto pela 
escrita; 
desenvolver competências 
no âmbito da coesão e da 
coerência textual; 
desenvolver competências 
de análise e correção de 
texto; 
articular atividades entre 
os diversos estabeleci-
mentos. 

 
Professores bibliotecários; 
Equipa da BE 

 
Alunos do Agrupa-
mento 

 
Bibliotecas 
das escolas 
do Agrupa-
mento e 
salas de 
aula 

 
Outubro/ 
novembro 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

12 2  
MIBE – animação de espaços 

 
Promover o trabalho as 
bibliotecas escolares. 

 
Professores bibliotecários; 
equipa das BE; 
colaboradores da BE 

 
Comunidade educa-
tiva 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento e 
outros 
espaços da 
escola 

 
Outubro/ 
novembro 

 

13 1 Natal: Representações do Natal 
 
Natal- Leitura de contos 
 
 

 
Articular atividades entre 
os diversos estabeleci-
mentos/ docentes; 
refletir sobre as diferen-
ças culturais e o modo 
como enformam a nossa 
forma de estar e ser; 
desenvolver competências 
no âmbito da cidadania. 

 
 Professores bibliotecários; 
equipa da BE; 
educadoras; 
professores; 
diretores de Turma. 

 
Comunidade Educa-
tiva. 

 
Escolas do 
Agrupamen-
to. 

 
Dezembro 

 

14 1  
Natal - exposição de livros 

 
Refletir sobre as diferen-
tes representações do 
Natal nas literaturas de 
diferentes países 

 
Professores bibliotecários; 
equipa das BE. 

 
Comunidade educa-
tiva 

 
Espaços 
adjacentes 
às bibliote-
cas do 
Agrupamen-
to 

 
Dezembro 

 

15 1  
Natal - animação de espaços; 
 

 
Divulgar trabalhos reali-
zados pelos alunos 

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE; 
colaboradores da BE 

 
Comunidade educa-
tiva 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento e 
outros 
espaços das 
escolas 

 
Dezembro 

 

2º Semestre 

16 1 Mês dos Afetos – What is home/ 
A Nossa Casa 
 
Mês dos afetos - ateliers de 
escrita e leitura; 
 
 

 
Evidenciar o diálogo entre 
leitura, escrita e expres-
são plástica. 
 
 
 

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE; 
professores; 
diretores de Turma. 

 
Alunos do Agrupa-
mento 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento; 
outros 
espaços das 
escolas. 

 
Fevereiro 

 

17 1  
Mês afetos - exposição de livros; 
 

 
Refletir sobre espaços 
identitários através da 
literatura. 

 
Professores Bibliotecários; 
Equipa da BE 

 
Comunidade educa-
tiva 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento e 

 
Fevereiro 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

outros 
espaços das 
escolas 

18 1  
Mês afetos - animação de espa-
ços; 
 

 
Divulgar trabalhos reali-
zados pelos alunos. 

 
Professores bibliotecários; 
equipa  da BE; 
educadores; 
professores. 

 
Comunidade educa-
tiva 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento e 
outros 
espaços das 
escolas 

 
Fevereiro 

 

19 1  
Mês afetos - migrações: encon-
tro com uma voluntária para o 
desenvolvimento 

 
Desenvolver competên-
cias no âmbito da cidada-
nia. 

 
Professores bibliotecários; 
professores no âmbito do projeto 

 
Alunos do Agrupa-
mento 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento 

 
Fevereiro 

 

20 1  
Mês afetos -  escrita “Trabalhar 
em outro país – uma história 
contada pelo meu/pela 
minha....”  
 

 
Experienciar o gosto pela 
escrita; 
desenvolver competências 
no âmbito da coesão e da 
coerência textual; 
desenvolver competências 
de análise e correção de 
texto; 
desenvolver competências 
no âmbito da cidadania. 

 
Professores bibliotecários; 
professores  participantes no proje-
to 

 
Alunos do Agrupa-
mento 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento e 
salas de 
aula 

 
Fevereiro 

 

21 1  
Mês afetos -  Ajudaris’20 
 
 

 
Experienciar o gosto pela 
escrita; 
desenvolver competências 
no âmbito da coesão e da 
coerência textual; 
desenvolver competências 
de análise e correção de 
texto; 
desenvolver competências 
no âmbito da cidadania. 

 
Professores bibliotecários; 
professores  participantes no proje-
to 

 
Alunos do Agrupa-
mento 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento e 
salas de 
aula 

 
Fevereiro 

 

22 1 Mês afetos - Sessões de literacia 
dos media: os refugiados e a 
(des)construção das imagens 

Desenvolver competên-
cias de literacia dos 
media; 
desenvolver competências 
no âmbito da cidadania. 

 
Professores bibliotecários; 
Equipa da biblioteca 

 
Alunos do Agrupa-
mento 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento 

 
Fevereiro 

 

23 1 Semana da Leitura 
 
Semana Leitura -  “10’ a ler” 

 
Refletir sobre a impor-
tância da leitura; 

 
Equipa das BE; 
departamentos Curriculares. 

 
Comunidade educa-
tiva. 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-

 
9 a 13 de mar-
ço 21 de março 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

 potenciar a participação 
da comunidade educativa 
em projetos de leitura. 
 

 mento e 
outros 
espaços da 
escola 

24 1  
Semana da Leitura - exposição 
“Personagem procura leitor!” 
 

 
Potenciar a participação 
da comunidade educativa 
em projetos de leitura. 
 

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE; 
professores participantes no proje-
to. 
 

 
Alunos do Agrupa-
mento 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento 

 
9 a 13 de mar-
ço 21 de março 

 

25 1  
Semana da Leitura - animação 
de espaços 

 
Dar visibilidade o trabalho 
dos alunos  

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE; 
educadores; 
professores.  

 
Comunidade educa-
tiva 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento e 
outros 
espaços da 
escola 

 
9 a 13 de mar-
ço 21 de março 

 

26 1  
Semana da Leitura - sessões de 
leitura 

 
Experienciar  o gosto 
pelos livros e pela leitura; 
desenvolver capacidades 
de escuta; 
desenvolver competências  
de análise crítica. 

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE. 
 

 
Alunos do Agrupa-
mento 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento 

 
9 a 13 de mar-
ço 21 de março 

 

27 1  
Semana da Leitura - ateliers 
com escritores; 
 
 

 
Experienciar  o gosto 
pelos livros e pela leitura; 
desenvolver capacidades 
de escuta; 
desenvolver competências  
de análise crítica. 

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE 

 
Alunos do Agrupa-
mento 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento 

 
9 a 13 de mar-
ço 21 de março 

 

28 1  
Semana da Leitura - estafeta da 
Palavra 

 
Experienciar o gosto pela 
narração oral; 
desenvolver competências 
de expressão oral: dicção, 
entoação, expressividade 

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE; 
educadores; 
professores. 

 
Alunos do Agrupa-
mento 

 
Salas de aula 

 
9 a 13 de mar-
ço 21 de março 

 

29 1  
Semana da Leitura -sessões com 
contadores de histórias; 
 
 

 
Experienciar  o gosto pelos 
livros e pela leitura; 
Desenvolver capacidades 
de escuta; 
Desenvolver competências  
de análise crítica. 

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE 

 
Alunos do Agrupa-
mento 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento 

 
9 a 13 de mar-
ço 21 de março  

 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 102 

 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

30 3  
Semana da Leitura -exposições 
e concursos. 

 
Dar visibilidade o trabalho 
dos alunos 

 
Professores bibliotecários; 
Equipa da BE 

 
Comunidade edu-
cativa 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento e 
outros espa-
ços da escola 

 
9 a 13 de mar-
ço 21 de março 

 

31 1 Comemorações do 25 de abril: 
Arte postal 
 
Abril num poema; 
 
 
 

 
Refletir sobre o momento 
histórico do 25 abril e suas 
implicações na vida dos 
cidadãos. 
 

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE; 
docentes. 
 

 
Comunidade edu-
cativa 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento. 

 
14 a 24  de 
abril  

 

32 3  
25 de abril - encontro com um 
capitão de abril e com preso 
politico 

 
Dialogar/interagir com 
elementos que contribui-
ram para o 25 de abril. 
 

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE. 

 
Comunidade edu-
cativa 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento. 

 
14 a 24  de 
abril 

 

33 3  
25 de abril - exposição de foto-
grafias 

 
Refletir sobre o momento 
histórico do 25 abril e suas 
implicações na vida dos 
cidadãos. 
 

 
Professores bibliotecários; 
Equipa da BE 

 
Comunidade edu-
cativa 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento 

 
14 a 24  de 
abril 

 

34 1 Semana do Agrupamento: 
 
- Receção aos alunos do 4ºano; 
 
 

 
Apresentar as valências da 
biblioteca. 
 

 
Professores bibliotecários; 
equipa das BE. 

 
Alunos do 4.ºano 
do Agrupamento. 

 
Bibliotecas 
da EB 2/3 da 
Costa e 
B/Secundári
a do Monte 
Caparica. 

 
Maio   

35 1  
Semana do Agrupamento - 
peddypaper na BE 

 
Apresentar as valências da 
biblioteca;  
experienciar a utilização 
das valências da bibliote-
ca. 
 

 
Professores bibliotecários; 
Equipa da biblioteca. 

 
Alunos do 4.ºano 
do Agrupamento. 

 
Bibliotecas 
da EB 2/3 da 
Costa e 
B/Secundári
a do Monte 
Caparica. 

 
Maio  

Ao longo do ano 

36 1 Campanhas de empréstimo domi-
ciliário  
 
- “Leva-me a ler” 

 
Desenvolver competên-
cias de leitura; 
potenciar a leitura domi-

 
Professores bibliotecários; equipa 
das BE. 
 

 
Comunidade educa-
tiva. 
 

 
Sala de 
professores 
. 

 
Ao longo do 
ano letivo 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

- 
 

ciliária. 

37 1  
Empréstimo domiciliário - “De 
mão em mão”; 

 
Desenvolver competên-
cias de leitura; 
potenciar a leitura domi-
ciliária 

 
Professores bibliotecários; equipa 
das BE. 
 

 
Comunidade educa-
tiva 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento e 
outros 
espaços das 
escolas 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 

38 3  
Empréstimo domiciliário - “Leio 
em família”. 

 
Desenvolver competên-
cias de leitura; 
potenciar a leitura domi-
ciliária; 
potenciar a leitura em 
família 

 
Professores bibliotecários; equipa 
das BE. 
 

 
Comunidade educa-
tiva 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 

39 3 “7 dias 7 livros” 
  
-  Encontros com a comunidade 
educativa, à volta de livros, auto-
res e leituras; 
 
 

Divulgar autores contem-
porâneos; 
desenvolver capacidades 
de interpretação da obra 
literária; 
desenvolver competências 
de intertextualidade; 
desenvolver pensamento 
crítico. 

 
Professores bibliotecários; 
equipa das BE; professores ligados 
ao projeto. 
 

Comunidade educa-
tiva. 
 

Biblioteca 
da Escola 
Secundária 
do Monte 
de Capari-
ca. 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 

40 1  
Oficinas  
 Formação de utilizadores “liga-te 
à tua Biblioteca”; 
 
 
 

 
 Formar utilizadores nas 
várias valências da BE; 
desenvolver competências 
de literacia nas diferentes 
áreas do conhecimento; 
 

 
 Professores bibliotecários; 
equipa das BE. 

 
Alunos do Agrupa-
mento. 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento. 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 

41 1  
Oficinas  - Formação competên-
cias digitais 

Apoiar as atividades dos 
alunos na procura e tra-
tamento da informação; 
organizar /disponibilizar 
guiões de pesquisa e 
apoio. 

 
Professores bibliotecários; 
equipa das BE 

 
Alunos do Agrupa-
mento 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento  

 
Ao longo do 
ano letivo 

 

42 1  
Oficinas  - Criação de livros: indi-
viduais           (leporelo) e coleti-
vos (combinações) 

 
Formar leitores e escrito-
res na construção do seu 
próprio livro individual e/ 
ou coletivo; 
-desenvolver competên-

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE;  
 

 
Alunos do Agrupa-
mento 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento e 
salas de 
aula 

 
Ao longo do 
ano letivo 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

cias no âmbito da cidada-
nia. 

43 3  
Projetos /parcerias 
 
Camara Municipal de Almada; 
 
 
 

 
Interagir com as várias 
áreas curriculares e não 
curriculares e outras 
estruturas de orientação 
educativa; 
 

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE;  
departamentos; 
diretores de turma; 
comunidade educativa. 

 
Comunidade educa-
tiva. 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento. 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 

44 3  
Projetos /parcerias - Plano Nacio-
nal de Leitura: Concurso Nacional 
de Leitura; 
 

 
Ampliar o conhecimento 
de obras literárias do 
mundo lusófono; 
desenvolver competências 
de compreensão da leitu-
ra 

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE; 
professores a integrar o projeto 

 
Alunos do Agrupa-
mento 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 

44 3  
Projetos /parcerias - Plano Nacio-
nal de Cinema; 

 
Alargar a literacia fílmica 
através da divulgação de 
obras cinematográficas 
representativas. 

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE;  
departamentos; 
diretores de turma; 
comunidade educativa 

 
Comunidade educa-
tiva 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento 

 
Ao longo do 
ano letivo 
 

 

46 3  
Projetos /parcerias - Serviço de 
Apoio às Bibliotecas Escolares e 
Divisão da Educação da CMA:” 
Projeto + Leitura, + Sucesso”; 

 
Desenvolver competên-
cias de  leitura; 
desenvolver competências 
de escrita; 
promover o sucesso esco-
lar. 

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE; 
professores a integrar o projeto 

 
Alunos do Agrupa-
mento 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento e 
salas de 
aula 

 
Ao longo do 
ano letivo 
 

 

47 3  
Projetos /parcerias - Usalma: 
projeto Partilha de Leituras Inter-
geracional 

 
Experienciar  o gosto 
pelos livros e pela leitura; 
desenvolver capacidades 
de escuta; 
desenvolver competências  
de análise crítica; 
interagir com diferentes 
gerações. 

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE 

 
Alunos do Agrupa-
mento 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento 

 
Ao longo do 
ano letivo 
 

 

49 3  
Projetos /parcerias - Projeto de 
voluntariado de leitura “Ler a 
Meias”; 

 
Experienciar  o gosto 
pelos livros e pela leitura; 
desenvolver capacidades 
de escuta; 
desenvolver competências  

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE 

 
Alunos do Agrupa-
mento 

 
Bibliotecas 
do Agrupa-
mento 

 
Ao longo do 
ano letivo 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

de análise crítica 

50 3  
Projetos/parcerias - Escrita cria-
tiva com a escritora Leonor Ten-
reiro  
 

 
Experienciar o gosto pela 
escrita em geral e pela 
criativa em particular. 
 

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE. 
 

 
Alunos do 1.º ciclo 
do Agrupamento. 

 
Bibliotecas 
das escolas 
do 1.º ciclo 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 

51 3  
Projetos /parcerias 
 
Biblioteca aberta à comunidade  
 

 
Desenvolver competência 
de leitura entre pis e 
filhos. 
 

 
Professores bibliotecários; 
Biblioteca municipal de Almada 

 
Comunidade educa-
tiva 

 
Biblioteca 
da EB José 
Cardoso 
Pires 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 

52 2 Divulgar /informar 
 
- Blogue; 
- Painéis (Cartazes / Folhetos / 
Outros); 
- Facebook; 
- Twitter; 
- Página Web da escola. 
- Efemérides. 
 

Divulgar documentação e 
novidades bibliográficas; 
divulgar projetos e even-
tos; 
comemorar efemérides 
diretamente relacionadas 
com a área da cidadania e 
o desenvolvimento pes-
soal. 
 

 
Professores bibliotecários; 
equipa da BE; 
docentes de Informática. 
 

 
Comunidade educa-
tiva 
 

 
Diferentes 
espaços da 
escola. 
 

 
Ao longo do 
ano letivo  

 

53 2 Informatizar o fundo documental 
- Tratamento do fundo documen-
tal com base na CDU;  
 

 Organizar e catalogar o 
fundo documental das BE. 

Professores bibliotecários; 
professor a designar. 

Comunidade educa-
tiva. 

Bibliotecas 
do Agrupa-
mento. 

Ao longo do 
ano letivo  
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3. EQUIPA TÉCNICA 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

1 1  

Descobre a ULisboa 2020 

Proporcionar aos alunos 

do 12º ano a participação 

numa exposição interati-

va que conta com todas 

as escolas e serviços da 

Universidade de Lisboa, 

em parceria com o Inspi-

ring Future, numa viagem 

pela ciência e pelo 

conhecimento em todas 

as áreas do saber. 

Psicóloga SPO Alunos 12º ano dos 

cursos científico-

humanísticos 

Universida-

de de Lis-

boa 

28 janeiro 2020 

 

2 
3 Organização e Dinamização das 

Campanhas de Recolha de Alimen-

tos do Banco Alimentar Contra a 

Fome 

Organização e angariação 

de voluntários, conscien-

cializando a comunidade 

educativa para a impor-

tância de valores como o 

da cooperação, disponibi-

lidade, solidariedade e 

iniciativa, ajudando a 

fazer a diferença 

Assistente Social Todos os alunos, 

encarregados de 

educação e profes-

sores envolvidos 

AEC Dezembro de 

2019  

 

2º Semestre 

3 1 Realização de sessões sobre condi-

ções de realização de exames e 

acesso ao ensino superior 

Apoiar os alunos no pro-

cesso de inscrição para os 

exames nacionais e con-

dições de acesso ao ensi-

no superior 

Psicóloga SPO  Alunos 11º,12º ano ESMC Fevereiro/ 

Março 2020 

(consoante 

publicação 

legislação 

sobre provas/ 

exames 2020) 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

4 1 Feira Inspiring Future Oferecer, numa manhã, 

informação mais eficaz 

sobre o acesso ao ensino 

superior e mercado de 

trabalho; Desenvolver 

workshops para preparar 

os alunos para o futuro 

Psicóloga SPO Alunos 12º ano dos 

cursos científico-

humanísticos 

Escola 

Secundária 

Romeu 

Correia 

 

28 abril 2020 

 

5 
1 Campanha Laço Azul: Abril - mês 

de Prevenção Contra os Maus-

tratos na Infância 

 Consciencializar os alu-

nos para a importância da 

prevenção dos maus-

tratos na infância, atra-

vés da realização de ses-

sões de esclarecimento e 

realização de um laço 

azul humano 

Assistente Social e Mediadora Alunos do 3º, ano e 

6º anos de escolari-

dade 

 Escolas do 

1º Ciclo, 

EBCC e 

EBSMC. 

 Abril de 2020 

 

6 1 Visita à Futurália 2020 e Oceanário 

de Lisboa 

Divulgar o ensino/ forma-

ção em Portugal; Partici-

par na maior Feira de 

Juventude no país; Pro-

porcionar informação aos 

jovens que têm de fazer 

escolhas relativas ao seu 

futuro escolar e profissio-

nal, nomeadamente os 

alunos do 9º ano de esco-

laridade. 

Proporcionar contato com 

exposições temáticas no 

âmbito das ciências exa-

tas/ geografia 

Psicóloga SPO Alunos do 9ºano Lisboa _ FIL 

 

Oceanário 

de Lisboa 

26 março 2020 
 

7 
3 Organização e Dinamização das 

Campanhas de Recolha de Alimen-

tos do Banco Alimentar Contra a 

Fome 

Organização e angariação 

de voluntários, conscien-

cializando a comunidade 

educativa para a impor-

tância de valores como o 

Assistente Social Todos os alunos, 

encarregados de 

educação e profes-

sores envolvidos 

AEC Maio de 2020 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

da cooperação, disponibi-

lidade, solidariedade e 

iniciativa, ajudando a 

fazer a diferença 

Ao longo do Ano 

8  

 

1 

Supervisão de Estágio Curricular 

de Mestrado em Psicologia da 

Educação da Universidade de 

Lisboa 

Supervisionar a aplicação 

prática em contexto real 

dos conhecimentos adqui-

ridos pelo estagiário 

enquanto aluno do mes-

trado. 

Proporcionar ao estagiário 

a oportunidade de desen-

volver competências e 

implementar projetos de 

avaliação e de intervenção 

psicoeducacional no con-

texto do agrupamento. 

Apoiar a psicóloga SPO na 

sua prática profissional. 

Proporcionar à psicóloga 

SPO o acesso a atualização 

científica. 

Psicóloga SPO  Todos os alunos, 

encarregados de 

educação e profes-

sores envolvidos 

AEC No decurso do 

ano letivo 
 

9 1 Implementação de Programa de 

Orientação da Carreira aos alu-

nos do 9º ano de escolaridade, 

através da realização de sessões 

semanais, entrevista individual a 

todos os alunos do 9º ano 

O que é um processo de 

orientação vocacional; O 

que é uma escolha voca-

cional: sua importância e 

consequências para o futu-

ro; O que é o autoconhe-

cimento e sua influência 

nas decisões vocacionais; A 

importância do conheci-

mento do meio envolven-

Psicóloga SPO Alunos do 9º ano 

EB CC 

 

No decurso do 

ano letivo 

 

 

 

IPPR 

(pacote 

de 100 

folhas e 

respetivos 

créditos 

de corre-

ção)  

135.30€ 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

te: alternativas educati-

vas/formativas e profissio-

nais; O mundo das profis-

sões: sua subdivisão por 

grandes áreas; Caracteri-

zação detalhada de algu-

mas profissões; A impor-

tância de uma tomada de 

decisão planeada; A esco-

lha vocacional adequada 

Reunião de pais no final do 

ano letivo 

 

10 3 Implementação e desenvolvi-

mento do Projeto EcoSol 

Apoiar alunos em situação 

de emergência social ao 

nível de necessidades mais 

básicas – alimentação, 

transporte, material esco-

lar, saúde, entre outros. 

Assistente Social e Mediadora Todos os alunos, 

encarregados de 

educação e profes-

sores envolvidos AEC 
No decurso do 

ano letivo 

 

11  

3 

Implementação de Banco Ali-

mentar no Agrupamento 

Identificação das famílias 

carenciadas e posterior 

sinalização ao Banco Ali-

mentar. 

Contatos e reuniões men-

sais com as famílias.  

Atribuição mensal de 

Cabaz de Alimentos 

Assistente Social Alunos e famílias 

com carências 

económicas 

AEC 
No decurso do 

ano letivo 

 

12 
 

 

3 

Organização e Dinamização da 

Campanha Papel Por Alimentos 

do Banco Alimentar Contra a 

Fome 

Sensibilizar toda a comu-

nidade escolar, para a 

importância de recuperar 

e reutilizar papel, sendo 

que por cada tonelada de 

papel recolhido é entregue 

ao Agrupamento o equiva-

lente a 100 euros em ali-

Assistente Social Todos os alunos, 

encarregados de 

educação e profes-

sores envolvidos 

AEC No decurso do 

ano letivo 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

mentos 
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4. SERVIÇOS DE APOIO EDUCATIVO E PEDAGÓGICO 

Ludoteca 

 

Eixo Nº Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

        
 

2º Semestre 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

II Torneio de Damas 

 

Dinamizar atividades que  

privilegiem a comunica-

ção entre os jovens, 

baseado na igualdade e 

na integração, por forma 

a estimular o desenvolvi-

mento global . 

 

Profª Isabel Bragança 

Profº João Fonseca 

Profº Jorge Carreira 

Profº Paulo Ferreirim 

 

 

Todos os alunos da 

EBCC 

 

 

Ludoteca 

 

 

No inicio do 2º 

Semestre 

 

 

2 

1 

3 

Participação do Torneio Interes-

colar de Almada. 

(Aguarda-se confirmação da 

CMA) 

 

Participar em actividades 

dinamizadas pelos res-

ponsáveis autarquicos, 

promovendo a divulgaçaõ 

de actividades de enri-

quecimento curricular  do 

Agrupamento de escolas 

da Caparica   

CMA 

Alunos que se ins-

creveram no Torneio 

Inter turmas 

Complexo 

de Almada 
Final de Maio 
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Eixo Nº Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

Ao longo do Ano 

 

3 

       

1 

 

3 

Workshops de Expressão Plástica 

Fomentar a utilização 

deste espaço para criações 

artísticas individuais com 

recurso a materiais reci-

cláveis: ( Jogos em final de 

ciclo de vida). 

Ludotecarios 
Toda a comunida-

de educativa 

Ludoteca 

EBCC 

Ao longo dos 

dois semestres 

 

 

4 

 

1 

3 

V Torneio de Xadrez Interturmas 

da EBCC. 

 

 

 

Dinamizar atividades que  

privilegiem a comunicação 

entre os jovens, baseado 

na igualdade e na integra-

ção, por forma a estimular 

o desenvolvimento global. 

 

 

Profª Isabel Bragança  

Profº João Fonseca  

Profº Jorge Carreira 

Profº Paulo Ferreirim 

Todos os alunos da 

EBCC 
Ludoteca 

Ao longo dos 

dois semestres 
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5. COMUNIDADE EDUCATIVA 

Associação de Pais e Encarregados de Educação – EBNº2CC 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

 

 

1 

 

 

3 

Cinema no Centro Comercial dos 

Pescadores 

Permitir aos alunos uma 

ida ao cinema, viver 

novas experiências. 

 

 

Monitoras da CAF 

Alunos do 1.º ciclo 

inscritos na CAF 

Centro 

Comercial 

dos Pesca-

dores 

14 novembro 

2019 

 

Sem cus-

tos 

 

 

2 

 

 

3 

S. Martinho 

Reconhecer e valorizar o 

património histórico e 

cultural. 

 

Monitoras da CAF Alunos do 1.º ciclo 

inscritos na CAF 

Escola n.º 2 

da Costa da 

Caparica 

15 de novem-

bro 2019 

 

Sem cus-

tos 

 

 

3 

 

 

3 

Culinária: Bolachas de manteiga  

Experienciar com os alu-

nos os ingredientes e suas 

transformações. 

 

Monitoras da CAF Alunos do 1.º ciclo 

inscritos na CAF 

Escola n.º 2 

da Costa da 

Caparica 

30 dezembro 

2019 

 

20 €uros 

 

 

4 

 

 

3 

Passeio “Vila Natal” 

Conhecer e aprofundar a 

nossa freguesia bem como 

proporcionar novas expe-

riências aos alunos. 

 

Monitoras da CAF Alunos do 1.º ciclo 

inscritos na CAF 

Vila da 

Costa de 

Caparica 

23 dezembro 

2019 

 

Sem cus-

tos 

 

 

5 

 

 

3 

Encontro de Pais Natais 
Socializar e valorizar as 

tradições natalícias. 

 

Monitoras da CAF 

 

 

Alunos do 1.º ciclo 

inscritos na CAF 

Vila da 

Costa de 

Caparica 

23 dezembro 

2019 

 

Sem cus-

tos 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

2º Semestre 

 

 

6 

 

3 
Cinema no Centro Comercial dos 

Pescadores 

Permitir aos alunos novas 

experiências. 

 

Monitoras da CAF  Alunos do 1.º ciclo 

inscritos na CAF 

Centro 

Comercial 

dos Pesca-

dores 

7 de abril 2020 

 

Sem cus-

tos 

 

 

7 

 

 

3 

Mimos da Páscoa 
Desenvolver a criativida-

de dos alunos. 

 

Monitoras da CAF  Alunos do 1.º ciclo 

inscritos na CAF 

Escola n.º 2 

da Costa da 

Caparica 

9 de abril 2020 

 

Sem cus-

tos 

 

 

8 

 

 

3 

Praia 
Proporcionar novas expe-

riências aos alunos. 

 

Monitoras da CAF  Alunos do 1.º ciclo 

inscritos na CAF 

Praia do 

Paraíso 

1, 3, 6, 8, 10, 

13, 17, 20, 22, 

24 e 27 de 

julho 2020 

 

Sem cus-

tos 

 

 

9 

 

 

3 

Piscina Inatel 
Proporcionar novas expe-

riências aos alunos. 

 

Monitoras da CAF  Alunos do 1.º ciclo 

inscritos na CAF 

Inatel em 

Santo Antó-

nio 

7, 14, 21 e 28 

de julho 2020 

 

2€ por 

aluno 

 

10 

 

 

3 

Parque de Santo António/Parque 

do Atlântico 

Proporcionar novas expe-

riências aos alunos. 

 

Monitoras da CAF  Alunos do 1.º ciclo 

inscritos na CAF 

Parque de 

Santo Antó-

nio 

9, 16 e 28 de 

julho 2020 

 

Sem cus-

tos 

 

11 

 

3 

Visita de final de ano – local a 

definir 

Proporcionar novas expe-

riências aos alunos. 

 

Monitoras da CAF  

Alunos do 1.º ciclo 

inscritos na CAF 
A definir 

31 de julho 

2020 

 

A definir 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

Ao longo do Ano 
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Associação de Pais e Encarregados de Educação – EBJCP 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

1 3 

 

 Oficina de Natal: 

 

 

 - Realização de presentes de 

Natal para mais tarde trocar com 

os colegas; 

 

- Promover o desenvolvi-

mento integral das crian-

ças, melhorando o desen-

volvimento social, a sua 

integração e a interacção 

entre colegas; 

- Desenvolver sentimentos 

de solidariedade e frater-

nidade. 

 

 

Monitoras de CAF 

 

 

 

 

 

Alunos 

da Escola Básica 

José Cardoso Pires 

inscritos na CAF de 

férias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Bási-

ca José 

Cardoso 

Pires 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupções 

letivas 

 

 

 

 

 

2 3 
Caça ao Pai Natal: 

3 3 - Caça ao Tesouro com a temática 

do Natal; 

 

 

- Promover a socialização; 

- Desenvolver o trabalho 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

em equipa; 

- Incentivar a responsabi-

lização individual no seio 

do grupo, e do grupo no 

grupo alargado; 

-Estimular a logica e a 

aprendizagem de mate-

mática; 

- Promover o respeito 

pelas regras estabelecidas 

e adequadas à atividade. 

 

4 3 

Lanche de Natal e Troca de Pre-

sentes 

 

- Promover o desenvolvi-

mento integral das crian-

ças, melhorando o desen-

volvimento social, a sua 

integração, o convívio e a 

interacção entre colegas; 

- Desenvolver sentimentos 

de solidariedade e frater-

nidade. 

 

 

   

 

5 3 Visitas de Estudo: 

 

 

-Kidzania* 

 

*Esta visita de estudo poderá 

ser alterada, tal como a data da 

saída, pois está dependente do 

número de crianças inscritas e 

disponibilidade de autocarros. 

 

- Promover o convívio 

entre alunos fora do con-

texto escolar; 

- Proporcionar aos alunos 

novas experiências, em 

contextos diferentes que 

potenciem a descoberta 

de possíveis profissões 

futuras. 

 

 

   

 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 118 

 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

6 3 -Cinema Centro Comercial Pesca-

dor* 

 

*Esta visita de estudo poderá ser 

alterada, tal como a data da saí-

da, pois está dependente do 

número de crianças inscritas. 

 

 

   

 

2º Semestre 

7 3 Atividades específicas da inter-

rupção letiva de fevereiro: 

Festejar o Carnaval 

Pinturas Faciais 

 

 

   

 

  Desfile de Carnaval 
 

     

8 3 

Atividades específicas da Inter-

rupção letiva da Páscoa 

 

 

•Caça ao Ovo: 

 

-Preservar, valorizar e 

reviver as tradições popu-

lares;  

- Promover a socialização; 

- Desenvolve o trabalho 

em equipa; 

-Estimular a logica e a 

aprendizagem de mate-

mática; 

- Promover o respeito 

pelas regras estabelecidas 

e adequadas à atividade; 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

 

9 

 

3 Atelier de Jardinagem: 

 

-Vamos trazer a primavera à nossa 

escola – pintura de vasos onde 

serão plantadas sementes de flo-

res 

 

-Sensibilizar para boas 

práticas ambientais;  

-Fomentar o espírito de 

iniciativa, a organização, 

o sentido estético e a 

criatividade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

A definir 

(depende 

do núme-

ro de 

crianças a 

frequen-

tar o CAF) 

10 3 Visitas de Estudo e Atividades 

que vêm à Escola 

(a definir – dependentes do núme-

ro de crianças inscritas no -CAF) 

 

 

 

   

 

11 3 Atividades específicas da inter-

rupção letiva das férias de Verão 

 

• Praia e Piscina 

Jogos de Água 

 

-Proporcionar momentos 

e lazer e de convívio; 

-Sensibilizar as crianças 

para os cuidados a ter 

com o sol;  

-Sensibilizar as crianças 

para as regras a adotar na 

praia e piscina; 

 

- Praticar jogos cumprin-

do as suas regras; 

 

   

 

12 3 

 

Sessões de Cinema 

 

     

13 3 

 

•Acampamento na Escola e a 

Discoteca da Pequenada  
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

-Cooperar com os colegas 

procurando realizar as 

ações favoráveis ao cum-

primento das regras e do 

objetivo do jogo; 

-Desenvolver o nível fun-

cional de todas as capaci-

dades motoras. 

-Proporcionar momentos 

lúdicos mais calmos. 

-Proporcionar uma expe-

riência diferente e única; 

-Desenvolver o trabalho 

em equipa; 

-Promover o convívio e a 

animação; 

-Presentear as crianças 

com uma noite de aventu-

ra, musica e movimento. 

14 3 
Circuito de bicicletas 

      

Ao longo do Ano 

  

   
   

 

 

15 

 

 

 

 

Atividades comuns a todas as 

interrupções letivas: 

 

-Fomentar o desenvolvi-

mento integral das crian-

ças, melhorando o desen-

volvimento social, a sua 

Monitoras de CAF 

 

 

 

Alunos da Escola 

Básica José Cardo-

so Pires inscritos 

na CAF de férias 

Escola Básica 

José Cardoso 

Pires 

 

Interrupções 

Letivas 

 

A definir 

(depende 

do núme-

ro de 

crianças a 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recepção aos Alunos: 

 

-Dinâmicas de Grupo 

 

-Jogos Quebra-Gelo 

 

 

 

 Jogos Educativos: 

 

- Jogos de Tabuleiro; 

- Jogos de Estratégia;  

- Jogos de Perícia; 

- Jogos de Mímica;  

- Jogos Tradicionais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integração e a interacção 

entre colegas. 

-Estimular e favorecer a 

aprendizagem das crian-

ças, através de um proces-

so de socialização que 

contribui para a formação 

de sua personalidade.  

-Estimular o impulso natu-

ral da criança a aprender.  

-Mobilizar esquemas men-

tais, estimular o pensa-

mento, a ordenação de 

tempo e de espaço, ao 

mesmo tempo em que 

abrangem dimensões da 

personalidade como a 

afetiva, a social, a motora 

e a cognitiva; 

-Desenvolver a capacidade 

de usar a matemática para 

analisar e resolver situa-

ções problemáticas, para 

raciocinar e comunicar, 

assim como a autoconfian-

ça necessária para fazê- 

-lo; 

 -Reforçar a componente 

lúdica na aprendizagem da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frequen-

tar o CAF) 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atividades Desportivas: 

 

-Futebol; 

-Basquetebol; 

-Andebol; 

-Voleibol; 

-Ténis de Mesa; 

-Badminton; 

 

 

 

 

 

 

matemática; 

-Desenvolver a capacidade 

de atenção/concentração;  

-Fomentar a expressão 

dramática; 

- Incentivar o imaginário 

das crianças; 

- Preservar usos, costumes 

e tradições, proporcionan-

do o contacto com a nossa 

cultura. 

 

 

- Praticar jogos cumprindo 

as suas regras, selecionan-

do e realizando com inten-

cionalidade e oportunida-

de as ações características 

desses jogos; 

- Cooperar com os compa-

nheiros procurando reali-

zar as ações favoráveis ao 

cumprimento das regras e 

do objetivo do jogo; 

- Desenvolver o nível fun-

cional de todas as capaci-

dades motoras; 

- Fomentar o espírito des-

portivo e do fairplay, no 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ateliê de Costura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ateliê de Culinária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ateliê de Expressão Plásti-

ca 

 

respeito pelas regras das 

atividades e por todos os 

intervenientes. 

 

 

-Contribuir para o enri-

quecimento pessoal da 

criança; 

-Desenvolver a coordena-

ção motora e a motricida-

de fina; 

-Incentivar a organização, 

a concentração e a criati-

vidade das crianças 

enquanto de divertem. 

 

 

- Contribuir para o enri-

quecimento pessoal da 

criança; 

-Incitar para competências 

organizacionais; 

-Estimular a aprendizagem 

de matemática; 

-Estimula o convívio; 

-Desenvolve o trabalho em 

equipa; 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ateliê de Expressão Dramá-

tica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Incutir conhecimento de 

ciências; 

-Desenvolver a coordena-

ção motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Exprimir as emoções e 

sentimentos através da 

criação com materiais 

plásticos; 

-Satisfação das necessida-

des de expressão e de 

criação da criança; 

-Desenvolvimento e apro-

fundamento dos conheci-

mentos acerca de si mes-

mo e dos outros; 

-Desenvolver espírito criti-

co; 

-Permitir afirmar a singu-

laridade de cada um. 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 Ateliê de Construção de 

Instrumentos Musicais 

 

 

 

 

 

 

 

 Ateliê de Leitura e Escrita 

Criativa 

 

 

 

 

 Ateliê de Ciência Divertida: 

 

-Experiências divertidas 

 

 

 

 

 

 

 

- Promover o desenvolvi-

mento integral da criança; 

-Promover a socialização; 

-Desenvolver a esponta-

neidade e a criatividade 

dramática individual; 

- Incentivar a responsabili-

zação individual no seio do 

grupo, e do grupo no grupo 

alargado; 

-Desenvolver a postura, 

flexibilidade e mobilidade 

corporal; 

- Utilizar a linguagem 

corporal e vocal para 

expressar sentimentos e 

ideias. 

 

-Conhecer e perceber as 

diferenças entre os vários 

tipos de instrumentos 

musicais; 

- Incentivar a reciclagem e 

a reutilização de mate-

riais; 

-Promover vivências sono-

ras com as crianças, possi-
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

26 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 Workshop de Origami 

 

 

 

 

 

 Oficina das Tecnologias: 

 

- Utilização de Tablet, PC e 

Playstation; 

 

 

 

 

 

bilitando novas descober-

tas através dos instrumen-

tos construídos e tocados 

por elas mesmas. 

-Promover a leitura e a 

escrita; 

-Criar hábitos de leitura e 

escrita recreativa; 

-Promover a criatividade. 

-Fazer com que as crianças 

se apercebam do que é a 

ciência e da sua importân-

cia no mundo que nos 

rodeia; 

-Despertar as interroga-

ções, curiosidade e imagi-

nação das crianças e 

jovens; 

- Aumentar a motivação e 

fomentar o espírito de 

equipa; 

- Proporcionar-lhes activi-

dades enriquecedoras e 

divertidas; 

- Proporcionar às crianças 

o contacto com uma cultu-

ra diferente; 

- Desenvolver a capacida-
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de de aten-

ção/concentração; 

-Desenvolver a motricida-

de fina. 

-Preparar e ajudar as 

crianças no seu desenvol-

vimento; 

-Apresentar novos meios 

de aprender, contribuindo 

para um novo conhecimen-

to; 

- Contribuir para que cada 

criança se constitua num 

membro responsável e 

participativo num mundo 

em constante evolução; 

-Trabalhar a coordenação 

motora, desenvolver o 

raciocínio lógico rápido, 

estimular a memória. 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

 

 

 

 

 

 

Associação de Pais e Encarregados de Educação – EBVNC 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

- Atividades de expressão plástica, 

musical e dramática 

- Jogos desportivos e brincadeiras 

orientadas e livres 

- Jogos com água 

-  Piquenique 

 

 

Saída: Parque da Serafina 

          

 

- Proporcionar momentos 

lúdicos e prazerosos para 

as crianças; 

- Proporcionar o desen-

volvimento físico e motor 

das crianças; 

- Estimular e criar hábitos 

positivos de relações 

interpessoais. 

 

Associação de Pais 

 

(Monitoras CAF) 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos inscritos no 

CAF- 1.º Ciclo 

 

 

 

 

 

 

EB1/JI Vila 

Nova da 

Caparica: 

- Recreio 

- Ginásio 

- Sala 7 

 

Parque da 

Serafina 

set. 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

- Ateliers diversos: dese-

nho/pintura, modelagem, jogos de 

mesa, jogos desportivos 

- Apresentação de contos 

- Brincadeiras livres 

- Atividades relacionados com o 

Halloween 

 

- Assegurar uma formação 

ativa, significativa, diver-

sificada, integrada e 

socializadora; 

- Criar condições para o 

desenvolvimento de 

crianças conscientes, 

solidárias, participativas 

e criativas. 

Associação de Pais 

 

(Monitoras CAF) 

 

 

 

 

Alunos inscritos no 

CAF- 1.º Ciclo 

EB1/JI Vila 

Nova da 

Caparica: 

Sala 7 e/ou 

ginásio (no 

período da 

manhã) 

 

 

 

out. 
 

3 3 

 

- Atividades relacionadas com o 

Dia de São Martinho; 

 

- Preparação de atividades para , 

realizar em dezembro, antes da 

pausa letiva, alusivas ao tema 

“Um mundo de ideias, um mundo 

de talentos escola gentil”, e com 

algumas referências à quadra 

natalícia 

 

 

- Assegurar uma formação 

ativa, significativa, diver-

sificada, integrada e 

socializadora; 

- Criar condições para o 

desenvolvimento de 

crianças conscientes, 

solidárias, participativas 

e criativas; 

- Assegurar a transmissão 

de valores relacionados 

com o tema do projeto de 

escola (“Um mundo de 

ideias, um mundo de 

talentos escola gentil”) e, 

à quadra natalícia, 

excluindo referências 

religiosas (salvaguardando 

o respeito por culturas 

diferentes), mas transmi-

tindo valores sociais. 

Associação de Pais 

 

(Monitoras CAF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos inscritos no 

CAF- 1.º Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

EB1/JI Vila 

Nova da 

Caparica: 

- Recreio 

- Ginásio 

- Sala 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

nov. 
 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 130 

 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

- Realização de atividades para 

encerramento do 1º semestre do 

ano letivo; 

- Jogos dinâmicos; 

- Ateliers de expressão plástica, 

musical e dramática; 

- Jogos de mesa; 

- Culinária; 

 

Saídas: 

- Vila Natal - Cascais 

- Cinema – Almada Fórum 

 

- Dinamização atividades 

relacionadas com o tema 

do projeto de escola 

(“Um mundo de ideias, 

um mundo de talentos 

escola gentil”), assentan-

do na transmissão de 

valores sociais; 

- Proporcionar momentos 

lúdicos e prazerosos para 

as crianças; 

- Proporcionar o desen-

volvimento físico e motor 

das crianças; 

- Estimular e criar hábitos 

positivos de relações 

interpessoais. 

Associação de Pais 

 

(Monitoras CAF) 

 

 

 

 

Alunos inscritos no 

CAF- 1º Ciclo 

 

EB1/JI Vila 

Nova da 

Caparica: 

- Recreio 

- Ginásio 

- Sala 7 

 

 

 

- Cascais 

- Almada 

Fórum 

 

 

 

 

 

 

 

dez.  

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

3 

-  Ateliers diversos: 

Desenho/pintura 

Modelagem 

Jogos de mesa 

Jogos desportivos 

- Apresentação de um conto; 

- Brincadeiras livres; 

- Jogos desportivos no ginásio; 

Saída: Espetáculo no Gelo “Feiti-

ceiro de Oz”, Lisboa 

- Assegurar uma formação 

ativa, significativa, diver-

sificada, integrada e 

socializadora. 

- Criar condições para o 

desenvolvimento de 

crianças conscientes, 

solidárias, participativas 

e criativas. 

- Proporcionar momentos 

de convívio entre os dife-

rentes membros da 

comunidade educativa. 

Associação de Pais 

 

(Monitoras CAF) 

 

 

Alunos inscritos no 

CAF- 1º Ciclo 

 

EB1/JI Vila 

Nova da 

Caparica 

Sala 7 e/ou 

ginásio 

 

 

Centro 

Comercial 

ALEGRO - 

Alfragide 

jan. 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

2º Semestre 

6 3 

- Ateliers diversos: 

Desenho/pintura 

Modelagem 

Jogos de mesa 

Jogos desportivos 

- Brincadeiras livres; 

- Jogos desportivos no ginásio; 

- Atividades de Carnaval 

 

Eventos: 

- Noite de fados 

- Festa de Carnaval 

Saídas: Ida ao Cinema 

- Assegurar uma formação 

ativa, significativa, diver-

sificada, integrada e 

socializadora. 

- Criar condições para o 

desenvolvimento de 

crianças conscientes, 

solidárias, participativas 

e criativas. 

- Proporcionar momentos 

de convívio entre os dife-

rentes membros da 

comunidade educativa. 

 

Associação de Pais 

 

(Monitoras CAF) 

 

 

 

 

Alunos inscritos no 

CAF- 1º Ciclo 

 

EB1/JI Vila 

Nova da 

Caparica 

Sala 7 e/ou 

ginásio 

 

 

 

Almada 

Fórum 

 

 

 

 

 

 

 

fev. 

março 

 

 

7 

 

 

 

 

3 

 

 

 

- Jogos desportivos e dinâmicos; 

- Gincanas; 

- Ateliês de expressão plástica, 

dramática e musical; 

- Jogos de mesa; 

- Culinária; 

Saídas: 

- Festa do pijama 

- À noite nos museus 

- Portugal dos pequeninos 

- Proporcionar momentos 

lúdicos e prazerosos para 

as crianças; 

- Proporcionar o desen-

volvimento físico e motor 

das crianças; 

- Estimular e criar hábitos 

positivos de relações 

interpessoais. 

 

 

Associação de Pais 

 

(Monitoras CAF) 

 

Alunos inscritos no 

CAF- 1º Ciclo 

 

 

EB1/JI Vila 

Nova da 

Caparica: 

- Recreio 

- Ginásio 

- Sala 7 

 

- Lisboa 

- Coimbra 

 

 

 

 

 

 

abril 

maio 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

 

8 

 

 

 

3 

 

 

- Arraial da Festa Final de Ano 

Letivo 

 

Saídas: 

- Quinta da Broeira – My Camp* 

  (campo de férias)  

  *(ainda em apreciação) 

- Fomentar as relações 

escola-famílias-

comunidade. 

Associação de Pais 

 

(Monitoras CAF e AAAF) 

 

Todos os alunos da 

EB1/JI VNC e comu-

nidade educativa 

EB1/JI Vila 

Nova da 

Caparica: 

- Recreio 

- Cartaxo 

 

 

 

 

junho 
 

 

9 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

- Praia (6 a 17 de julho) 

    

Saídas: 

- Quinta do Bonaparte  

- Parque infantil da Serafina   

 

- Proporcionar momentos 

lúdicos e prazerosos para 

as crianças; 

- Proporcionar o desen-

volvimento físico e motor 

das crianças; 

- Estimular e criar hábitos 

positivos de relações 

interpessoais. 

Associação de Pais 

 

(Monitoras CAF) 

 

 

Alunos inscritos no 

CAF- 1º Ciclo  

- Alunos externos 

que se inscrevam 

nas atividades da 

CAF de Férias de 

Verão 

 

 

 

 

- Praia a 

designar na 

Costa da 

Caparica 

 

 

EB1/JI Vila 

Nova da 

Caparica: 

-Ginásio 

-Recreio  

- Trafaria 

- Parque da 

Serafina   

 

julho 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

Ao longo do Ano 

        

 

 

Associação de Pais e Encarregados de Educação – EBCC 

Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

1º Semestre 

1 

 

3 

Festa de Natal: 

1)Árvore Natal 

2)Quermesse; 

3)Venda de Brinquedos e Roupas 

em 2ª mão, 

4)Venda de Doces, 

5)Musica. 

  

1)Dar a conhecer o traba-

lho realizado em contexto 

aula, 

2)Angariar fundos para 

Assoc.Pais, 

3) Dar a possibilidade aos 

Alunos de angariarem 

fundos para o seu Natal, 

4)Espaço para o curso de 

Restauração e Bar 

demonstrar o seu traba-

lho, 

5)Criar um bom ambiente 

com espirito Natalício. 

1) Professores, 

2)Assoc. Pais, 

3)Alunos e EE, 

4)Director de Curso – Restauração e 

Bar, 

5)Escola/ Assoc. Pais. 

Alunos, Professores,  

EE e restante comu-

nidade escolar 

EB 2,3 Cos-

ta da Capa-

rica 

19 ou 20 de 

Dezembro 

 

2º Semestre 

2 

3  CAF – Período não letivo. 

Acampamento 

Integrar Pais e E.E em 

atividades com os filhos     

Associação Pais Atividade a desen-

volver em contexto 

CAF, aberta a todos 

os alunos da escola e 

Mora De 6 a 8 ou 9 

de Fevereiro 
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Nº Eixo Atividade Objetivos Responsável Destinatários 
Escola/ 
Local 

Data prevista 
Custos 

EE.   

3 3 

CAF- período não lectivo. 

Passeios pelas várias zonas de 

interesse da nossa freguesia 

 

Integrar Pais e E.E em 

atividades com os filhos     

Associação Pais Atividade a desen-

volver em contexto 

CAF.  

A Determi-

nar 

Férias da Pas-

coa 

 

4 3 

Comemoração  do Final de Ano Celebrar o final de mais 

uma etapa 

Associação Pais  Alunos  A Determi-

nar 

Final ano letivo 

 

Ao longo do Ano 

5 3 

CAF- Complemento de Apoio à 

família 

Apoio complementar em 

contra horário ao dos alu-

nos. 

Associação Pais Alunos da EB 2,3 

CC 

Em que os pais 

têm horários de 

trabalho incompa-

tíveis com os da 

escola. 

EB 2,3 Costa 

da Caparica 

Todo o ano 

letivo, incluin-

do pausas leti-

vas. 

 

6 3 

Dar continuidade ao Projeto 

“Envolve” 

Envolver os alunos com a 

escola no seu todo. 

Engloba vários projectos 

com o intuito de criar e 

desenvolver boas práticas 

de cidadania. 

 

Associação Pais Alunos EB 2,3 Costa 

Caparica 

No decorrer do 

ano. 
 

7 3 

Projeto “Nós e a Nossa Terra” Envolver a comunidade 

que nos envolve com a 

comunidade escolar. 

Assoc. Pais com o apoio da Junta 

Freguesia. 

Comunidade civil e 

comunidade esco-

lar. 

Na freguesia 

e Escola 

No decorrer do 

Ano 
 

 



 
  

 

Avaliação 

 

A implementação do plano anual de atividades será feita de forma contínua e dinâmica, com o envolvimento de 

todos os elementos educativos responsáveis pela sua execução. 

As atividades propostas serão objeto de balanço, através da elaboração de relatórios intermédios e um relató-

rio final, que será apresentado no final do presente ano letivo, para ser submetido à apreciação e decisão dos órgãos 

competentes.  

Poderão ser realizados alguns reajustamentos, se necessário, ao longo do ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico do dia 15 de outubro de 2019 

Aprovado em reunião de Conselho Geral do dia 
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Quadros sinóticos 

Quadro 1.Número de atividades propostas (Departamentos Curriculares/AD e Outras Estruturas e Serviços/ Comunidade Educativa) 

DEPARTAMENTOS CURRICULARES / ÁREAS DISCIPLINARES Nº Subtotal 

Pré-Escolar e 1ºCiclo 

(100 e 110) 99 

107 AAAF 3 

Grupos de Ano 5 

Departamento de Línguas 

AD de Português (200 e 300) 13 

30 

AD de Francês (320) 5 

AD de Inglês (120, 220 e 330) 7 

AD de Alemão (340) 
 

AD de Espanhol (350) 5 

Departamento de Ciências 
Sociais e Humanas 

AD de História e Geografia de Portugal (200) 4 

30 

AD de História (400) 5 

AD de Filosofia (410) 5 

AD de Geografia (420) 4 

AD de Economia e Contabilidade (530) 2 

AD de Educação Moral e Religiosa Católica (290) 8 

AD de Cidadania e Desenvolvimento 2 

Departamento de Matemática 
e Ciências Experimentais 

AD de Ciências Naturais/ Matemática (230) 5 

52 

AD de Matemática (500) 3 

AD de Ciências Físico-Químicas/ Física e Química (510) 5 

AD de Ciências Naturais/ Biologia e Geologia (520) 16 

AD de Eletrotecnia (540) 4 

AD de Informática (550) 4 

AD PAS (Práticas Ambientais e de Sustentabilidade) 

 
5 

Departamento de Expressões 

AD de Educação Visual e Educação Tecnológica/ Educação Tecnológica/ AV (240, 530 e 600) 11 

48 
AD de Educação Física (260 e 620) 28 

AD de Educação Musical (250) 2 

Educação Especial (910) 7 

  
 

267 

Outras estruturas e serviços 

Bibliotecas Escolares 12 

28 Equipa MULTI 12 

Ludoteca 4 

Comunidade Educativa Associações de Pais e Encarregados de Educação / Outras 54 54 

   Total (Outras estruturas e serviços/ Comunidade Educativa) 82 

 Total (AE Caparica) 349 
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