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Pré-Escolar 

 

Dia Designação Descrição das atividades/ duração Local Organização Público 

janeiro 

6 a 30 Brrrr que frio! Chegou o 
Inverno… 

 

Atividades de exploração do 
Inverno, nas diversas áreas de conteúdo 

JI da EB Bom 
Pastor; 

JI da EB 
Constituição 

Educadoras de Infância: 
Teresa Dias, Lívia 
Rodrigues, Lurdes 
Mesquita,    Ester 

Nunes, Isabel Barreiras 
e Remédios Costa   

S1bp, S2bp e S3bp 
( 58 alunos) 

S1c, S2c e S3c ( 
66 alunos) 

6 a 12 Vamos cantar as 
Janeiras…- Vivência do 

Dia de Reis 

Vivência e interiorização de hábitos e 
costumes relacionados com as tradições 
através do cantar das janeiras ao 1º CEB; 

Exploração de instrumentos musicais diversos 
e desenvolvimento do canto e interpretação 

instrumental percussiva; 
Exploração e elaboração de adereços com 

materiais de expressão plástica 

EB Bom Pastor; 
EB Constituição 

Educadoras de Infância: 
Teresa Dias, Lívia 
Rodrigues, Lurdes 
Mesquita,    Ester 

Nunes, Isabel Barreiras 
e Remédios Costa   

S1bp, S2bp e S3bp 
( 58 alunos) 

S1c, S2c e S3c ( 
66 alunos) 

 

Dia Designação Descrição das atividades/ duração Local Organização Público 

fevereiro 

2 a 27 
Brrrr que frio! 

Chegou o Inverno… 
Atividades de exploração do 

Inverno, nas diversas áreas de conteúdo 

JI da EB Bom 
Pastor; 

JI da EB 
Constituição 

Educadoras de Infância: 
Teresa Dias, Lívia 
Rodrigues, Lurdes 
Mesquita,    Ester 

Nunes, Isabel Barreiras 
e Remédios Costa 

S1bp, S2bp e S3bp 
( 58 alunos) 

S1c, S2c e S3c ( 66 
alunos) 

6 a 13 
Brincando com 
máscaras… - 

Vivência do Carnaval 

Estímulo do imaginário e da criatividade 
através da elaboração de máscaras e no 

convívio no desfile de Carnaval com o 1º CEB 
pelas ruas circundantes do JI com o apoio da 

Escola Segura , com a participação das 
crianças e familiares; 

Participação ativa das famílias na construção 
dos materiais para o desfile com utilização de 

materiais reciclados. 

JI da EB Bom 
Pastor; 

JI da EB 
Constituição; 

Ruas 
circundantes 

Educadoras de Infância: 
Teresa Dias, Lívia 
Rodrigues, Lurdes 
Mesquita,    Ester 

Nunes, Isabel Barreiras 
e Remédios Costa ; 

Professores do 1º. CEB; 
Encarregados de 

Educação 

S1bp, S2bp e S3bp 
( 58 alunos) 

S1c, S2c e S3c ( 66 
alunos); 

Alunos do 1º. CEB e 
comunidade 

educativa 
 

10 
Visita de estudo ao 

Museu 

Sensibilização para as questões ambientais; 
Interação entre as crianças e o Museu, com 

participação em ateliers; 
Participação ativa no processo de fabrico do 

papel. 

Museu do 
Papel em  
Paços de 

Brandão- Santa 
Maria da Feira 

Educadoras de Infância: 
Teresa Dias, Lívia 
Rodrigues, Lurdes 

Mesquita, 

S1bp, S2bp e S3bp 
( 58 alunos) 

13 
O encontro dos 

afetos 

Exploração de poesias e histórias sobre a 
amizade. 

Comemoração do dia dos amigos: confeção do 
presente alusivo ao dia dos amigos 

Elaboração de registos gráficos e escritos 
sobre a amizade. 

Exploração do tema nas diversas áreas de 
conteúdo. 

JI da EB 
Constituição; 

JI da EB 
Constituição 

Educadoras de Infância: 
Teresa Dias, Lívia 
Rodrigues, Lurdes 
Mesquita,    Ester 

Nunes, Isabel Barreiras 
e Remédios Costa 

S1bp, S2bp e S3bp 
( 58 alunos) 

S1c, S2c e S3c ( 66 
alunos) 

19 
História “Emília e o 

chá de tília” 
Hora do conto em articulação com Centro de 

Educação Ambiental da Quinta do Covelo 
JI da EB Bom 

Pastor 

Educadoras de Infância: 
Teresa Dias, Lívia 

Rodrigues e Lurdes 
Mesquita; Centro de 

Educação Ambiental da 
Quinta do Covelo 

S1bp, S2bp e S3bp 
(58 alunos) 
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Dia Designação Descrição das atividades/ duração Local Organização Público 

março 

9 a 19 
Vivendo o Dia do 

Pai… - Festa do Pai 

Preparação conjunta das três salas  para o dia do pai 
com:- elaboração da prenda para os mesmos com 

materiais reutilizáveis e canções;- confecção do 
lanche; 

Atividade conjunta com os familiares, de  expressão 
plástica, - elaboração de mensagens/exteriorização 
de sentimentos num “Feijoeiro Mágico”, colocado no 

exterior da escola;- 
lanche/convívio e oferta da prenda; 
Vinda dos pais/familiares à escola. 

JI da EB 
Constituição; 

JI da EB 
Constituição 

Educadoras de 
Infância: Teresa 

Dias, Lívia 
Rodrigues, Lurdes 
Mesquita,    Ester 

Nunes, Isabel 
Barreiras e 

Remédios Costa 

S1bp, S2bp e 
S3bp ( 58 
alunos) 

S1c, S2c e S3c ( 
65 alunos) 

16 a 20 

Viagem ao Mundo do 
Livro…Semana da 

Animação do Livro e 
da Leitura 

Atividades promotoras da compreensão e 
importância do livro e do prazer da leitura, em 
intercâmbio com o 1º CEB: poemas, canções, 

histórias e trabalhos baseados no tema “As Palavras 
do Mundo”. Participação e envolvimento da família na 
Hora do Conto e no desafio lançado para contarem e 
recontarem histórias ou poesia na escola, aos seus 
educandos ou para a criação de histórias que foram  

compiladas num livro e poesias alusivas à primavera. 
Desenvolvimento da atividade de aplicação do 

Referencial “Aprender com a Biblioteca”- exploração 
da obra “Os ovos misteriosos “de Luisa Ducla Soares 

JI da EB Bom 
Pastor; 

JI da EB 
Constituição 

Educadoras de 
Infância: Teresa 

Dias, Lívia 
Rodrigues, Lurdes 
Mesquita,   Ester 

Nunes, Isabel 
Barreiras e 

Remédios Costa , 
professores do 1º. 
CEB  e professora 

bibliotecária 
Ângela Tavares, 

 

S1bp, S2bp e 
S3bp ( 58 
alunos) 

S1c, S2c e S3c ( 
65 alunos)e 
comunidade 

educativa 
 

12 
História “Uma flor 

chamada Margarida” 
Hora do conto em articulação com Centro de 

Educação Ambiental da Quinta do Covelo 
Quinta do Covelo 

As educadoras de 
infância: Teresa 

Dias, Lívia 
Rodrigues e 

Lurdes Mesquita e 
Centro de 
Educação 

Ambiental da 
Quinta do Covelo 

S1bp, S2bp e 
S3bp( 58 alunos 

 

 
História “A 

amarelinha” 
Hora do conto na biblioteca da EB Bom Pastor 

Biblioteca da EB 
Bom Pastor 

As educadoras de 
infância: Teresa 

Dias, Lívia 
Rodrigues e 

Lurdes Mesquita e 
Biblioteca da EB 

Bom Pastor 

S1bp, S2bp e 
S3bp( 58 alunos) 

10 a 24 

Chegaram as 
andorinhas… É 

Primavera! Vivência 
do Dia da Árvore e 

da Floresta 

Atividades  sobre a importância da árvore e da 
floresta 

Colocação de flores de cartão reciclado no jardim 
exterior da EB decorados com a  participação das 

famílias; 
Articulação, com o 1º CEB, na ornamentação de 

espaços verdes da escola com a confeção de flores a 
partir de materiais reutilizáveis 

Plantação de uma japoneira nos jardins - a D. 
Camélia. 

JI da EB Bom 
Pastor; 

JI da EB 
Constituição 

Educadoras de 
Infância: Teresa 

Dias, Lívia 
Rodrigues, Lurdes 
Mesquita,   Ester 

Nunes, Isabel 
Barreiras e 

Remédios Costa 
 

S1bp, S2bp e 
S3bp ( 58 
alunos) 

S1c, S2c e S3c ( 
65 alunos), 

alunos do 1º. 
CEB e 

comunidade 
eucativa 

20 
Dia do Agrupamento- 

Cooperação entre 
escolas 

Danças, jogos e atividades plásticas com material 
reutilizável; 

Canção/Dramatização- As cores do arco-íris, com 
base no tema: importância da luz, do sol, da água, do 

arco-íris(2015 Ano Internacional da Luz); 

JI da EB Bom 
Pastor; 

JI da EB 
Constituição 

Educadoras de 
Infância e 

professores de 
vários ciclos de 

ensino 

S1bp, S2bp e 
S3bp ( 58 
alunos) 

S1c, S2c e S3c ( 
65 alunos) 

alunos de turmas 
da EB Irene 
Lisboa e ES 

Carolina 
Michaëlis 

23 a 27 

O coelhinho e os 
ovos… - Vivência da 
Páscoa; - vivência da 
Festa do Coelhinho 

Atividades de exploração das tradições da páscoa 
entre as  salas através de atividades variadas: jogos 

do coelhinho da páscoa (procura de ovos de 
chocolate); expressão plástica e confeção de uma 

JI da EB Bom 
Pastor; 

JI da EB 
Constituição 

Educadoras de 
Infância: Teresa 

Dias, Lívia 
Rodrigues, Lurdes 

S1bp, S2bp e 
S3bp ( 58 
alunos) 

S1c, S2c e S3c ( 
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prenda de Páscoa e outros trabalhos ao nível das 
várias áreas de conteúdo, executados com materiais 

recicláveis e técnicas plásticas(e outras) variadas. 
 

Mesquita,   Ester 
Nunes, Isabel 

Barreiras e 
Remédios Costa 

65 
alunos) 

 
 

27 

Faz de conta… 
- Vivência do 

Dia Mundial do 
Teatro 

Peça de teatro “O lugar desconhecido” representada 
no  Teatro da Vilarinha pelo grupo de teatro Pé de 

Vento ,a partir de um texto adaptado por Álvaro 
Magalhães; 

Teatro de fantoches apresentado pela Associação 
Catavento - Porto 

 

Teatro da 
Vilarinha- Porto 

 
 

JI da EB 
Constituição 

Educadoras de 
Infância: Teresa 

Dias, Lívia 
Rodrigues, Lurdes 

Mesquita, Ester 
Nunes, Isabel 

Barreiras , 
Remédios Costa   

e CMP 

S1bp, S2bp e 
S3bp ( 58 
alunos) 

S1c, S2c e S3c ( 
65 alunos) 

 

 

1.º Ciclo 

 

Dia Designação Descrição das atividades/ duração Local Organização Público 

janeiro 

19-jan Simulacro de incêndio 
Ação de sensibilização aos alunos para as regras de 

segurança face a uma situação real. 
EBS Carolina 

Michaëlis  

1Acm (26 alunos), 
2Acm (24 alunos), 
4Acm (22 alunos) 

5, 12 e 
19/jan 

Laboratório Aberto 

Realização de diferentes experiências sobre os 
seguintes temas: "Da superfície ao interior da Terra", 

"Transformar para criar" e "Culinária no 
laboratório".(3 sessões) 

Laboratório 
Aberto/Ipatimup 

Porto de Crianças - 
CMP 

4Bc (20 alunos) 

26-jan 
Visita ao Centro 
Ambiental das 

Ribeiras de Gaia 
Visita de Estudo V. N. de Gaia 

José Augusto e 
Carla Marques 

1Ac e 2Ac (45 
alunos) 

 

Dia Designação Descrição das atividades/ duração Local Organização Público 

fevereiro 

25 e 27/fev 
VI Concurso MOA de 
Desenho Infantil do 

Porto 2014/2015 

Valorização da arte como fonte de estímulo ao 
pensamento crítico e criativo, experienciando e 

vivenciando novas formas de apreender o Mundo 
(nas suas diferenças, nos seus valores, nas suas 
culturas...) e reconhecer a sua importância num 
processo educativo de qualidade, promotor de 
valores e atitudes de cidadania responsável. 

Elaboração de um desenho individual criativo de 
acordo com o regulamento do concurso. (90 minutos) 

Sala de aula 
CMP - Fundação 

MOA 

1Ac (20 alunos), 
2Ac (25 alunos), 
3Ac (20 alunos), 
4Ac (20 alunos e 
4Bc (20 alunos) 

6, 13, 20 e 
27/fev 

“As mosquinhas vão à 
escola” IBMC 

Este projeto pretende introduzir conceitos de 
genética e hereditariedade usando um organismo 
modelo frequentemente utilizado: a mosquinha da 

fruta. 

Sala de aula 
Porto de Crianças - 

CMP 
4Acm (22 alunos) 

10 e 24/fev Intercâmbio Geracional 
O Porto, a Escola e a vida das pessoas de ontem e 

de hoje. (3 sessões) 
Sala de aula 

Porto de Crianças - 
CMP 

4Ac (20 alunos) 

20-fev 
Visita de estudo ao 

Museu do Papel 

Visita guiada pelo museu de modo a: conhecer a arte 
do fabrico de papel; conhecer a história do papel; 

valorizar a reciclagem do papel. 
St.ª Maria da Feira 

João Teles, Leonor 
Dias, Carla Bastos 

e Maria Celina 
Oliveira 

1Abp e 1Bbp (48 
alunos), 3Abp (21 

alunos) e 3Bbp 
(20 alunos) 
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13-fev Carnaval 

Construção de Máscaras, adereços de Carnaval e 
desfile. Na EB Constituição o desfile teve como tema 
o "Ano Internacional da Luz" e a importância desta 

na Natureza. 

Em cada escola 
onde se leciona 

o  1.º ciclo e/ou nas 
ruas circundantes. 

Ricardo Cardoso 
Todos os alnos 
do 1.º ciclo (336 

alunos) 

 

Dia Designação Descrição das atividades/ duração Local Organização Público 

março 

05-mar 

Operação STOP - 
“Ação de 

Sensibilização aos 
Condutores” 

Uso de mini fardas e participação numa “Operação 
STOP”. Informação aos condutores sobre as 

medidas de segurança a respeitar quando se viaja 
com crianças. Distribuição de panfletos informativos 
da Prevenção Rodoviária Portuguesa. Verificação do 

uso correto da cadeirinha/banco elevatório. (90 
minutos) 

EB Constituição e 
Rua Serpa Pinto 

PSP - Escola 
Segura e ACes 
Porto Ocidental 

3Ac (20 alunos) 

06-mar 
III Concurso “Escola 
Para Todos 2015” 

Realização de um  trabalho coletivo sobre o universo 
de diferenças existente na Natureza, no âmbito da 

temática da defesa e direitos das pessoas com 
deficiência. 

Sala de aula 
CMP - Provedoria 
dos Cidadãos com 

Deficiência 

1Ac (20 alunos), 
2Ac (25 alunos), 
3Ac (20 alunos), 
4Ac (20 alunos e 
4Bc (20 alunos) 

13-mar 
Sensibilização 

Pediculose 
Pediculose: Como prevenir e tratar a infestação 

cutânea causada por pedículos (1 sessão) 
Sala de aula 

PES - parceria com 
a Unidade de 

Cuidados 
Comunidade 
(Boavista), 

Enfermeira de 
Saúde Escolar  
Clara Azevedo 

1Acm (26 alunos), 
2Acm (24 alunos), 
4Acm (22 alunos) 

9 e 16-mar 

Programa Regional de 
Educação Sexual em 

Saúde Escolar 
(PRESSE) 

Atividades em contexto de sala de aula com recurso 
a materiais disponibilizados nas sessões de 

sensibilização aos docentes (2 sessões). 
Sala de aula PES / PRESSE 

1Acm, 1A e 1Bbp 
e 1Ac 

17-mar Higiene Oral 

Sessão de esclarecimento sobre as boas práticas 
alimentares e a sua relação com a saúde oral, 

demonstração da escovagem correta dos dentes e 
alerta sobre as doenças mais frequentes na boca e 

nos dentes. (30 minutos) 

Sala de aula 
Aces Porto 
Ocidental 

1Ac (20 alunos), 
2Ac (25 alunos), 
3Ac (20 alunos), 
4Ac (20 alunos e 
4Bc (20 alunos) 

19-mar Projeto "CRIAR" Promoção para a igualdade de género. Sala de aula PES 4Acm (22 alunos) 

20-mar 
Comemoração do Dia 
Mundial da Água e Dia 

da Floresta 

Experiências com água, trabalhos de Expressão 
Plástica e de Português para a sensibilização das 
questões ambientais relacionadas com a água e a 

floresta, construção de painéis sobre o tema e 
exposição nas escolas. 

Em cada escola 
onde se leciona o 

do 1.º ciclo 
Carla Bastos 

Todos os alnos 
do 1.º ciclo (336 

alunos) 

 

Dia Designação Descrição das atividades/ duração Local Organização Público 

Ao longo do 2.º período 

Ao longo do 
período 

Hora do Conto 
Dinamização da leitura, de três em três semanas 

para cada turma 
BECRE EBS 

Carolina Michaëlis 
Bibliotecária 

1Acm (26 alunos), 
2Acm (24 alunos), 
4Acm (22 alunos) 

Ao longo do 
período 

Junior Achievement 
5 sessões em contexto de sala de aula 

subordinadas ao tema "A Família" 
Sala de aula 

Porto de Futuro - 
CMP 

1Bbp (23 alunos) 
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Ao longo do 
período 

Junior Achievement A Comunidade Sala de aula 
Porto de Futuro - 

CMP 
2Ac (25 alunos) 

Ao longo do 
período 

Programa Regional de 
Educação Sexual em 

Saúde Escolar 
(PRESSE) 

Atividades previstas no PRESSE. Sala de aula 

Programa Regional 
de Educação 

Sexual em Saúde 
Escolar (PRESSE) 

Todas as turmas 
do 1.º ano (94 

alunos) 

Ao longo do 
período 

Projeto "Rota dos 
Livros" 

Apresentação dramatizada do início da história 
"Salvem os Rios…" pela Dr.ª Ana Luísa 

Coutinho chamando a atenção para a preservação 
do meio ambiente (água); produção da continuação 

da história e ensaios; apresentação para a 
Comunidade Educativa. 

Na BECRE, na sala 
de aula e no 

auditório da EBS 
CM 

CMP - Centro de 
Educação 

Ambiental da 
Quinta do Covelo 

1Acm (26 alunos), 
2Acm (24 alunos), 
4Acm (22 alunos), 

3C/2Cbp (20 
alunos) e 3Ac (20 

alunos) 

Ao longo do 
período 

Terminologia Legal e 
Processos Judiciais 

Estudo de investigação científica sobre Terminologia 
Legal e Processos Judiciais 

EBS Carolina 
Michaëlis 

Universidade 
Fernando Pessoa 

1Acm (26 alunos) 

De 14-
out   a  05-

fev 

Projeto "Heróis da 
Fruta - 2015" - Lanche 

escolar saudável 

Incentivo para o consumo diário de fruta no lanche 
escolar. Criação do hino da fruta/turma com uma 

letra original. Publicação do videoclip online, 
conforme regulamento do concurso. 

Sala de aula 

CMP e Associação 
Portuguesa Contra 

a Obesidade 
Infantil - APCOI 

3Ac (21 alunos) 

De 12-jan a  
16-mar 

Oficina de pintura - A 
minha cidade 

Sessões semanais onde o formador, através da 
promoção do trabalho em equipa e da sensibilização 

para a preservação da cultura,  leva os alunos a: - 
Investigar sobre aspetos menos conhecidos da 

cidade do Porto;  
- Contactar com várias técnicas e abordagens 

plásticas;  
- Conhecer sobre a aglutinação das cores;  

- Estimular a criatividade e a expressão pessoal. 

Sala de aula 
Porto de Crianças - 

CMP 

3Abp (21 alunos) 
e 3Bbp (20 

alunos) 

Ao longo do 
período 

Grito – processo de 
envolvimento artístico 

da comunidade escolar 
do 1º ciclo dos 

agrupamentos de 
escolas da cidade do 

Porto 

promoção de experiências artísticas relacionadas 
com as artes de rua/ artes circenses 

EB Bom Pastor CMP 3Cbp (20 alunos) 

Ao longo do 
2.º período 

Oficina de Som 
Oficinas de expressão musical, no laboratório do 

som, na criação de bandas sonoras para filmes de 
animação e na criação de filmes de animação. 

Sala de aula 
Porto de Crianças - 

CMP 
4Abp (26 alunos) 

Ao longo do 
período 

Atividades de 
Enriquecimento 
Curricular (AEC) 

Atividades nas áreas de Ensino do Inglês, Ensino da 
Música, Atividade Física e Desportiva e Projeto 

"Pequenos Engenheiros" 

Sala de aula, 
Piscina Municipal 

Porto de Atividades 
- CMP 

258 alunos 

 

 

 

 

 

O Diretor, José Novais 11.05.2015 

 


