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Data da 
Atividade

Período 
Letivo Nome Ciclo / Valência Liderança e Gestão 

Visão e Estratégia

Prestação do Serviço Educativo
Desenvolvimento pessoal e bem-
estar das crianças e dos alunos

Resultados
Resultados Sociais

Resultados
Reconhecimento da 

Comunidade
Atividade Objetivos Intervenientes Dinamizadores Responsáveis

01/09/21 1º Período Educadores Creche e Pré-Escolar

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa.

Fortalecimento e consolidação da 
relação Colégio - Comunidade 
Educativa.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Receção às crianças

Potenciar momentos de interação e de 
sociabilizaçãoe de sociabilidade nos vários 

espaços do Colégio.  Promover um bom ambiente 
escolar e uma favorável adaptação.

Crianças da Creche 
e Pré-Escolar
Docentes do Pré-
Escolar
Assistentes 
Operacionais
Docente de Música, 
Jogo Dramático | 
Teatro

Docentes do Pré-
Escolar
Assistentes 
Operacionais
Docente de Música, 
Jogo Dramático | 
Teatro

Docentes do Pré-
Escolar
Assistentes 
Operacionais
Docente de 
Música, Jogo 
Dramático | Teatro

06-09-2021 1º Período Educadores Creche e Pré-Escolar

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa.

Fortalecimento e consolidação da 
relação Colégio - Comunidade 
Educativa.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Reuniões de Pais 
Apresentar a componente curricular;

Apresentar documentos normativos da creche e do 
pré-escolar

Direção
Coordenação
Educadores
Pais e 
Encarregados de 
Educação

Educadores Educadores

7-09-2021
 (1.º e 2.º anos) 

8-09-2021
 (3.º e 4.º anos) 

1º Período 
Docentes 
Titulares de 
Turma 1ºCEB

1.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa.

Fortalecimento e consolidação da 
relação Colégio - Comunidade 
Educativa.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Reuniões de Pais Apresentar a componente curricular;
Apresentar documentos normativos do 1.ºCEB.

Direção
Coordenação
Docentes Titulares 
de Turma
Pais e 
Encarregados de 
Educação

Docentes Titulares 
de Turma Docentes 1.º CEB

09-09-2021      
10-09-2021 1.º Período 

Docentes 
Titulares de 
Turma 1ºCEB

1.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa.

Fortalecimento e consolidação da 
relação Colégio - Comunidade 
Educativa.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Acolhimento aos alunos do 1.º CEB Integrar os alunos na dinâmica de 1.º CEB. Comunidade 
Educativa 1.º CEB

Docentes Titulares 
de Turma Docentes 1.º CEB

13-09-2021 1.º Período 
Docentes 
Titulares de 
Turma 1.ºCEB

1.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa.

Fortalecimento e consolidação da 
relação Colégio - Comunidade 
Educativa.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Recepção aos alunos Integrar os alunos na dinâmica de 1.º CEB. Comunidade 
Educativa 1.º CEB

Docentes Titulares 
de Turma Docentes 1.º CEB

14-09-2021 1.º Período Ana Vieira Ensino Secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Incentivar a participação dos alunos 
em projetos e atividades do colégio;
Promover nos alunos competências e 
aptidões relevantes para o exercício de 
uma cidadania responsável e ativa.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Dia Europeu da Ecologia

Criação de uma campanha de 
sensibilização

Participação num Webinar com uma 
ativista ecológica

Início de ano ecológico

Sensibilizar os alunos para a importância da 
sustentabilidade ambiental e de comportamentos 
ecológicos;
Partilhar práticas ecológicas;
Promover ações positivas em que o aluno é o foco 
na identificação do problema e na criação de uma 
possível solução.

Comunidade 
educativa
10.º B e C

Clube Eco-escolas
Geografia – 10.º B e 
C

Ana Vieira

16-09-2021 1.º Período Ana Vieira 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Incentivar a participação dos alunos 
em projetos e atividades do colégio;
Promover nos alunos competências e 
aptidões relevantes para o exercício de 
uma cidadania responsável e ativa.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Vamos limpar Portugal

Sensibilizar os alunos para a importância da 
sustentabilidade ambiental e de comportamentos 
ecológicos;
Partilhar práticas ecológicas;
Promover ações positivas em que o aluno é o foco 
na identificação do problema e na criação de uma 
possível solução.

Cidadania e 
Desenvolvimento 
9.ºano

9.ºA
Eco-Escolas Ana Vieira

24-09-2021 1.º Período
Docentes de 
Inglês do 1.º 
CEB

1.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;

Sensibilização para a grande variedade 
de línguas e culturas europeias;                
Fortalecimento e consolidação da 
relação Colégio - Comunidade 
Educativa; 

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Dia Europeu das Línguas Sensibilizar os alunos para a existência de 
diferentes línguas e culturas Europeias. 

Docentes de Inglês 
do 1.º Ceb;         
Alunos do 1.º Ceb;

Docentes de Inglês 
do 1.º CEB

Docentes de Inglês 
do 1.º CEB

1.º Período
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24-09-2021 1.º Período Cristina 
Falcão Todas as valências

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens;
Mobilização da comunidade 
educativa; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Semana da Leitura  - 20 anos a ler - 
20 anos a crescer Partilhar práticas ecológicas Comunidade 

Educativa

Departamento de 
Línguas e Ciências 
Sociais e Humanas

Departamento de 
Línguas e Ciências 
Sociais e Humanas

27-09-2021
a
08-10-2021

1.º Período Joao Sousa 23CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens;
Mobilização da comunidade 
educativa; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Apoio ao bem-estar das crianças e 
alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Articulação curricular;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Mecanismos de autorregulação.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Valorização dos sucessos dos 
alunos. Dia Internacional da Matemática

Promover ações positivas em que o aluno é o foco 
na identificação do problema e na criação de uma 
possível solução.

Alunos do 2.º e 
3.ºCEB

Professores de 
Matemática

Marta Cruz
Andreia Ribeiro

Outubro 1.º Período João Batista Ensino Secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Apoio ao bem-estar das crianças e 
alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Articulação curricular;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar;
Mecanismos de 
autorregulação;Mecanismos de 
regulação por pares e trabalho 
colaborativo;
Mecanismos de regulação pelas 
lideranças.

Solidariedade e cidadania; 
Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Visita de estudo Sala Eureka (FCUP)
Promover ações positivas em que o aluno é o foco 
na identificação do problema e na criação de uma 
possível solução.

Alunos e Professor 
de  Física do 12.º 
ano

Professor de Física 
12.º ano Patrícia Rodrigues

Outubro 1.º Período Ana Vieira Todas as Valências

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Incentivar a participação dos alunos 
em projetos e atividades do colégio;
Promover nos alunos competências e 
aptidões relevantes para o exercício de 
uma cidadania responsável e ativa.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Lançamento da Campanha 
Tampamania a decorrer durante todo 

o ano letivo

Sensibilizar os alunos para a importância da 
sustentabilidade ambiental e social;
Partilhar boas práticas de solidariedade;
Promover ações positivas em que o aluno é o foco 
na identificação do problema e na criação de uma 
possível solução.

Comunidade 
educativa
Parceria com a 
AAMDA

Projeto Eco-Escolas Ana Vieira

01-10-2021 1.º Período Educadores Creche e Pré-escolar

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa.

Sensibilização para a música 
tradicional portuguesa;                                      
Reconhecimento de competâncias na 
formação de cidadãos capazes de 
cooperar com os outros. 

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Dia Mundial da Música
Sensibilizar para a música tradional portuguesa;     
Promover as relações interpessoais entre os 
alunos. 

Educadores  
Docentes  de 
Música     Crianças 
da creche e pré-
escolar

Docentes de música
Educadores  
Docentes  de 
Música 

07-10-2021 1.º Período
Docentes de 
Música do 1.º 
CEB

1.ºCEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa.

Sensibilização para a música 
tradicional portuguesa;                                      
Reconhecimento de competâncias na 
formação de cidadãos capazes de 
cooperar com os outros. 

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Dia Mundial da Música
Sensibilizar para a música tradional portuguesa;     
Promover as relações interpessoais entre os 
alunos. 

Docentes Titulares 
de Turma  Docentes  
de Música do 1.º 
Ceb     Alunos do 
1.º CEB

Docentes de música 
do 1.º CEB

Docentes Titulares 
de Turma  
Docentes  de 
Música do 1.º Ceb     
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07-10-2021
a
14-10-2021

1.º Período Ana Vieira Ensino Secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Promoção de conhecimento e 
funcionalidade de novas ferramentas;
Aprofundamento da visão estratégica 
institucional;
Incentivar a participação dos alunos 
em projetos e atividades de âmbito 
naciona.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Formação Pordata – Base de dados 
Portugal contemporâneo 

Fundação Francisco Manuel dos 
Sabtos 

Promover a aprendizagem autónoma; 
Criar ferramentas digitais de acesso e pesquisa de 
dados estatísticos.

Professores de 
Geografia e 
Economia  
Alunos do 10.º B_C 
Alunos do 11.ºB_C 

Professores de 
Geografia 10.º/11.º 
Professor de 
economia

Pedro Fragoso 
Ana Vieira 
Michael Cunha 

10-10-2021
a
17-10-2021

1.º Período Ana Vieira 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Promoção de conhecimento dos 
contrastes de Desenvolvimento;
Aprofundamento da visão estratégica 
institucional;   
Incentivar a participação dos alunos 
em projetos de cidadania e de 
sensibilização social.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Um Mundo desigual 

(Exposição de obras do autor Ugur 
Gallenkus) 

Promover a aprendizagem autónoma e 
participativa;
Criar momentos reflexivos e sensibilizar os alunos 
e comunidade educativa para o Mundo Desigual;
Criar uma educação mais humanista e 
transformadora de pessoas que contribuem para 
uma sociedade mais justa e solidária. 

Professora de 
Geografia 
 Alunos do 
9.ºA_B_C_D 
(sensibilizar a 
comunidade 
educativa) 

Professora de 
Geografia 
Alunos do 
9.ºA_B_C_D 

Ana Vieira

15-10-2021 1.º Período Ana Vieira 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Incentivar a participação dos alunos 
em projetos e atividades do colégio;
Promover nos alunos competências e 
aptidões relevantes para o exercício de 
uma cidadania responsável e ativa.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Participação na Semana Nacional de 
Sensibilização sobre espécies 

invasoras

Sensibilizar os alunos para a importância da 
sustentabilidade ambiental e para a proteção da 
biodiversidade;
Criação de atividades de Ciência-Cidadã.

Parceria com a 
Universidade de 
Coimbra –  Centre 
for Functional 
Ecology – Science 
for People & The 
planet – As 
invasoras

Centre for Functional 
Ecology – Science 
for People & The 
planet – As 
invasoras

Ana Vieira

15 e 17 de 
outubro 1.º Período SNAS

Creche
Pré-escolar
123CEB
Ensino Secundário

Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Promover nos alunos competências e 
aptidões relevantes para o exercício de 
uma cidadania responsável e ativa. 
Incentivar a participação dos alunos 
em projetos e atividades do colégio;

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Dia Mundial da Alimentação

Creche e pré-escolar:
 

1) Plantação de uma alface no CNM 
para levarem para casa; 

2) Construir um copo reciclado para 
plantar a alface no CNM; 

3) Proposta de visualização do filme 
em família "Peter Rabbit Runaway

4) Na sala visualizar o trailer, 
contextualizando o Dia Mundial da 

Alimentação: 
https://www.youtube.com/watch?v=R

vLvl4cHWhw

123ºCEB e Secundário

Distribuição de maçãs nos bares do 
CNM gratuitamente contextualizado 

com cartaz realiado no PES e 
reflexão sobre o Dia Mundial da 
Alimentação em turma com a 

visualização do video: https://digital-
assets.fao.org/home/action/viewAsse
t?id=23928&index=1&total=9&view=vi

ewSearchItem

Partilha no mural de cada ciclo 
(colocado na entrada de cada pólo) 
sobre a reflexão do video realizada 

por turma.

Cuidar da alface reconhecendo a importância do 
sol, da água e do solo para o crescimento da 
planta;
Preparar  e ou consumir uma refeição em família 
com a alface;
Promover a consciencialização e a importância de 
reciclar objetos;
Apelar ao consumo de fruta feia e de proximidade;
Refetir sobre o tema da produção local e sazonal 
em turma e partilhar no mural. 

SNAS 

Diretores de turma
Professores titulares
Educadores
SNAS

SNAS

18-10-2021
a
22-10-2021

1.º Período
Docentes 
Titulares de 
Turma 1.ºCEB

1.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Incentivar a participação dos alunos 
em projetos e atividades do colégio;
Promover nos alunos competências e 
aptidões relevantes para o exercício de 
uma cidadania responsável e ativa.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades. Dia Mundial da Alimentação Promover comportamentos saudáveis;       

Prevenir comportamentos de risco.

Docentes titulares 
de turma           
Alunos do 1.º CEB 
Assistentes 
Operacionais      
Nutricionista do 
CNM          

Docentes Titulares 
de Turma 

Docentes do 1.º 
CEB   

20-10-2021 até 
ao final do ano 
letivo

1.º Período 
(extensível a 
todo o ano 
letivo)

Equipa PES 1.º, 2.º, 3.º CEB e 
Ensino Secundário 

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Incentivar a participação dos alunos 
em projetos e atividades do colégio;
Promover nos alunos competências e 
aptidões relevantes para o exercício de 
uma cidadania responsável e ativa.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Dia Mundial do Combate ao Bullying 
(Construção de marcos de correio 

PES)

Promover comportamentos saudáveis, no âmbito 
do bem-estar físico, mental e social; Sensibilizar a 
comunidade educativa para a temática do Bullying .

Alunos do 1.º, 2.º, 
3.º CEB e 
Secundário

Equipa de alunos 
PES 

Equipa PES 
(Patrícia 
Mondragon, 
Patrícia Basílio e 
Renata Leite)
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28-10-2021 1.º Período Ana Vieira Ensino Secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Promoção de conhecimento da CPLP;
Aprofundamento da visão estratégica 
institucional;  Incentivar a participação 
dos alunos em projetos de cidadania.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Semana da Cooperação e da 
Solidariedade 

Ajuda-nos a distribuir sorrisos 
(campanha de angariação de fundos) 
Comemoração do Dia Internacional 

para a Erradicação da Pobreza 

Promover a aprendizagem autónoma e 
participativa; 
Desenvolver competências sociais assentes na 
responsabilidade social; 
Criar uma campanha de angariação de donativos 
para S. Tomé e Príncipe; 
Criar uma educação mais humanista e 
transformadora de pessoas que contribuem para 

Toda a comunidade 
escolar 
ONGA AAMDA – 
projeto Mala da 
Amizade 

Professora de 
Geografia 
Alunos do 10.º B_C 

Ana Vieira

28/10/21 1.º Período Educadores Creche e Pré-Escolar

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa.

Sensibilazação para uma efeméride 
anglo-saxónica;    Fortalecimento da 
ligação Escola-Comunidade educativa. 

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Halloween Sensibilizar os alunos para a cultura anglo-
saxónica.

Educadores  
Professores de 
inglês              
Crianças da Creche 
e Pré-Escolar

Educadores  
Professores de 
Inglês

Professores de 
Inglês 

29-10-2021 1.º Período
Docentes de 
Inglês do 1.º 
CEB

1.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa.

Sensibilazação para uma efeméride 
anglo-saxónica;    Fortalecimento da 
ligação Escola-Comunidade educativa. 

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Halloween Sensibilizar os alunos para a cultura anglo-
saxónica.

Docentes de Inglês 
do 1.º Ceb;         
Alunos do 1.º Ceb;

Docentes de Inglês 
do 1.º CEB

Docentes de Inglês 
do 1.º CEB

44498 1.º Período Sara Costa Todas as valências

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens;
Mobilização da comunidade 
educativa; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e 
pedagógica;Articulação curricular; 
Recursos educativos;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos;

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

 Ação de sensibilização e controlo

Promover a leitura, assumindo-a como fator de 
desenvolvimento individual e de progresso 
nacional;
Criar um ambiente social favorável à leitura.
Inventariar e valorizar práticas pedagógicas e 
outras atividades que estimulem o prazer de ler 
entre crianças, jovens e adultos;
Criar instrumentos que permitam definir metas 
cada vez mais precisas para o desenvolvimento 
da leitura;
Fomentar o gosto pela leitura; 
Desenvolver o gosto pela investigação/ pesquisa 
sobre o património literário nacional e europeu.

Comunidade 
Educativa

Professores de 
Línguas

Professores de 
Línguas

Novembro 1.º Período Joao Sousa 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens;
Mobilização da comunidade 
educativa; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Apoio ao bem-estar das crianças e 
alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Articulação curricular; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Mecanismos de autorregulação.

 Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Valorização dos sucessos dos 
alunos. Pré-olimpíadas da Matemática

Testar a aptidão dos alunos para raciocinar, 
estabelecer relações lógicas e escolher as 
estratégias adequadas à resolução de problemas;
Testar a criatividade dos alunos na resolução de 
problemas.

Alunos do 7.º ano Clube Eco-Escolas Liliana Gonçalves

Novembro 1.º Período Ana Luisa 
Vieira Ensino Secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Apoio ao bem-estar das crianças e 
alunos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Mecanismos de autorregulação.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Olimpíadas da geografia

Testar a aptidão dos alunos para raciocinar 
geograficamente estabelecer relações lógicas e 
escolher as estratégias adequadas à resolução de 
problemas geográficos. 

Alunos do 
secundário e 
professores de 
Geografia

Ana Luísa Vieira
Pedro Fragoso

Ana Luísa Vieira
Pedro Fragoso

Novembro 1.º Período João Batista Todas as valências

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Apoio ao bem-estar das crianças e 
alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Articulação curricular;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar;
Mecanismos de autorregulação;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo;
Mecanismos de regulação pelas 
lideranças.

Participação na vida da escola e 
assunção de 
responsabilidades;Solidariedade e 
cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Noite da Ciência VIII  2.º e 3.º CEB e 
Secundário

Desenvolver um conjunto de iniciativas, nas quais 
os alunos possam participar, nomeadamente em 
experiências relacionadas com tópicos de Física, 
Química e Matemática;
Incentivar e desenvolver o gosto pelas Ciências 
Experimentais.

Comunidade 
Educativa Cidadania 9ºA

João Baptista 
Sandra Figueiredo 
Marília Castro 
Patrícia Rodrigues
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Novembro 1.º Período João Batista Ensino Secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Articulação curricular;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Mecanismos de autorregulação;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Visita à Escola Superior de 
Biotecnologia (Porto)  10.ºAno

Fomentar a importância das  atividades 
laboratoriais.
Incentivar e desenvolver o gosto pelo 
conhecimento;
Detetar vocações científicas;
Apelar à qualidade do raciocínio, à criatividade e à 
imaginação;
Incentivar e desenvolver o gosto pelas Ciências 
Experimentais.

Alunos do 10.º ano
Professores do 
Grupo de Física e 
Química

Sandra Figueiredo  
Marília Castro

Novembro 1.º Período João Batista Ensino Secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Articulação curricular;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Mecanismos de 
autorregulação;Mecanismos de 
regulação por pares e trabalho 
colaborativo;
Mecanismos de regulação pelas 

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente;
Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Visita de Estudo à Organização 
Europeia para a Pesquisa Nuclear   

(CERN - SUIÇA)

Ilustrar, através de um contacto direto com o 
trabalho de investigação científica, alguns dos 
conteúdos programáticos da disciplina de Física e 
Química.

Professores do 
Grupo de Física e 
Química Alunos do 
11.º ano

Professores do 
Grupo de Física e 
Química

João Baptista

05-11-2021 1.º Período João Batista 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Apoio ao bem-estar das crianças e 
alunos;
Articulação curricular; 
Inovação curricular e pedagógica;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Visita ao Centro Multimeios de 
Espinho

Incentivar e desenvolver o gosto pelo 
conhecimento;
Detetar vocações científicas;
Apelar à qualidade do raciocínio, à criatividade e à 
imaginação.

Alunos do 7.º ano e 
Professores de 
Física e Química

Professores de 
Físico-Química

Professores de 
Físico-Química

11-11-2021 1.º Período Ana Gama Ensino Secundário
Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Recursos educativos;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo.

Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos. Dia Mundial da Filosofia

Proporcionar oportunidades favoráveis ao 
desenvolvimento de um pensamento ético-
-político crítico, responsável e socialmente 
comprometido, contribuindo para a
aquisição de competências dialógicas que 
predisponham à participação democrática.

Alunos dos 10.º e 
11.º anos

Grupo disciplinar de 
Filosofia

Ana Gama
Débora Rana

11/11/21 1.º Período Educadores Creche e Pré-Escolar Mobilização da comunidade 
educativa;

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Apoio ao bem-estar das crianças e 
alunos;

Participação na vida da escola;

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

S. Martinho Preservar os usos e costumes do Património 
Cultural Português.

Educadores      
Crianças da creche 
e pré-escolar

Educadores Educadores

21-11-2021
a
28-11-2021

1.º Período
Docentes 
Titulares de 
Turma 1ºCEB

1.º CEB Mobilização da comunidade 
educativa;

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Apoio ao bem-estar das crianças e 
alunos;

Participação na vida da escola;

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

S. Martinho Preservar os usos e costumes do Património 
Cultural Português.

Alunos do 1.º CEB
Professores 
Titulares de Turma
Assistentes 
Operacionais
Docentes de 
Enriquecimento 
Curricular

Docentes Titulares 
de Turma 

Grupo responsável 
pelo PAA

22-11-2021 1.º Período Ana Vieira 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens;
Mobilização da comunidade 
educativa; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Fortalecimento e consolidação da 
relação Colégio - Comunidade 
Educativa; 
Promoção da inclusão e o sucesso 
educativo de todos e para todos; 
Aprofundamento da visão estratégica 
institucional. 

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Dia 21 de Novembro  – Dia 
Internacional da Floresta Autóctone –

 Exposição de folhas – identificação 
das árvores autóctones

Sensibilizar os alunos para a importância da 
sustentabilidade ambiental e para a proteção da 
biodiversidade, nomeadamente das espécies 
autóctones.

Comunidade 
educativa

Clube Eco-escolas
Cidadania – 9.º ano Ana Vieira

22-11-2021 1.º Período

Educadores        
Docentes 
Titulares de 
Turma 1.ºCEB

Creche e Pré-Escolar                            
1.º CEB

Mobilização da comunidade 
educativa; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Reconhecimento de competências na 
formação de cidadãos capazes de 
cooperar com os outros;
Fortalecimento e consolidação da 
relação Colégio - Comunidade 
Educativa; 

Participação na vida da escola; Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Dia Nacional do Pijama Sensibilizar os alunos para práticas de 
solidariedade.

Crianças da Creche 
e Pré-Escolar 
Alunos do 1.º CEB
Professores 
Titulares de Turma
Assistentes 
Operacionais
Docentes de 
Enriquecimento 

Educadores     
Docentes Titulares 
de Turma 

Educadores                
Docentes Titulares 
de Turma 
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Dezembro 1.º Período Isabel 
Gonçalves Ensino Secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Mecanismos de autorregulação.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Olimpíadas Portuguesas de Biologia 
Sénior

Aplicar e testar os conteúdos programáticos 
adquiridos ao longo de todo o Ensino Secundário, 
no âmbito da Biologia;
Fomentar o gosto/interesse pela Biologia.

Alunos dos 10.º e 
12.º ano; 
Professoras de 
Biologia e Geologia 
do 10.º ano e 
Biologia do 12.º ano

Professoras de 
Biologia e Geologia

Andreia Constante 
Isabel Gonçalves 
Patrícia Mondragon

Dezembro 1.º Período Paula Pinto 23CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa.

Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Avaliação para e das aprendizagens.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Teatro Educa, Peça “25 de Abril - 
História de Uma Revolução”

Sensibilizar os alunos para a importância da 
Revolução de Abril;
Promover o desenvolvimento da plena cidadania;
Promover a capacidade de interpretação crítica e 
fundamentada, através da compreensão da 
dinâmica evolutiva da sociedade.
Proporcionar a aquisição de competências e 
atitudes que permitam o questionamento das 
realidades sociais do passado.

Alunos 6.º e 8.º ano Diana Pinheiro
Paula Pinto

Diana Pinheiro
Paula Pinto

Dezembro 1.º Período Inês Póvoas 2.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Articulação curricular;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Mecanismos de autorregulação.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Visita guiada ao Jardim Botânico do 
Porto e Casa Andresen +  Visita ao 

Teatro Nacional São João

Fomentar o interesse dos alunos pela literatura 
portuguesa;
Preservar, estudar e divulgar o património cultural 
português;
Estreitar a ligação entre a realidade e o programa 
curricular;
Despertar o interesse pela herança cultural 
portuguesa;
Conhecer aprofundadamente a vida e obra da 
escritora Sophia de Mello Breyner Andresen;
Promover a interdisciplinaridade com os conteúdos 
de Ciências Naturais;
Explorar e contactar com a natureza e perceber a 
biodiversidade de animais e plantas;
Desenvolver a capacidade de observação, análise 
e comunicação dos alunos;
Desenvolver as competências sociais do aluno, 
sobretudo no que diz respeito à cooperação e 
convivência;
Estimular a criatividade e o espírito crítico na 
descoberta do mundo;
Fortalecer os laços da relação professor/aluno.

Alunos do 5.º ano Inês Póvoas
Dinis Rebelo

Inês Póvoas;
Dinis Rebelo

13-12-2021 
a 
17-12-2021

1.º Período Sara Costa Ensino Secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos; 
Inovação curricular e pedagógica;
Articulação curricular; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Recursos educativos;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Comemoração do 20.º aniversário do 
CNM: "20 ANOS – 20 HISTÓRIAS" 

(ciclo de entrevistas - alunos, 
funcionários...)

Fomentar o gosto pela leitura;
Celebrar os 20 anos do CNM;
Aplicar os conhecimentos e competências 
adquiridos na disciplina de Português.

Alunos do 12.º ano Professoras de 
Português

Isolete Sousa
Sara Costa
Joana Brandão

13/12/21 1.º Período Isabel 
Gonçalves Ensino Secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Mecanismos de autorregulação.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos. Olimpíadas de Geologia

Aplicar e testar os conteúdos programáticos 
adquiridos ao longo de todo o Ensino Secundário, 
no âmbito da Geologia;
Fomentar o gosto/interesse pela Geologia.

Alunos do 11.ºano; 
Professoras de 
Biologia e Geologia 
do 11.º ano

Professoras de 
Biologia e Geologia

Isabel Gonçalves 
Patrícia Mondragon

A definir 1.º Período Emiliana 
Alves Todas as valências

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens;
Mobilização da comunidade 
educativa; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Apoio ao bem-estar das crianças e 
alunos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Chá das Línguas (Semana da Leitura)

Criar um ambiente social favorável ao uso das 
línguas estrangeiras;
Fomentar o gosto pela leitura;
Promover a leitura assumindo-a como fator de 
desenvolvimento individual e de progresso 
nacional.

Todas as Valências
Professores das 
Línguas 
Estrangeiras

Patrícia Silva
Pedro Azevedo
Fábio Leite
Sónia Nogueira
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A definir 1.º Período Joao Sousa 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens;
Mobilização da comunidade 
educativa; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Apoio ao bem-estar das crianças e 
alunos;  Inovação curricular e 
pedagógica;
Articulação curricular; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Avaliação das aprendizagens;
Recursos educativos;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Mecanismos de autorregulação.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Olimpíadas da Matemática
Categoria A

Testar a aptidão dos alunos para raciocinar, 
estabelecer relações lógicas e escolher as 
estratégias adequadas à resolução de problemas;
Testar a criatividade dos alunos na resolução de 
problemas.

Alunos dos 8.º e 9.º 
anos

Professores de 
Matemática Liliana Gonçalves

A definir 1.º Período Joao Sousa Ensino Secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens;
Mobilização da comunidade 
educativa; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Apoio ao bem-estar das crianças e 
alunos; Inovação curricular e 
pedagógica;
Articulação curricular; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação das aprendizagens;
Recursos educativos;
Mecanismos de autorregulação.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Olimpíadas da Matemática – 
categoria B

Testar a aptidão dos alunos para raciocinar, 
estabelecer relações lógicas e escolher as 
estratégias adequadas à resolução de problemas;
Testar a criatividade dos alunos na resolução de 
problemas.

Alunos do 
Secundário

Professores de 
Matemática Liliana Gonçalves

17-12-2021 1º Período Educadores Creche e Pré-escolar Mobilização da comunidade 
educativa;

Fortalecimento e consolidação da 
relação Colégio - Comunidade 
Educativa

Sensibilizar os alunos para práticas de 
solidariedade

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente

Amigo oculto Reconhecer o valor social do trabalho em equipa.

Crianças da creche 
e pré escolar 
Educadores 
Professores de 
música/ teatro e 
jogo dramático

Educadores 
Professores de 
música/Teatro e 
Jogo dramático

Educadores

22-12-2021 1.º Período Joao Sousa 2.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens;
Mobilização da comunidade 
educativa; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Apoio ao bem-estar das crianças e 
alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Articulação curricular; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação  das aprendizagens;
Recursos educativos;
Mecanismos de autorregulação.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Valorização dos sucessos dos 
alunos. SuperTMatik

Fomentar o gosto pela Matemática;
Fomentar o espírito de competitividade entre 
alunos;
Desenvolver o cálculo mental.

Alunos do 2.º CEB Joana Dias
Andreia Ribeiro Joana Dias

A definir 1.º Período
Docentes 
Titulares de 
Turma 1.ºCEB

1.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;

Fortalecimento e consolidação da 
relação Colégio - Comunidade 
Educativa; 

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Reuniões de Pais Refletir sobre o desempenho dos alunos.

Direção
Coordenação
Docentes Titulares 
de Turma
Pais e 
Encarregados de 
Educação

Docentes Titulares 
de Turma Docentes 1º CEB

A definir 1.º Período Carla Capela Todas as valencias

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens;
Mobilização da comunidade 
educativa; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Apoio ao bem-estar das crianças e 
alunos;
Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Articulação curricular;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Recursos educativos;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar; Estratégias de ensino e 
aprendizagem orientadas para o 
sucesso;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo;
Mecanismos de regulação pelas 
lideranças;
Mecanismos de autorregulação.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente;
Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Gala de Natal CNM

Implementar o gosto pelas artes performativas;
Promover a autoestima e autoconfiança dos 
alunos;
Proporcionar atividades que vão ao encontro da 
promoção dos saberes, das competências e dos 
Soft Skills dos alunos.

Toda a comunidade 
educativa.

Carla Capela
Ruben Correia
Cátia Sousa
Tito Santos
(entre muitos outros) 

Carla Capela
Ruben Correia 
Cátia Sousa
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A definir 1.º Período Joana 
Conceição 2.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens;
Mobilização da comunidade 
educativa; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos; 
Inovação curricular e pedagógica;
Articulação curricular; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Recursos educativos;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos; Participação na vida da 
escola e assunção de 
responsabilidades.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Exposição de trabalhos dos alunos 
do 5.º e 6.º ano de EV e ET

Potenciar momentos de interação e de 
sociabilização entre pais, alunos e restante 
comunidade educativa;
Valorizar a importância da arte em vários 
contextos educativos;
Promover o entendimento dos fenómenos da 
visão, da perceção e da ilusão;
Identificar e estudar a linguagem visual, os seus 
elementos e a sua gramática [forma, cor, estrutura 
e composição];
Explorar estas questões, no sentido de 
compreender os mecanismos da visão, é o 
primeiro passo para o entendimento de que a 
perceção do real é pessoal;
Apresentar à comunidade educativa os trabalhos 
elaborados pelos alunos nas aulas de Ed. Visual e 
Ed. Tecnológica;
Potenciar momentos de interação e de 
sociabilização entre pais, alunos e restante 
comunidade educativa;
Valorizar a importância da arte em vários 
contextos educativos.

Alunos do 2.º CEB
Professoras das 
disciplinas de EV e 
ET 2.ºCEB

Joana da 
Conceição

24-01-2021 a 28-
01-2021 2.º Período Cristina 

Falcão 3.º CEB
Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Visita de Estudo
Peça de Teatro: 

“Auto da Barca do Inferno”

Sensibilizar os alunos para as artes dramáticas;
Compreender a diversidade das artes e do teatro;
Compreender e valorizar o teatro enquanto 
património cultural e social.

Alunos do 9.º ano Professoras de 
Português

Luísa Ferreira
Sandra Machado

Educadores 
Docentes 
Titulares de 
Turma 1.ºCEB

2.º Período

Educadores  
Docentes 
Titulares de 
Turma 1.ºCEB

Creche e Pré-ecolar  
1.º CEB

Mobilização da comunidade 
educativa; 

Desenvolvimento de competências e 
aptidões relevantes para o exercício de 
uma cidadania responsável e ativa. 

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente; Dia de fazer tudo ao contrário Libertar a mente da prisão da normalidade;

Alterar a rotina do quotidiano.

Educadores 
Crianças da Creche 
e do pré-escolar 
Docentes Titulares 
de Turma;
Alunos do 1.º CEB.

Educadores 
Docentes Titulares 
de Turma 

Educadores  Grupo 
responsável pelo 
PAA

10-02-2022 2.º Periodo Dia mundial 
do legume

Creche; pré-escolar;  
1º ciclo

Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Promover nos alunos competências e 
aptidões relevantes para o exercício de 
uma cidadania responsável e ativa. 
Incentivar a participação dos alunos 
em projetos e atividades do colégio;

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Creche: 
Degustar legumes com diferentes 

texturas. 

Pré-escolar: 
Preparar a salada do almoço com 
reflexão sobre a importância dos 

legumes que a compõem; 
Preparar a sopa do almoço com 
refelxão sobre a importância dos 

legumes.

Conhecer os vários legumes e promover o seu 
consumo;
Reconhecer a importancia dos e promover o 
consumo de saladas;
Incentivar para o consumo de sopa.

SNAS 

Diretores de turma e 
professores 

titulares; 
Educadores; SNAS;

SNAS

21/02/2022 a 
23/02/2022 2.º Periodo

Equipa SEAE 
e Docentes 
do Ensino 
Secundário

9.º ano e ensino 
secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens. Mobilização 
da Comunidade Educativa. • 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos. Apoio ao 
bem-estar das crianças e alunos.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades. 

Contributo do Colégio para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

XII Career Meeting

Contribuir para a construção da educação para 
carreira dos alunos do 9.º ano e ensino 
secundário. Dinamizar atividades informativas, 
exploratórias, de reflexão e/ou lúdico pedagógicas 
que incentivem a aprendizagem colaborativa e 
coletiva no âmbito de temáticas das profissões. 
Explorar a noção de competências profissionais 
(hard skills) e de competências pessoais e sociais 
(soft skills) associadas a determinada profissão.

Alunos do 9.º ano 
do ensino 
secundário

SEAE e docentes do 
ensino secundário SEAE

23/02/22 2.º Período Cristina 
Falcão 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Peça de Teatro: 
“Aquilo que os Olhos Veem ou o 

Adamastor”

Sensibilizar os alunos para as artes dramáticas;
Compreender a diversidade das artes e do teatro;
Compreender e valorizar o teatro enquanto 
património cultural e social.

Alunos do 8.º ano Professoras de 
Português

Cristina Falcão
Luísa Ferreira

2.º Período
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14/02/21 2º Período Educadores Creche e Pré-escolar

Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos    Promoção 
da equidade e inclusão de todas as 
crianças e de todos os alunos

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades

Valorização dos sucessos dos 
alunos. Baile da amizade

Aprofundar relações interpessoais através da 
partilha de experiências.
Valorizar a expressão espontânea dos alunos e as 
suas opiniões para as artes em geral.

Crianças da creche 
e pré-escolar 
Educadores 

Educadores Educadores

24/02/21 2º Período Educadores Creche e Pré-escolar

Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos    Promoção 
da equidade e inclusão de todas as 
crianças e de todos os alunos

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades

Valorização dos sucessos dos 
alunos. Carnaval do projeto

Aprofundar relações interpessoais através da 
partilha de experiências.
Valorizar a expressão espontânea dos alunos e as 
suas opiniões para as artes em geral.

Crianças da creche 
e pré-escolar 
Educadores 

Educadores Educadores

25/02/21 2º Período Educadores Creche e Pré-escolar

Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos    Promoção 
da equidade e inclusão de todas as 
crianças e de todos os alunos

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Festa de Carnaval 

Preservar os usos e costumes do Património 
Cultural Português.
Aprofundar relações interpessoais através da 
partilha de experiências.

Crianças da creche 
e pré-escolar 
Educadores 

Educadores Educadores

Março 2.º Período Docentes 1.º 
CEB 1.ºCEB Mobilização da comunidade 

educativa; 

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;

Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades. Carnaval

Preservar os usos e costumes do Património 
Cultural Português;
Aprofundar relações interpessoais através da 
partilha de experiências. 

Docentes Titulares 
de Turma
Professores do 
Enriquecimento 
Curricular
Alunos do 1.º ceb
Assistentes 
Operacionais

Professores 
Titulares de Turma

Professores 
Titulares de Turma

Março 2.º Período Cristina 
Falcão 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Visita de Estudo
Peça de Teatro:

“Leandro, Rei da Helíria”

Sensibilizar os alunos para as artes dramáticas;
Compreender a diversidade das artes e do teatro;
Compreender e valorizar o teatro enquanto 
património cultural e social.

Alunos do 7.º ano Professoras de 
Português

Inês Póvoas
Liliana Costa

14-03-2022 2.º Período Cristina 
Falcão 3.º CEB e SEC

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

"Os Lusíadas" 
(no CNM ou online)

Sensibilizar os alunos para o estudo da obra 
camoniana; 
Desenvolver o espírito crítico e a sensibilidade 
literária e estética.

Alunos do 9.º e 10.º 
anos

Professoras de 
Português

Luísa Ferreira
Sandra Machado
Joana Brandão
Mafalda Souto

15-03-2021 2.º Período Carla Capela 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Apoio ao bem-estar das crianças e 
alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Articulação curricular;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar;
Mecanismos de autorregulação;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo;
Mecanismos de regulação pelas 
lideranças.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

9.º Festival de Cinema de Animação 
do C.N.M.

Formar os alunos na utilização de programas 
informáticos específicos para trabalhos artísticos 
de Stop Motion e Animação;
Promover o entendimento dos fenómenos da 
visão, da perceção e da ilusão;
Identificar e estudar a linguagem visual, os seus 
elementos e a sua gramática [forma, cor, estrutura 
e composição];
Explorar estas questões, no sentido de 
compreender os mecanismos da visão, é o 
primeiro passo para o entendimento de que a 
perceção do real é pessoal.
Apresentar à comunidade educativa os trabalhos 
elaborados pelos alunos nas aulas de Ed. Visual e 
T.I.C.;
Potenciar momentos de interação e de 
sociabilização entre pais, alunos e restante 
comunidade educativa;
Valorizar a importância da arte em vários 
contextos educativos.

Comunidade 
Educativa e Alunos 
do 9.º ano

Carla Capela Carla Capela 

18/03/21 2º Período Educadores Creche e Pré-escolar Mobilização da comunidade 
educativa;

Envolvimento das famílias na vida 
escolar

Participação na vida da escola; Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Comemoração do Dia do Pai

Fomentar o intercâmbio Escola/Família.
Educar para os valores com base na inter-relação 
familiar.
Desenvolver o espírito de união e de grupo 
através da atividade física.

Crianças da creche 
e pré-escolar 
Educadores        
Pais 

Educadores 
Professores de 
música/ teatro e jogo 
dramático 

Educadores
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18/03/21 2.º Período Fábio Leite 3.º CEB e SEC

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Entrega de Certificados de 
Cambridge

Divulgar os resultados dos alunos das diferentes 
valências nos exames de Cambridge;
Premiar o esforço dos alunos no que diz respeito 
ao estudo do inglês;
Reconhecer as competências linguísticas dos 
diferentes alunos.

Alunos que 
realizaram exames 
de cambridge em 
Outubro de 2021

Professores de 
Inglês Fábio Leite

20/03/22 2.º Período
Docentes 
Tirulares de 
Turma

Todas as valências

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos;

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades. Dia Internacional da Felicidade Promover comportamentos saudáveis, no âmbito 

do bem-estar físico, mental e social.
Toda a comunidade 
escolar Definir a equipa Definir a equipa

22-03-2022 2º Periodo SNAS 123ºCEB
Ensino secundário

Promover nos alunos 
competências e aptidões 
relevantes para o exercício 
de uma cidadania 
responsável e ativa. 
Incentivar a participação dos 
alunos em projetos e 
atividades do colégio.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Dia Mundial da água

1.º,2.º e 3º ciclo: Contabilizar a água 
desperdiçada no refeitório;

 Workshop com confeção de águas 
armatizadas sensibilizando 

importancia do seu consumo; 
Publicar uma noticia com os 

resultados da quantidade de água 
desperdiçada. 

Secundário: Disponibilizar águas 
aromatizadas na refeição do almoço 
sensibilizando para o seu consumo. 

Promover a redução do desperdicio de água; 
Apelar a importancia do seu consumo. SNAS 

Diretores de turma
πrofessores titulares 
Educadores
SNAS

SNAS

2021-03-25 2.º Período
Docentes 
Tirulares de 
Turma

1.º CEB Mobilização da comunidade 
educativa;

Fortalecimento e consolidação da 
relação Colégio - Comunidade 
Educativa; 

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Dia do Pai
Fomentar o intercâmbio escola- família;
Educar para os valores com base na inter relação 
familiar; 

Docentes Titulares 
de Turma;
Docente Artes 
Visuais
Alunos do 1.º CEB

Docentes Titulares 
de Turma 

Docentes Titulares 
de Turma 

Data a definir 2.º Período Ana Vieira Todas as valências

Fortalecimento e 
consolidação da relação 
Colégio - Comunidade 
Educativa;  
Aprofundamento da visão 
estratégica institucional.

Fortalecimento e consolidação da 
relação Colégio - Comunidade 
Educativa; 
Promoção da inclusão e o sucesso 
educativo de todos e para todos; 
Aprofundamento da visão estratégica 
institucional. 

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Caminhada sensorial – parque do 
Avioso – Parceria AAMDA – 

comemoração do dia da floresta

Sensibilizar os alunos para a importância da 
sustentabilidade ambiental e para a proteção da 
biodiversidade, nomeadamente das espécies 
autóctones.

AAMDA
Comunidade 
Educativa

Clube Eco-Escolas Ana Vieira

Data a definir 2.º Período
Docentes 
Tirulares de 
Turma

1.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Fortalecimento e consolidação da 
relação Colégio - Comunidade 
Educativa; 
Promoção da inclusão e o sucesso 
educativo de todos e para todos; 
Aprofundamento da visão estratégica 
institucional. 

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Encontro com o Autor

Sensibilizar os alunos para o estudo de obras 
literárias;
Desenvolver o espírito critico e a sensibilidade 
literária e estética. 

Docentes Titulares 
de Turma

Alunos do 1.º ceb

Docentes Titulares 
de Turma 

Docentes Titulares 
de Turma 

28-03-2022 a 01-
04-2022 2.º Período

Docentes de 
Inglês do 1.º 
CEB

1.º CEB

Fortalecimento e 
consolidação da relação 
Colégio - Comunidade 
Educativa;  
Aprofundamento da visão 
estratégica institucional.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;

Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso.

Exposição dos alunos à Língua 
Inglesa num contexto real e 
fomentação do interesse pela arte do 
teatro e da representação.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Peça de teatro em Inglês Proporcionar aos alunos o contacto com a língua 
Inglesa e com as artes performativas. 

Docentes de Inglês 
do 1.º Ceb;         
Alunos do 3º e 4º 
ano; 

Docentes de Inglês 
do 1.º CEB

Docentes de Inglês 
do 1.º CEB

28-03-2022 
a
 01-04-2022

2.º Período Sara Costa Ensino Secundário
Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Fortalecimento e consolidação da 
relação Colégio - Comunidade 
Educativa;  
Aprofundamento da visão estratégica 
institucional.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

"Os Lusíadas" 
Éter Produção Cultural

Sensibilizar os alunos para o estudo da obra épica 
e lírica de Luís de Camões; 
Desenvolver o espírito crítico e a sensibilidade 
literária e estética;
Sensibilizar os alunos para as artes dramáticas;
Compreender a diversidade das artes e do teatro.

Alunos do 10.º ano Professoras de 
Português

Joana Brandão
Mafalda Souto



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES  |  ANO LETIVO 2021/2022                                                                                                     

“Qualidade no Sucesso que permita, pela exploração de todas as nossas potencialidades, a construção conjunta de um mundo melhor” In  PE 11

28-03-2022
a
 05-04-2022

2.º Período Sara Costa Ensino Secundário
Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Visita de estudo ao Palácio Nacional 
de Mafra e Peça de Teatro: 

“Memorial do Convento” de José 
Saramago.

Sensibilizar os alunos para o estudo da obra de 
José Saramago; 
Desenvolver o espírito crítico e a sensibilidade 
literária e estética;
Sensibilizar os alunos para as artes dramáticas;
Compreender a diversidade das artes e do teatro;
Compreender e valorizar o teatro enquanto 
património cultural e social.

Alunos 12.º ano Professoras de 
Português

Isolete Sousa
Sara Costa
Joana Brandão

29-03-2022
a
01-04-2022

2.º Período Pedro 
Fragoso Ensino Secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos.

Solidariedade e cidadania.
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Porto Comercial e Malha Urbana 

Conhecer o funcionamento da economia local e o 
desenvolvimento regional;
Conhecer a história e a evolução da moeda e o 
comércio na cidade do Porto;
Aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas;
Conhecer a morfologia urbana e as diferentes 
áreas funcionais;
Identificar e caracterizar os tipos de agricultura 
praticados na região;
Motivar para o estudo da Economia e da 
Geografia;
Consolidar os conteúdos lecionados sobre as 
cidades e a expansão urbana.

Alunos e 
professores de 
Economia e 
Geografia dos 10.º 
e 11.º anos

Professores de 
Economia e 
Geografia

Michael Cunha
Pedro Fragoso
Ana Vieira

29-03-2022
a
01-04-2022

2.º Período Ana Mafalda 
Ramos 2.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Apoio ao bem-estar das crianças e 
alunos;
Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Articulação curricular; 
Inovação curricular e pedagógica;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Mecanismos de autorregulação;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo;
Mecanismos de regulação pelas 
lideranças.

Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Visita à Réplica da Nau Quinhentista 
do Museu de Construção Naval de 

Vila d Conde

Conhecer as condições técnicas e científicas que 
possibilitaram o arranque da expansão portuguesa. 
(Domínio – Expansão e Mudança nos séculos XV 
e XVI);
Elucidar sobre as vicissitudes da vida a bordo 
numa nau Quinhentista; 
Desenvolver a capacidade de observação, análise 
e comunicação dos alunos; 
Fomentar o gosto pela disciplina; 
Sensibilizar para a preservação do património 
histórico-cultural; 
Promover o trabalho de equipa e a sociabilidade 
entre alunos e docentes; 
Promover uma cultura de autonomia e 
responsabilidade; 
Reconhecer as áreas funcionais de uma cidade.
Identificar as diferentes morfologias urbana;
Relacionar as diferentes plantas com o 
planeamento da cidade;
Reconhecer as consequências do crescimento 
urbano e mencionar as possíveis soluções;
Reconhecer a importância das cidades 
sustentáveis. 

Alunos de 8.º ano, 
professores de 
História e 
professores de 
Geografia

Professores de 
História e Geografia 

Maria João Duarte
Ana Mafalda 
Ramos
Pedro Fragoso 

31-03-2022 2.º Período Patricia 
Mondragon 23CEB e SEC

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Recursos educativos;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar;
Avaliação para e das aprendizagens;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Feira das Rochas e Fósseis  2.º e 3.º 
CEB e Secundário

Desenvolver o interesse pelas Ciências e o 
conhecimento sobre a constituição das rochas;
Articular os conhecimentos teóricos adquiridos 
com a prática;
Angariar material científico para o Colégio.

Comunidade 
educativa

Professoras de 
Biologia e Geologia

Professoras de 
Biologia e Geologia

31-03-2022 2.º Período Joana 
Conceição 2.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Articulação curricular;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Exposição de trabalhos dos alunos 
do 5.º e 6.º ano de EV e ET

Potenciar momentos de interação e de 
sociabilização entre pais, alunos e restante 
comunidade educativa;
Valorizar a importância da arte em vários 
contextos educativos;
Promover o entendimento dos fenómenos da 
visão, da perceção e da ilusão;
Identificar e estudar a linguagem visual, os seus 
elementos e a sua gramática [forma, cor, estrutura 
e composição];
Explorar estas questões, no sentido de 
compreender os mecanismos da visão, é o 
primeiro passo para o entendimento de que a 
perceção do real é pessoal;
Apresentar à comunidade educativa os trabalhos 
elaborados pelos alunos nas aulas de Ed. Visual e 
Ed. Tecnológica;
Potenciar momentos de interação e de 
sociabilização entre pais, alunos e restante 
comunidade educativa;
Valorizar a importância da arte em vários 
contextos educativos.

Alunos das turmas 
dos 5.º e do 6.º 
anos

Professoras das 
disciplinas de EV e 
ET 2.ºCEB

Joana da 
Conceição
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Abril 2.º Período Sara Costa 23CEB e SEC

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos; 
Inovação curricular e pedagógica;
Articulação curricular; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Recursos educativos;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

"20 anos a construir histórias" - 
Celebração dos 20 anos do CNM

Fomentar o gosto pela leitura; 
Celebrar os 20 anos do CNM;
Aplicar os conhecimentos e competências 
adquiridos na disciplina de Português.

2.º e 3.º Ciclo do 
Ensino Básico e 
Secundário

Professores de 
Português

Professores de 
Português

Abril 2.º Período Sara Costa Ensino Secundário
Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos; 
Inovação curricular e pedagógica;
Articulação curricular; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Recursos educativos;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos;
Solidariedade e cidadania; 
Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Peça de Teatro: 
“Farsa de Inês Pereira” 

de Gil Vicente

Sensibilizar os alunos para o estudo da obra «A 
Farsa de Inês Pereira» de Gil Vicente;
Compreender a diversidade das artes e do teatro;
Sensibilizar os alunos para as artes dramáticas;
Compreender e valorizar o teatro enquanto 
património cultural e social.

Alunos do 10.º ano Professoras de 
Português

Mafalda Souto
Joana Brandão

Abril 2.º Período Cristina 
Falcão 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

"Onde está o Gil?" (atividade online)

Contactar com os aspetos específicos do texto 
dramático;
Sensibilizar os alunos para as artes dramáticas;
Compreender a diversidade das artes e do teatro;
Compreender e valorizar o teatro enquanto 
património cultural e social.

Alunos do 9.º ano Professoras de 
Português

Luísa Ferreira 
Sandra Machado

Abril 2.º Período Cristina 
Falcão 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Workshop com Pedro Chagas Freitas 
sobre o texto publicitário

Cativar os alunos para a escrita, através de 
metodologias sempre inovadoras e 
surpreendentes;
Desbloquear a criatividade, fazendo as pazes com 
o crítico interno e confiando no jorrar de ideias;
Laborar na exploração da expressividade (oral e 
corporal);
Estimular a potencialização de universos 
imaginários;
Estruturar o encadeamento do raciocínio;
Criar soluções criativas e eficazes.

Alunos do 7.º ano Professoras de 
Português

Liliana Costa
Inês Póvoas

Abril 2.º Período Sara Costa Ensino Secundário
Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Peça de teatro:
"As máscaras de Pessoa" - Éter 

Produção Cultural

Sensibilizar os alunos para o estudo da obra de 
Fernando Pessoa e heterónimos; 
Desenvolver o espírito crítico e a sensibilidade 
literária e estética;
Sensibilizar os alunos para as artes dramáticas;
Compreender a diversidade das artes e do teatro.

Alunos 12.º ano Professoras de 
Portugês

Isolete Sousa
Sara Costa
Joana Brandão

Abril 2.º Período Juliana 
Machado 2.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Mecanismos de autorregulação;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo.

Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Oceanário de Lisboa e Pavilhão do 
Conhecimento 

Aplicar os conteúdos programáticos adquiridos nas 
aulas de Ciências Naturais; 
Estimular o gosto pelas Ciências Naturais; 
Promover o interesse pelo conhecimento científico 
e tecnológico; 
Promover a interligação entre teoria e prática; 
Promover e reforçar a relação professor-aluno e 
aluno-aluno. 

Alunos do 5.º Ano; 
Professoras de 
Ciências Naturais 
do 5.º ano.

Professoras de 
Ciências Naturais

Juliana Machado
Andreia Fernandes
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01-04-2022
a
05-04-2022

2.º Período Sara Costa Ensino Secundário
Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Passeio literário: 
"Os Maias" 

Lisboa

Sensibilizar os alunos para o estudo da obra 
queirosiana; 
Desenvolver o espírito crítico e a sensibilidade 
literária e estética;
Conhecer os principais espaços da cidade de 
Lisboa  em que se movem as personagens da 
obra;
Compreender os palcos oitocentistas de convívio, 
de conspiração e de romance da cidade da capital.

Alunos do 11.º ano 
e professores de 
Português

Professores de 
Português/Economia 
e Física e Química 
A.

Cristina Falcão 
Sandra Machado 
Sara Costa

01-04-2022
a
05-04-2022

2.º Período João Batista Ensino Secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Apoio ao bem-estar das crianças e 
alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Articulação curricular;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar;
Mecanismos de 
autorregulação;Mecanismos de 
regulação por pares e trabalho 
colaborativo;
Mecanismos de regulação pelas 
lideranças.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Visita de estudo CEIIA Centro de 
Engenharia e Desenvolvimento - 

Matosinhos

Incentivar e desenvolver o gosto pelo 
conhecimento;
Detetar vocações científicas;
Apelar à qualidade do raciocínio, à criatividade e à 
imaginação;
Incentivar e desenvolver o gosto pelas Ciências 
Experimentais.

Alunos e Professor 
de  Química 12.º 
ano

Professor de 
Química 12.º ano Sandra Figueiredo

01-04-2022
a 
05-04-2022

2.º Período Sara Costa Ensino Secundário
Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

"Encontro com Padre António Vieira" 
- Peça de Teatro - Éter Produção 

Cultural

Sensibilizar os alunos para o estudo da obra de 
Padre António Vieira;
Desenvolver o espírito crítico e a sensibilidade 
literária e estética;
Compreender a diversidade das artes e do teatro;
Sensibilizar os alunos para as artes dramáticas. 

Alunos do 11.º ano Professoras de 
Português

Cristina Falcão 
Sandra Machado  
Sara Costa

01-04-2022
a
05-04-2022

2.º Período Michael 
Cunha 3.º CEB e SEC

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Inovação curricular e pedagógica;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Dia Mundial do Consumidor  “Os 
Direitos e Deveres", “Semana do 

Consumidor DECO)

Dar a conhecer métodos e formas de “saber ser” 
um consumidor racional na atualidade;
Diferenciar o Consumismo do Consumerismo 
(países desenvolvidos e em desenvolvimento);
Elaboração de um panfleto interativo e marcador 
informativo;
Fomentar o espírito criativo dos alunos.

Professor de 
Economia e alunos 
do 10.º ano;
Núcleo 
DECOJOVEM; 
Professores e 
alunos do Ensino 
Secundário e 3.º 
Ciclo.

Professor  de 
Economia e Alunos 
do 10.º ano

Michael Cunha

12/04/21 2º Período Educadores Creche e Pré-escolar

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;

Fortalecimento e consolidação da 
relação Colégio - Comunidade 
Educativa

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente

Reuniões de Pais 

Potenciar momentos de interação e de 
sociabilizaçãoe de sociabilidade nos vários 
espaços do Colégio.  Promover um bom ambiente 
escolar e uma favorável adaptação.

Crianças da Creche 
e Pré-Escolar
Docentes do Pré-
Escolar
Assistentes 
Operacionais
Docente de Música, 
Jogo Dramático | 
Teatro

Docentes do Pré-
Escolar
Assistentes 
Operacionais
Docente de Música, 
Jogo Dramático | 
Teatro

Docentes do Pré-
Escolar
Assistentes 
Operacionais
Docente de 
Música, Jogo 
Dramático | Teatro
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22-04-2022 2.º Período Joana 
Conceição 2.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Exposição de trabalhos dos alunos 
do 5.º e 6.º ano de EV e ET

Potenciar momentos de interação e de 
sociabilização entre pais, alunos e restante 
comunidade educativa;
Valorizar a importância da arte em vários 
contextos educativos;
Promover o entendimento dos fenómenos da 
visão, da perceção e da ilusão;
Identificar e estudar a linguagem visual, os seus 
elementos e a sua gramática [forma, cor, estrutura 
e composição];
Explorar estas questões, no sentido de 
compreender os mecanismos da visão, é o 
primeiro passo para o entendimento de que a 
perceção do real é pessoal;
Apresentar à comunidade educativa os trabalhos 
elaborados pelos alunos nas aulas de Ed. Visual e 
Ed. Tecnológica;
Potenciar momentos de interação e de 
sociabilização entre pais, alunos e restante 
comunidade educativa;
Valorizar a importância da arte em vários 
contextos educativos.

Alunos das turmas 
dos 5.º e do 6.º 
anos

Professoras das 
disciplinas de EV e 
ET 2.ºCEB

Joana da 
Conceição

25/04/22 2.º Período
Docentes 
Titulares de 
Turma 1.ºCEB

1.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Recursos educativos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Dia Internacional do Livro

Sensibilizar os alunos para o estudo de obras 
literárias;
Desenvolver o espírito critico e a sensibilidade 
literária e estética. 

Docentes Titulares 
de Turma
Alunos do 1.º CEB

Docentes Titulares 
de Turma

Docentes Titulares 
de Turma

29-04-2022 2.º Período
Docentes 
Titulares de 
Turma 1.ºCEB

1.º CEB

Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

25 de Abril Reconhecer datas e dactos importantes do 
património histórico nacional.

Docentes Titulares 
de Turma
Alunos do 4.º ano

Docentes Titulares 
de Turma do 4.ºano

Docentes Titulares 
de Turma do 4.ºano

29/04/21 2º Período Educadores Creche e Pré-escolar Mobilização da comunidade 
educativa;

Envolvimento das famílias na vida 
escolar

Participação na vida da escola; Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Comemoração do Dia da Mãe

Fomentar o intercâmbio Escola/Família.
Educar para os valores com base na inter-relação 
familiar.
Desenvolver o espírito de união e de grupo 
através da atividade física.

Crianças da creche 
e pré-escolar 
Educadores        
Mães

Educadores 
Professores de 
música/ teatro e jogo 
dramático 

Educadores

A definir 2º Período 
Docentes 
Tirulares de 
Turma

1.º CEB Mobilização da comunidade 
educativa;

Fortalecimento e consolidação da 
relação Colégio - Comunidade 
Educativa; 

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Dia da Mãe
Fomentar o intercâmbio escola- família;
Educar para os valores com base na inter relação 
familiar; 

Docentes Titulares 
de Turma;
Docente Artes 
Visuais
Alunos do 1.º CEB

Docentes Titulares 
de Turma 

Docentes Titulares 
de Turma 

A definir 2.º Período
Docentes 
Titulares de 
Turma 1ºCEB

1º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;

Fortalecimento e consolidação da 
relação Colégio - Comunidade 
Educativa; 

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Reuniões de Pais Refletir sobre o desempenho dos alunos.

Direção
Coordenação
Docentes Titulares 
de Turma
Pais e 
Encarregados de 
Educação

Docentes Titulares 
de Turma Docentes 1º CEB

A definir 2.º Período João Batista 3.º CEB e SEC

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Inovação curricular e pedagógica;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos. Olimpíadas da Química

Incentivar e desenvolver o gosto pelo 
conhecimento;
Detetar vocações científicas;
Apelar à qualidade do raciocínio, à criatividade e à 
imaginação.

Alunos do 3.º 
CEB/SEC e 
Secundário 
Professores de 
Físico-Química

Professores do 
Grupo de Física e 
Química

Marília Castro
Sandra Figueiredo
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A definir 2.º Período João Batista 3.º CEB e SEC

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Apoio ao bem-estar das crianças e 
alunos;
Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo;
Mecanismos de autorregulação.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos. Olimpíadas da Física

Incentivar e desenvolver o gosto pelo 
conhecimento;
Detetar vocações científicas;
Apelar à qualidade do raciocínio, à criatividade e à 
imaginação.

Alunos do 3.º 
CEB/SEC e 
Secundário 
Professores de 
Físico-Química

Professores do 
Grupo de Física e 
Química

Patrícia Rodrigues 
João Baptista

A definir 2.º Período Ana Rocha 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Mecanismos de autorregulação;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Visita virtual a um país de língua  
espanhola

Promover o contacto com países das línguas 
estrangeiras II;
Fomentar a utilização das TIC em sala de aula;
Estimular o trabalho de grupo;
Desenvolver as competências no domínio da 
produção e compreensão do oral.

Alunos do 3.º Ciclo 
de Espanhol

Professora de 
Espanhol Ana Rocha

A definir 2.º Período Sandra 
Machado 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo.

Solidariedade e cidadania. Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Visita virtual a um país de língua 
alemã

Promover o contacto com países das línguas 
estrangeiras II;
Fomentar a utilização das TIC em sala de aula;
Estimular o trabalho de grupo;
Desenvolver as competências no domínio da 
produção e compreensão do oral.

Alunos do 3.º Ciclo 
de Alemão

Professoras de 
Alemão

Ana Rita Rocha 
Sandra Machado

A definir 2.º Período Liliana Costa 2.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Articulação curricular;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Recursos educativos;
Mecanismos de autorregulação.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos. Peça de Teatro "Os Piratas"

Sensibilizar os alunos para as artes dramáticas;
Compreender a diversidade das artes e do teatro;
Compreender e valorizar o teatro enquanto 
património cultural e social.

Alunos do 6.º ano Professores de 
Português

Liliana Costa
Dinis Rebelo

A definir 2.º Período Inês Póvoas 2.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Articulação curricular;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Recursos educativos;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar;

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos. “Enconta-me”

Cativar os alunos para a literatura oral, através de 
metodologias sempre inovadoras e 
surpreendentes;
Desbloquear a criatividade, fazendo as pazes com 
o crítico interno e confiando no jorrar de ideias;
Laborar na exploração da expressividade (oral e 
corporal);
Estimular a potencialização de universos 
imaginários;
Estruturar o encadeamento do raciocínio.

Alunos do 2.º ciclo 
e Encarregados de 
Educação

Professores de 
Português

Inês Póvoas
Dinis Rebelo

A definir 2.º Período Sandra 
Machado 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos; 
Inovação curricular e pedagógica; 
Recursos educativos; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo.

Solidariedade e cidadania.
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Weihnachten in Deutschland- 
Weinhachtsmärkte

Promover o contacto com tradições de países de 
língua alemã relativas à quadra natalícia;
Potenciar o desenvolvimento de vocabulário;
Estimular a competência linguística no domínio da 
produção e compreensão oral;
Participar numa visita virtual a mercados de Natal 
na Alemanha (Dresden e Berlim);
Ouvir e cantar músicas tradicionais de natal em 
Alemão.

Alunos dos 7º, 8.º e 
9.º anos

Professoras de 
Alemão

Ana Rita Rocha
Sandra Machado

A definir 2.º Período Michael 
Cunha Ensino Secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Inovação curricular e pedagógica;
Articulação curricular;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Dia Mundial da Poupança “O 
Consumo e a Poupança”

Dar a conhecer métodos e formas de poupar no 
pesente para um futuro melhor (cartazes digitais);
Desenvolver a capacidade de encontrar 
estratégias eficazes para atingir os objetivos;
Elaboração de uma sessão formativa para ciclos 
(123CEB);
Fomentar o espírito criativo dos alunos.

Professor de 
Economia e alunos 
do 10.º Ano;  
(Núcleo 
DECOJOVEM) 
Professores e 
alunos do Ensino 
Básico e 
Secundário

Professor e alunos 
do 10.º ano de 
Economia

Michael Cunha
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A definir 2.º Período Michael 
Cunha Ensino Secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Visita a Uma Unidade 
Fabril/Logística Distribuição: "Os 

Setores de Atividade"

Sensibilizar os alunos para o mundo empresarial;
Dar a conhecer o ciclo da produção e comércio e o 
seu desenvolvimento;
Conhecer algumas técnicas de trabalho de campo 
no âmbito da Gestão e Economia;
Cruzamento de informação prática com 
conhecimento teórico;
Compreender e valorizar setores  chaves da 
Economia;
Desenvolver a sensibilidade para o mundo 
empresarial de uma capital europeia financeira;
Aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas. 

Alunos do Ensino 
Secundário Socio 
Económicas 
(10.ºano)

Professor de 
Economia Michael Cunha

A definir 2.º Período Ana Rocha 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens;

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Articulação curricular;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Recursos educativos;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo.

 Participação na vida da escola e 
assunção de 
responsabilidades;Solidariedade e 
cidadania;

Valorização dos sucessos dos 
alunos;

Visita virtual a um país de língua 
espanhola

Promover o contacto com as diferentes línguas e 
culturas;
Celebrar a diversidade linguística e cultural;
Sensibilizar os cidadãos para a existência e para o 
valor do plurilinguismo e do multiculturalismo.

Alunos e professora 
de Espanhol

Professora de 
Espanhol e alunos 
dos 7.º, 8.º e 
9.ºanos

Ana Rocha

A definir 2.º Período Sandra 
Machado 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Recursos educativos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo.

Solidariedade e cidadania. Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Visita virtual a um país de língua 
alemã

Promover o contacto com países das línguas 
estrangeiras II;
Fomentar a utilização das TIC em sala de aula;
Estimular o trabalho de grupo;
Desenvolver as competências no domínio da 
produção e compreensão do oral.

Alunos dos 7.º, 8.º 
e 9.º anos

Professoras de 
Alemão

Ana Rita Rocha
Sandra Machado

A definir 2.º Período Ana Rocha 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Visita virtual a um país de língua 
espanhola

Sensibilizar os cidadãos para a existência e para o 
valor do plurilinguismo e do multiculturalismo;
Promover o contacto com países das línguas 
estrangeiras II;
Fomentar a utilização das TIC em sala de aula;
Estimular o trabalho de grupo;
Desenvolver as competências no domínio da 
produção e compreensão do oral.

Professora de 
Espanhol e alunos 
dos 7.º, 8.º e 9.º 
anos

Professora de 
Espanhol Ana Rocha

A definir 2.º Período João Batista Ensino Secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Articulação curricular;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo;Mecanismos de 
autorregulação.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Museu da Eletricidade Lisboa 
(11.º ano)

Incentivar e desenvolver o gosto pelo 
conhecimento;
Aplicar os conteúdos programáticos adquiridos nas 
aulas de Física e Química;
Promover e reforçar a relação professor-aluno e 
aluno-aluno.

 Alunos do 11ºAno
Professores do 
Grupo de Física e 
Química 

João Baptista  e 
Sandra Figueiredo
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A definir 2.º Período Diana Pinheiro 3.º CEB e SEC

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Recursos educativos;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Visita de estudo ao Museu do 
Holocausto no Porto e ao Instituto 

Geofísico da Universidade do Porto

Aprofundar os conteúdos do domínio da Grande 
Depressão à II Guerra Mundial, nomeadamente, o 
Holocausto;
Fomentar o debate e a reflexão a partir da análise 
crítica e fundamentada dos exemplos do passado;
Promover o respeito pela diferença, reconhecendo 
e valorizando a diversidade: étnica, ideológica e 
cultural;
Proporcionar aos alunos o contacto com uma 
atmosfera única própria dos locais históricos 
autênticos, de modo a promover um desejo 
especial de aprender e suscitar fortes emoções;
Criar a oportunidade de estudar objetos originais 
pode estimular o interesse, a motivação e a 
aprendizagem, a partir de uma ligação direta e 
tangível com as pessoas que vivenciaram aquele 
passado;
Desenvolver uma consciência histórica que 
permita ao aluno assumir uma posição crítica e 
participativa na sociedade, reconhecendo a 
utilidade da História para compreender de forma 
integrada o mundo em que vive;
Compreender as características dos diferentes 
climas de acordo com os seus elementos 
climáticos; 
Proporcionar aos alunos a experiência de visitar 
uma estação meteorológica e a forma como é feita 
a medição dos diferentes elementos climáticos.                     
Aplicar as TIG para localizar e descrever 
fenómenos climáticos.

Alunos do 9.º ano e 
de História A 12.º 
ano
Professores de 
História e Geografia

Professores de 
História
Professores de 
Geografia

Diana Pinheiro
Maria João Duarte 
Ana Vieira
Pedro Fragos

A definir 2.º Período Liliana Costa 2.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Articulação curricular;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;Recursos educativos; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Mecanismos de autorregulação.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Visita de Estudo Peça de Teatro: "As 
aventuras de Ulisses"

Sensibilizar os alunos para as artes dramáticas;
Compreender a diversidade das artes e do teatro;
Compreender e valorizar o teatro enquanto 
património cultural e social.

Alunos do 6.º ano Professores de 
Português

Liliana Costa
Dinis Rebelo

A definir 2.º Período Liliana Costa 2.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Articulação curricular;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Recursos educativos; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Mecanismos de autorregulação;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Visita de Estudo Virtual ao Parque 
dos Poetas

Fomentar o interesse dos alunos pela literatura 
portuguesa; 
Preservar, estudar e divulgar o património cultural 
português;
Estreitar a ligação entre a realidade e o programa 
curricular;
Despertar o interesse pela herança cultural 
portuguesa; 
Conhecer aprofundadamente a vida e obra de 
alguns poetas portugueses;
Desenvolver a capacidade de observação, análise 
e comunicação dos alunos; 
Desenvolver as competências sociais do aluno, 
sobretudo no que diz respeito à cooperação e 
convivência;
Estimular a criatividade e o espírito crítico na 
descoberta do mundo; 
Fortalecer os laços da relação professor/aluno.

Alunos do 6.º ano Professores de 
Português

Liliana Costa
Dinis Rebelo
Inês Póvoas

A definir 2.º Período Emiliana 
Alves 123CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens;
Mobilização da comunidade 
educativa; Desenvolvimento 
de projetos, parcerias e 
soluções que promovam a 
qualidade das aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos; Inovação 
curricular e pedagógica; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos. Spelling Bee

Promover o contacto com diferentes línguas e 
culturas;
Celebrar a diversidade linguística e cultural;
Promover a Aprendizagem das Línguas ao longo 
da vida, a fim de responder às transformações 
económicas, sociais e culturais na Europa, 
contribuindo, igualmente, para a realização 
pessoal e profissional;
Sensibilizar para o multiculturalismo.

3.º ano; 5.º ano; 7.º 
ano / Espanhol, 
Francês e Alemão / 
7.º e 8.º anos

Professores de 
Inglês, Alemão, 
Francês e Espanhol

Sónia Nogueira
Inês Silva
Patrícia Silva
Liliana Silva
Ana Rita Rocha
Sandra Machado
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A definir 2.º Período Emiliana 
Alves Todas as valências

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos; 
Articulação curricular; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Recursos educativos.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente;
Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Dia Europeu das Línguas

Promover o contacto com as diferentes línguas e 
culturas;
Celebrar a diversidade linguística e cultural;
Promover a aprendizagem das línguas ao longo da 
vida, a fim de responder às transformações 
económicas, sociais e culturais na Europa, 
contribuindo, igualmente, para a realização 
pessoal e profissional.

Todas as valências
Grupo Disciplinar 
das Línguas 
Estrangeiras

Professores das 
Línguas 
Estrangeiras

A definir pela 
APG 2.º Período Raquel 

Oliveira 23CEB
Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Recursos educativos.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos. Canguru Matemático sem Fronteiras

Estimular o gosto e o estudo pela Matemática; 
Estimular os alunos a divertirem-se a resolver 
questões matemáticas e a perceberem que 
conseguir resolver os problemas propostos é uma 
conquista pessoal muito recompensadora; 
 Permitir que os alunos descubram o lado lúdico da 
disciplina. 

Alunos dos 2.º e 3.º 
ciclos e 
professores de 
Matemática

Professora de 
Matemática Raquel Oliveira

A definir pela 
Ordem dos 
Biólogos

2.º Período Raquel 
Oliveira 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos; Inovação 
curricular e pedagógica; Estratégias de 
ensino e aprendizagem orientadas para 
o sucesso;Avaliação para e das 
aprendizagens;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

VIII 
Feira da Matemática

Estimular o gosto e o estudo pela Matemática; 
Permitir que os alunos descubram o lado lúdico da 
disciplina; 
Promover a interligação entre teoria e prática;
Promover o interesse pelo conhecimento científico 
e tecnológico; 
Promover e reforçar a relação professor-aluno e 
aluno-aluno.

Alunos do 9.º ano e 
Professores de 
Matemática

Professores de 
Matemática

João Sousa
Raquel Oliveira

A definir 2.º Período Liliana Silva 3.º CEB
Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Visita virtual a um país ou cidade de 
lingua francesa

Promover o contacto com países de língua 
francesa;
Fomentar a utilização das TIC em sala de aula;
Estimular o trabalho de grupo;
Desenvolver as competências no domínio da 
produção e compreensão do oral.

Alunos do 3.º ciclo Professora de 
Francês Liliana Silva

A definir 3.º Período Cristina 
Falcão 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Articulação curricular;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;Recursos educativos; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

A poesia não é tão rara como parece 
(online)

Cativar os alunos para a poesia, através de 
metodologias sempre inovadoras e 
surpreendentes;
Desbloquear a criatividade, fazendo as pazes com 
o crítico interno e confiando no jorrar de ideias;
Estimular a potencialização de universos 
imaginários;
Criar soluções criativas e eficazes.

Alunos dos 7.º e 8.º 
anos

Professoras de 
Português

Inês Póvoas
Liliana Costa
Cristina Falcão
Luísa Ferreira

18/04/2022 a 
23/04/2022 3.º Período

Docentes de 
Matemática 
do 1.º CEB

1.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens;
Mobilização da comunidade 
educativa; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;

Recursos educativos.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

CNMMAT WEEK

Promover o interesse pela área da Matemática;
Estimular o raciocício lógico-matemático
Proporcionar um espaço de troca de experiências 
entre alunos de diferentes anos de escolaridade.

Docentes Titulares 
de Turma
Alunos do 1.º Ceb

Docentes de 
matemática do 1.º 
CEB

Docentes de 
Matemática do 1.º 
CEB

19/04/2022 a 
22/04/2022 3.º Periodo

Equipa SEAE 
e Docentes 
do Ensino 
Secundário

9.º ano e ensino 
secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens. Mobilização 
da Comunidade Educativa. • 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos. Apoio ao 
bem-estar das crianças e alunos.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades. 

Contributo do Colégio para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

XII Career Meeting

Contribuir para a construção da educação para 
carreira dos alunos do 9.º ano e ensino 
secundário. Dinamizar atividades informativas, 
exploratórias, de reflexão e/ou lúdico pedagógicas 
que incentivem a aprendizagem colaborativa e 
coletiva no âmbito de temáticas das profissões. 
Explorar a noção de competências profissionais 
(hard skills) e de competências pessoais e sociais 
(soft skills) associadas a determinada profissão.

Alunos do 9.º ano 
do ensino 
secundário

SEAE e docentes do 
ensino secundário SEAE

Maio 3.º Período Equipa PES Todas as valências

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa;
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Incentivar a participação dos alunos 
em projetos e atividades do colégio;
Promover nos alunos competências e 
aptidões relevantes para o exercício de 
uma cidadania responsável e ativa.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Maio - Mês do coração ("Coração 
saudável é um coração feliz")

Promover comportamentos saudáveis, no âmbito 
do bem-estar físico, mental e social; Sensibilizar a 
comunidade educativa para a temática das 
emoções e pertinência de uma vida ativa e 
saudável..

Alunos da Creche, 
1.º, 2.º, 3.º CEB e 
Secundário

Equipa de alunos 
PES 

Equipa PES 
(Patrícia 
Mondragon, 
Patrícia Basílio e 
Renata Leite)

3.º Período
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Maio 3.º Período Emiliana 
Alves 3.º CEB e SEC

Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Articulação curricular; 
Inovação curricular e pedagógica;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

English Summer Course

Experienciar novos aspetos da língua e cultura 
inglesas e promover as competências de língua 
inglesa através da imersão no contexto 
académico, social e cultural de um país falante 
nativo de inglês.

Alunos e 
professores de 
Inglês

Professores de 
Inglês em parceria 
com a Multiway

Sónia Nogueira

27-05-2022 3.º Período Michael 
Cunha 23CEB e SEC

Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Articulação curricular;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos.

Solidariedade e cidadania; 
Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Projeto Parlamento dos Jovens
Ensino Básico e Secundário

Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela 
participação cívica e política; 
Dar a conhecer a Assembleia da República, o 
significado do mandato parlamentar, as regras do 
debate parlamentar e o processo de decisão do 
Parlamento, enquanto órgão representativo de 
todos os cidadãos portugueses;
Promover o debate democrático, o respeito pela 
diversidade de opiniões e pelas regras de 
formação das decisões; 
Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, 
definido anualmente; 
Proporcionar a experiência de participação em 
processos eleitorais; 
Estimular as capacidades de expressão e 
argumentação na defesa das ideias, com respeito 
pelos valores da tolerância e da formação da 
vontade da maioria; 
Sublinhar a importância da sua contribuição para a 
resolução de questões que afetem o seu presente 
e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as 
suas propostas junto dos órgãos do poder político.

Professor de 
Economia/Ciência 
Política e alunos do 
ensino Ensino 
Básico e 
Secundário

Professor de 
Economia/Ciência 
Política

Michael Cunha

Maio 3.º Período
Docentes 
Titulares de 
Turma

1.º CEB

Mobilização da comunidade 
educativa; 
Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;

 
Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente; Dia Internacional do Brincar

Fomentar a importância de brincar para o bem-
estar das crianças;
Valorizar o património cultural nacional. 

Docentes Titulares 
de Turma
Docentes de 
Enriquecimento 
Curricular
Alunos do 1.º Ceb

Docentes Titulares 
de Turma

Docentes Titulares 
de Turma

Maio 3.º Período Michael 
Cunha Ensino Secundário

Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

 Inovação curricular e pedagógica. Solidariedade e cidadania. Valorização dos sucessos dos 
alunos.

MUN-MODEL Nações Unidas
Ensino Secundário

Promover o debate democrático, o respeito pela 
diversidade de opiniões e pelas regras de 
formação das decisões; 
Incentivar a reflexão e o debate sobre temas da 
atualidade; 
Proporcionar a experiência de participação em 
processos de debate global; 
Estimular as capacidades de expressão e 
argumentação na defesa das ideias, com respeito 
pelos valores da tolerância e da formação da 
vontade da maioria; 
Sublinhar a importância da sua contribuição para a 
resolução de questões que afetem o seu presente 
e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as 
suas propostas junto dos órgãos do poder político.

Professor de 
Economia C 
/Ciência Política e 
Alunos do 12.º ano

Professor de 
Economia/Ciência 
Política

Michael Cunha

03-05-2022
a
06-05-2022

3.º Período Michael 
Cunha Ensino Secundário

Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Inovação curricular e pedagógica;
Avaliação para e das aprendizagens.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Geração Euro
Ensino Secundário

Perceberem em que é que consiste a política 
monetária e financeira;
A relação entre a política monetária e o conjunto 
da economia.

Professor de 
Economia e alunos 
do 11.º ano

Professor de 
Economia Michael Cunha

09/05/22 3.º Período Michael 
Cunha Ensino Secundário

Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Inovação curricular e pedagógica;
Avaliação para e das aprendizagens; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

A Empresa - JAP
Ensino Secundário

Simulador empresarial que permiti praticar gestão e 
ser uma experiência prática;
Sentir de perto o que é ter e gerir uma empresa;
Laboratório para experimentar o mundo 
empresarial;
Aquisição de mais conhecimentos para decidir o 
que fazer no futuro;
Compreender melhor a teoria e estar melhor 
preparado para os exames;
Desenvolver novas habilidades/capacidades.

Professor de 
Economia e Alunos 
do 10.º ano

Professor de 
Economia Michael Cunha

18/05/21 3º Período Educadores Creche e Pré-escolar

Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso; 
Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Comemoração do dia internacional 
dos museus

Fomentar a importância de brincar para o bem-
estar das crianças.
Valorizar o património cultural nacional.

Crianças da Creche 
e Pré-escolar 
Educadores

Educadores Educadores
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01/06/22 3.º Período Sara Costa Ensino Secundário
Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

 Peça de Teatro:
"Os Maias" de Eça de Queirós - Éter 

Produção Cultural

Sensibilizar os alunos para o estudo da obra 
queirosiana; 
Desenvolver o espírito crítico e a sensibilidade 
literária e estética;
Sensibilizar os alunos para as artes dramáticas;
Compreender a diversidade das artes e do teatro;
Compreender e valorizar o teatro enquanto 
património cultural e social.

Alunos do 11.º ano Professoras de 
Português

Cristina Falcão
Sandra Machado
Sara Costa

01/06/21 3.º Período

Educadores 
Docentes 
Titulares de 
Turma

Creche e Pré-escolar                  
1.ºCEB Mobilização da comunidade 

educativa.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Dia Mundial da Criança Partilhar experiências com crianças de outros 
contextos sociais e comemorar o dia da criança. 

Educadores  
Docentes Titulares 
de Turma
Docentes de 
Enriquecimento 
Curricular
Alunos do 1.º Ceb

Educadores 
Docentes Titulares 
de Turma

Educadores 
Docentes Titulares 
de Turma

05/06/22 3.º Periodo SNAS  1.º, 2.º e 3.º CEB 
Ensino Secundário

Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Promover nos alunos competências e 
aptidões relevantes para o exercício de 
uma cidadania responsável e ativa. 
Incentivar a participação dos alunos 
em projetos e atividades do colégio;

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Dia Mundial do Ambiente 

Realizar uma noticia a promover um 
alimento identificando as suas 
características nutricionais e 

ambientais. 

Sensibilizar para o conhecimento dos alimentos e 
respetivo rótulo (caso se aplique), o ciclo da 
produção dos alimentos e o impacto do respetivo 
alimento no ambiente. 

SNAS 
Diretores de turma e 
professores 
titulares;  SNAS;

SNAS

23/06/21 3º Período Educadores Creche e Pré-Escolar Mobilização da comunidade 
educativa;

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Apoio ao bem-estar das crianças e 
alunos.

Participação na vida da escola.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Comemoração do S. João Preservar os usos e costumes do Património 
Cultural Português.

Educadores      
Crianças da creche 
e pré-escolar

Educadores Educadores

27-6-2022 a
 30-06-2022 3.º Período

Docentes 
Titulares de 
Turma

1.ºCEB Mobilização da comunidade 
educativa; 

Promoção de competências e aptidões 
relevantes para o exercício de uma 
cidadania responsável e ativa. 

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Passeio Final de Ano
(1.ºCeb - 1.º,2.º,3.º anos) Assinalar o final do ano letivo

Docentes Titulares 
de Turma
Assistentes 
Operacionais
Alunos do 1.º Ceb

Docentes Titulares 
de Turma

Docentes Titulares 
de Turma

30-05-2021
a 
03-06-2021 
(9.ºano)

e de 

06-06-2021
a
10-06-20021
 (7.º e 8.ºano) 

3.º Período
Docentes 
Titulares de 
Turma

1.ºCEB Mobilização da comunidade 
educativa; 

Promoção de competências e aptidões 
relevantes para o exercício de uma 
cidadania responsável e ativa. 

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Passeio de Finalistas
Cerimónia de Finalistas 1.º CEB

(4.º Ano)
Assinalar o final do ano letivo

Docentes Titulares 
de Turma do 4.º ano
Assistentes 
Operacionais
Alunos do 4.º ano

Docentes Titulares 
de Turma Docentes Titulares 

de Turma

30-05-2021
a 
03-06-2021 
(9.ºano)

e de 

06-06-2021
a
10-06-20021
 (7.º e 8.ºano) 

3.º Período Maria João 
Duarte 3.º CEB e SEC

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Articulação curricular;
Recursos educativos.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Visita de estudo Museu Sé do Porto, 
Casa do Infante e à Igreja Museu de 

S. Francisco no Porto 

Aprofundar conhecimentos dos Domínios 
“Dinamismo civilizacional da Europa ocidental nos 
séculos XIII a XIV - espaços, poderes e 
vivências” e “A abertura europeia ao mundo - 
mutações nos conhecimentos, sensibilidades e 
valores nos séculos XV e XVI” (10.º ano);  
Aprofundar os conhecimentos dos alunos relativos 
ao tema: Portugal no contexto europeu dos 
séculos XII a XIV (7.º ano); 
Conhecer as características dos estilos românico 
e gótico;
Sensibilizar para a importância da arte;  
Desenvolver a capacidade de observação, análise 
e comunicação dos alunos; 
Fomentar o gosto pela disciplina;
Sensibilizar para a preservação do património 
histórico-cultural;
Sensibilizar para a História local;
Promover uma cultura de autonomia e 
responsabilidade;
Promover o trabalho de equipa e a sociabilidade 
entre alunos e docentes. 

Alunos de História 
A 10.º ano e alunos 
de História 7.º ano

Professoras de 
História 

Maria João Duarte
Diana Pinheiro 
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01-07-2021
a
07-07-2021
(9º ano)

e de

13-07-2021
a
15-07-2021
(7º e 8º ano)

3.º Período Inês Póvoas 2.º CEB
Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Articulação curricular;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Recursos educativos;
Mecanismos de autorregulação.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Peça de teatro:
 “O Príncipe Nabo”

Sensibilizar os alunos para as artes dramáticas;
Compreender a diversidade das artes e do teatro;
Compreender e valorizar o teatro enquanto 
património cultural e social.

Alunos do 5.º ano Professores de 
Português

Inês Póvoas
Dinis Rebelo

04-07-2022
a 
08-07-2022

3.º Período Michael 
Cunha 3.º CEB e SEC

Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Articulação curricular;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso.

Solidariedade e cidadania. Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Comemoração do Dia da Europa
“Portugal na U.E”

Exposição / atividade a desenvolver pelos alunos 
do secundário nas salas das diferentes valências;
Explorar a cultura gastronómica de diferentes 
países da U.E;
Sensibilizar os alunos para integração política, 
social e económica na União Europeia;
Fomentar o espírito criativo dos alunos.

Professor de 
Economia/Geografia 
e alunos dos 10.º e 
11.º anos;  (Núcleo 
DECOJOVEM)  - 
Alunos do Ensino 
Básico e 
Secundário

Professores de 
Economia e 
Geografia 

Michael Cunha
Ana Vieira
Pedro Fragoso

A definir 3.º Período Liliana Silva 3.º CEB
Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos.

Visita virtual a um país ou cidade de 
língua francesa

Promover o contacto com países das língua 
francesa;
Fomentar a utilização das TIC em sala de aula;
Estimular o trabalho de grupo;
Desenvolver as competências no domínio da 
produção e compreensão do oral.

Alunos do 3.º ciclo Professora de 
Francês Liliana Silva

A definir 3.º Período Isabel 
Gonçalves Ensino Secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Articulação curricular; 
Inovação curricular e pedagógica;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Mecanismos de autorregulação;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos;
Solidariedade e cidadania.

Valorização dos sucessos dos 
alunos. Geologia na Islândia

Motivar os alunos para o estudo da Geologia;
Aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas de 
Geologia;
Sensibilizar os alunos para as caraterísticas do 
trabalho de campo em Geologia;
Conhecer diferentes geossítios;
Promover e reforçar a relação professor-aluno e 
aluno-aluno.

Alunos dos 10.º e 
11.º anos 
Professoras de 
Biologia e Geologia

Professoras de 
Biologia e Geologia

Andreia Constante
Isabel Gonçalves 
Patrícia Mondragon

A definir 3.º Período Patricia 
Mondragon 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Visita de Estudo ao Estuário do Sado 
Observação dos “Golfinhos do Sado” 

(8.º ano)

Incentivar e desenvolver o gosto pelo 
conhecimento;
Despertar a curiosidade pelo estudo da Biologia, 
nomeadamente as relações entre os seres vivos e 
estes e o meio abiótico;
Conhecer algumas técnicas de trabalho de campo 
no âmbito da Biologia;
Conhecer diferentes reservas naturais nacionais;
Aplicar os conteúdos programáticos adquiridos nas 
aulas de Ciências Naturais;
Promover e reforçar a relação professor-aluno e 
aluno-aluno.

Alunos do 8.º ano
Professora de 
Ciências Naturais 
do 8.º ano

Professora de 
Ciências Naturais Patrícia Mondragon

A definir 3.º Período Ana Gama Ensino Secundário
Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Avaliação para e das aprendizagens.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Olimpiadas da Filosofia

Contribuir para a formação de pessoas integrais e 
cidadãos críticos e responsáveis, capazes de 
enfrentar os desafios e riscos da 
contemporaneidade;
Contribuir para o desenvolvimento de 
competências argumentativas e lógico-dedutivas, 
do pensamento crítico e reflexão autónomos.

Alunos dos 10.º e 
11.º anos

Professoras de 
Filosofia

Ana Gama
Débora Rana

A definir 3.º Período Liliana Silva 3.º CEB
Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Visita virtual a um país ou cidade de 
língua francesa

Promover o contacto com países de língua 
francesa;
Fomentar a utilização das TIC em sala de aula;
Estimular o trabalho de grupo;
Desenvolver as competências no domínio da 
produção e compreensão do oral.

Alunos do 3.º ciclo Professora de 
Francês Liliana Silva

A definir 3.º Período
Docentes 
Titulares de 
Turma 1ºCEB

1.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa.

Fortalecimento e consolidação da 
relação Colégio - Comunidade 
Educativa.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Reuniões de Pais Refletir sobre o desempenho dos alunos.

Direção
Coordenação
Docentes Titulares 
de Turma
Pais e 
Encarregados de 
Educação

Docentes Titulares 
de Turma Docentes 1º CEB
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5-07-2021 a 16-
07-2021 3º Período Educadores Creche e Pré-escolar Mobilização da comunidade 

educativa.

Promoção de competências e aptidões 
relevantes para o exercício de uma 
cidadania responsável e ativa. 

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Época balnear

Fomentar o contacto e a exploração em diferentes 
contextos: água, areia, sol, etc.
Proporcionar hábitos em contextos saudáveis.
Promover o intercâmbio entre
crianças de distintas idades.

Crianças da Creche 
e Pré-escolar 
Educadores 
Assistentes 
operacionais

Educadores Educadores

11/07/21 3º Período Educadores Creche e Pré-escolar

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa.

Fortalecimento e consolidação da 
relação Colégio - Comunidade 
Educativa;.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Reuniões de Pais Refletir sobre o desempenho dos alunos.

Direção
Coordenação
Educadores
Pais e 
Encarregados de 
Educação

Educadores Educadores

A definir 3.º Período Paula Pinto 2.º CEB
Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

 Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;Promoção 
da equidade e inclusão de todas as 
crianças e de todos os alunos;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Palácio da Pena e Jardim de 
Monserrate

Estimular o gosto pelas Ciências e pela História de 
Portugal; 
Promover o interesse pelo conhecimento científico 
e tecnológico; 
Promover a interligação entre teoria e prática;
Aplicar os conteúdos programáticos adquiridos nas 
aulas de Ciências Naturais e de História e 
Geografia de Portugal; 
Promover e reforçar a relação professor-aluno e 
aluno-aluno.

Alunos 6.º ano
Professora de 
História e Geografia 
de Portugal 

Paula Pinto

A definir 3.º Período Paula Pinto 2.º CEB
Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Recursos educativos.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

World Discoveries - Visita ao museu

Proporcionar um espaço de espontaneidade e 
debate;
Estimular a curiosidade natural dos participantes e 
educar para a preservação do nosso património 
histórico e sociocultural.

Alunos 5.º ano
Professora de 
História e Geografia 
de Portugal 

Paula Pinto

Ao longo do ano 
letivo

Ao longo do 
ano letivo João Batista 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; 
Mobilização da comunidade 
educativa.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Apoio ao bem-estar das crianças e 
alunos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Envolvimento das famílias na vida 
escolar;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Recursos educativos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Recursos educativos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Mecanismos de 
autorregulação;Mecanismos de 
regulação por pares e trabalho 
colaborativo;
Mecanismos de regulação pelas 
lideranças.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania;
Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos;
Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Fábrica Ciência Viva de Aveiro: 
Química por Tabela 2.0

Incentivar e desenvolver o gosto pelo 
conhecimento;
Detetar vocações científicas;
Apelar à qualidade do raciocínio, à criatividade e à 
imaginação.

Alunos do 8.º ano e 
Professor de Físico-
Química 

Professores de 
Físico-Química Patrícia Rodrigues

Ao longo do ano 
letivo Outubro a abril Joana Dias 2.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens; Mobilização 
da comunidade educativa.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos; 
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Mecanismos de autorregulação.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Valorização dos sucessos dos 
alunos. SuperTMatik

Fomentar o gosto pela Matemática;
Fomentar o espírito de competitividade entre 
alunos;
Desenvolver o cálculo mental.

Alunos o 2.º CEB Professores de 
Matemática Joana Dias

Ao longo do ano letivo
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Ao longo do ano 
letivo Outubro a abril Michael 

Cunha 23CEB e SEC

Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos.

Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades;
Solidariedade e cidadania.

Valorização dos sucessos dos 
alunos.

Parlamento Jovens/AE CNM- 
Eleições AE CNM

Promover a cidadania e o direito de voto e 
representatividade;
Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela 
participação cívica e política; 
Promover o debate democrático, o respeito pela 
diversidade de opiniões e pelas regras de 
formação das decisões; 
Proporcionar a experiência de participação em 

Professor de 
Economia/Ciência 
Política e alunos do 
Ensino Básico e 
Secundário

Professor de 
Economia/Ciência 
Política.

Michael Cunha

Ao longo do ano 
letivo

Novembro a 
maio

Michael 
Cunha Ensino Secundário

Desenvolvimento de projetos, 
parcerias e soluções que 
promovam a qualidade das 
aprendizagens.

Articulação curricular;
Avaliação para e das aprendizagens.

Impacto da escolaridade no percurso 
dos alunos.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Olímpiadas de Economia - Categoria 
Ensino Secundário

Testar a aptidão dos alunos para raciocinar 
economicamente estabelecer relações lógicas e 
escolher as estratégias adequadas à resolução de 
problemas económicos.

Alunos do 
Secundário Socio 
Económicas

Professor de 
Economia Michael Cunha

Ao longo do ano 
letivo

Outubro a 
maio

Isabel 
Gonçalves 3.º CEB

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Inovação curricular e pedagógica;
Articulação curricular;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso;
Promoção da equidade e inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos;
Avaliação para e das aprendizagens;
Recursos educativos;
Mecanismos de autorregulação;
Mecanismos de regulação por pares e 
trabalho colaborativo.

Solidariedade e cidadania;Impacto da 
escolaridade no percurso dos alunos.

Valorização dos sucessos dos 
alunos. Geopark de Arouca

Incentivar e desenvolver o gosto pelo 
conhecimento;
Despertar a curiosidade pelo estudo da Geologia;
Conhecer algumas técnicas de trabalho de campo 
no âmbito da Geologia;
Conhecer diferentes geossítios;
Aplicar os conteúdos programáticos adquiridos nas 
aulas de Ciências Naturais;
Promover e reforçar a relação professor-aluno e 
aluno-aluno.

Alunos do 7.º ano 
Professoras de 
Ciências Naturais e 
de Geografia do 7.º 
ano

Professoras de 
Ciências Naturais e 
de Geografia

Andreia Constante 
Mafalda Ramos

Ao longo do ano 
letivo

Ao longo do 
ano letivo

Maria João 
Duarte Ensino Secundário

Visão estratégica orientada 
para a qualidade das 
aprendizagens.

Desenvolvimento pessoal e emocional 
das crianças e dos alunos;
Articulação curricular;
Recursos educativos;
Estratégias de ensino e aprendizagem 
orientadas para o sucesso.

Solidariedade e cidadania; 
Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades.

Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente.

Visita de estudo Museu Romântico no 
Porto e Museu Nacional Soares dos 

Reis no Porto 

Aprofundar conhecimentos dos Domínios “O 
liberalismo – Ideologia e Revolução, modelos e 
práticas nos séculos XVIII e XIX” e “A civilização 
industrial - economia e sociedade; nacionalismos e 
choques imperialistas” (11.º ano);
Conhecer as características dos estilos romântico 
e naturalismo;
Sensibilizar para a importância da arte;
Desenvolver a capacidade de observação, análise 
e comunicação dos alunos;
Fomentar o gosto pela disciplina;
Sensibilizar para a preservação do património 
histórico-cultural;
Sensibilizar para a História local;
Promover uma cultura de autonomia e 
responsabilidade. 

Alunos de História 
A 11.º ano 

Professora de 
História Maria João Duarte


