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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2018/2019 
       

EB1/JI Padre Dr. Laudalino da Câmara Moniz de Sá  (Porto Formoso)     

 

Atividades 

 

 

Objetivos 
 

Intervenientes 
 

Calendarização 
 

Orçamento 
 

Avaliação 
 

Equipa responsável  

 

- Comemoração 

do Dia Mundial 

da 

Alimentação: 

-lanche 

saudável. 

 

- Sensibilizar para a importância de 

uma alimentação saudável. 

 

- Incutir bons hábitos alimentares. 

 

-  Desenvolver valores, atitudes e 

práticas que contribuam para a 

formação de cidadãos conscientes e 

participativos. 

 

- Aprofundar as relações entre a 

escola e a comunidade. 

 

Comunidade 

educativa 

 

16 de outubro 

 

5€ 

(cartolinas, 

folhas A4 e 

tinteiro) 

 

Como? 

- Ata de núcleo, no 

final do mês de 

outubro. 

 

 

Quando? 

- Durante o 

processo de 

organização e 

confeção do lanche 

saudável. 

- No final da 

atividade. 

 

- Docentes. 

- Assistentes 

Operacionais. 

- Encarregados de 

educação. 

 

 

 

 

- Natal 

solidário 

 

- Motivar os alunos para formas de 

ação solidárias, a partir do 

entendimento dos direitos e das 

necessidades dos outros. 

 

- Aprofundar as relações entre a 

escola e a comunidade. 

 

 

Comunidade 

educativa 

 

De 10  a 14  de 

dezembro 

 

50€ 

(cartolinas, 

colas, 

folhas A4, 

tinteiro, 

placas 

EVA…) 

 

 

 

 

Como? 

- Ata de núcleo no 

final do 1ºperíodo. 

 

 

Quando? 

- No final da 

atividade. 

 

 

 

 

- Docentes. 

- Assistentes 

Operacionais. 

- Idosos da freguesia. 



 

Atividades  

 

Objetivos 
 

Intervenientes 
 

Calendarização 
 

Orçamento 
 

Avaliação 
 

Equipa responsável  
 

 

Carnaval 

dos talentos 

 

- Promover a equidade social, criando 

condições para a concretização da 

igualdade de oportunidades para todos. 

 

- Integrar os conhecimentos adquiridos em 

novas formas de apreciação de atividades 

musicais, dramáticas e danças 

diversificadas encontrando alternativas 

para os desafios criativos. 

 

- Ter a capacidade de se expor perante a 

comunidade educativa. 

 

- Aprofundar as relações entre a escola e a 

comunidade. 

 

 

Comunidade 

educativa 

 

1 de março 
 

60€ 

(cartolinas, 

colas, folhas 

A4, tinteiro, 

placas EVA, 

mangas 

plásticas…) 

 

Como? 

- Ata de núcleo 

no final do mês 

de março. 

 

Quando? 

No final da 

atividade. 

- Docentes. 

- Assistentes 

Operacionais. 

- Encarregados de 

educação. 

 

 

VII Festival 

de Sopas 

Saudáveis 

 

- Sensibilizar para a importância de uma 

alimentação saudável. 

 

- Incutir bons hábitos alimentares. 

 

-  Desenvolver valores, atitudes e práticas 

que contribuam para a formação de 

cidadãos conscientes e participativos. 

 

- Aprofundar as relações entre a escola e a 

comunidade. 

 

 

Comunidade 

educativa 

 

Semana da 

Saúde (a definir) 

 

5€ 

(cartolinas, 

folhas A4 e 

tinteiro) 

 

Como? 

- Ata de núcleo, 

no final do mês 

de outubro. 

 

Quando? 

- Durante o 

processo de 

organização e 

confeção das 

sopas. 

- No final da 

atividade. 

 

 

- Docentes. 

- Assistentes 

Operacionais. 

- Encarregados de 

educação. 

- Comissão de idosas 

de Nossa Senhora da 

Graça. 

- Junta de Freguesia do 

Porto Formoso. 

- CATL (Pólo do Porto 

Formoso). 

 

 

- Partilha de 

saberes com 

a Comissão 

de idosas de 

Nossa 

 

- Partilhar conhecimentos e aprendizagens. 

 

- Ter a capacidade de se expor perante a 

comunidade educativa. 

 

 

Comunidade 

educativa 

 

No final do 2.º 

período 

 

40€ 

(Tintas, folhas 

A4, placas 

EVA, papel 

crepe, papel 

 - Docentes. 

- Assistentes 

Operacionais. 

- Encarregados de 

educação. 



Senhora da 

Graça. 

- Aprofundar as relações entre a escola e a 

comunidade. 

 

- Desenvolver capacidades expressivas 

através da utilização de diferentes 

materiais. 

manteiga, 

papel seda…) 

- Comissão de idosas 

de Nossa Senhora da 

Graça. 

 

 

- Tributo à 

Natureza 

 

 

- Partilhar conhecimentos e aprendizagens. 
 

- Aproveitar e dinamizar espaços públicos. 

 

- Desenvolver a consciência ambiental. 

 

- Desenvolver capacidades expressivas 

através da utilização de diferentes 

materiais. 

Comunidade 

educativa 

 

17 a 21 de junho 
 

5€ 

(cartolinas, 

folhas A4 e 

tinteiro) 

Como? 

- Ata de núcleo 

no final do mês 

de maio. 
 

Quando? 

No final da 

atividade. 

- Docentes. 

- Assistentes 

Operacionais. 

- Junta de Freguesia do 

Porto Formoso. 

 

 

 

Porto Formoso, 26 de setembro de 2018                                                                                                            Coordenadora de Núcleo: Telma Gonçalves 


