
 

 

 

 

 

 
 

Plano Anual de Atividades 
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Data 
Inicio

Data 
Fim

Nome Introducao Objetivos Destinatarios Escola Tipo Incluida em

25-set 25-set À conversa com...André Duarte Conversa com atleta de triatlo que já foi aluno da nossa escola

Permitir o contacto com alunos da nossa Escola com sucesso na sua 
carreira (Desportiva neste caso)
Dar a conhecer possíveis saídas após Ensino Secundário
Capacitar os alunos da Importância do Ensino Secundário

Alunos do 11ºC, 10ºA 
e 11ºB (alunos que 

estavam a ter EF nessa 
hora

Escola Básica e 
Secundária do 

Cadaval
Palestra Dep. Expressões

21-set 30-set
Visita à exposição: “Memórias da minha 

Escola” na Biblioteca Municipal do Cadaval.
Os alunos irão visitar a exposição virtual patente na Biblioteca Municipal 
do Cadaval intitulada: “Memórias da minha Escola”.

- Conhecer e apreciar o património local;
- Estabelecer comparações entre a escola atual e a escola dos 
antepassados.

Turmas 9 e 10 (4.º ano 
de escolaridade).

Escola Básica n.º 1 
do Cadaval

Outra Dep. 1.º Ciclo

1-out 1-out
Visionamento dos vídeos “Snack Atack”; 

Mudança de Atitude; “Monsterbox”.
Visionamento de um filme por sala seguido de reflexão acerca dos Idosos. 
Debate entre os grupos.

- Conhecer e aceitar caraterísticas pessoais (suas, dos outros, da pessoa 
idosa);
- Respeitar a diversidade e desenvolver o sentido de solidariedade.

Alunos do Pré-escolar, 
turmas 2 e 3.

Escola Básica n.º 1 
do Cadaval

Visita de Estudo
Dep. Pré-

Escolar

1-out 1-out Comemoração do dia mundial da Música
Visita virtual à Associação Filarmónica e Cultural do Cadaval (conhecer as 
instalações, os instrumentos musicais, assistir a um pequeno concerto…).

- Desenvolver o gosto pela música;
- Conhecer a Associação Filarmónica e Cultural do Cadaval;
- Contactar com instrumentos musicais e com músicos;
- Apreciar música.

Todas as turmas do 1.º 
Ciclo do 

estabelecimento.

Escola Básica n.º 1 
do Cadaval

Comemoração de 
Dia Especial

Dep. 1.º Ciclo

1-out 1-out
Comemoração do Dia Mundial da Música e Dia 

Internacional do Idoso

Entoar canções e mensagens para idosos que frequentam o Lar / Centro de 
Dia de Vermelha através de Videochamada projetada em ecrã grande. 
Entoar canções para colegas do JI Vermelha através de Videochamada 
projetada em ecrã grande.

- Criar cidadãos conscientes e ativos pelos problemas relacionados com 
os idosos; 
- Desenvolver a solidariedade e a participação social;
- Estimular o gosto pela música. Sensibilizar as crianças para a música 
como forma de expressão, de descoberta e de interação com o mundo.

Alunos da EB1 e JI da 
Vermelha.

Idosos do lar/ Centro 
de Dia da Vermelha.

Escola Básica da 
Vermelha

Comemoração de 
Dia Especial

Dep. Pré-
Escolar + Dep. 

1.º Ciclo

6-out 6-out A lebre e a tartaruga
Os alunos do 1º ciclo e do Jardim de Infância  assistirão a uma peça de 
teatro que se deslocará à escola.

- Estabelecer relações afetivas 
- Saber estar
- Desenvolver o gosto pelas expressões artísticas: música, plástica e 
dramática;

Alunos das Turmas 
11.1c, 12.1c e T4 JI de 

Chão de Sapo.

Escola Básica de 
Chão do Sapo

Ida ao 
Cinema/Teatro

Dep. 1.º Ciclo

6-out 6-out Comemoração do Dia do Animal

Os alunos trazem fotografias com os seus animais e apresentam-nos. 
Construção de um folheto ou powerpoint com as regras para cuidar bem 
dos animais e os cuidados a ter. Cantar música alusiva aos animais, 
eventualmente, construída pelos próprios. Enviar o folheto ou powerpoint 
para as famílias. 

- Sensibilizar para a proteção dos animais. 
- Promover a partilha de experiências.
- Identificar cuidados a ter com os animais. 

Todos os alunos da 
escola (Eb1 + JI), 

professores, 
assistentes 

operacionais e 
famílias.

Escola Básica de 
Alguber

Comemoração de 
Dia Especial

Dep. 1.º Ciclo

9-out 9-out Dia Mundial dos Correios

Os alunos pesquisam alguns elementos sobre a história dos correios em 
Portugal. Escrevem uma carta aos seus familiares e aprendem a preencher 
um envelope. Deslocam-se ao Posto Público situado na Junta de Freguesia, 
para enviarem a carta. 
Cantar música alusiva ao tema. 

Reconhecer a importância dos correios.
Escrever textos de géneros variados, em diferentes suportes.
Conhecer diferentes formas de comunicar à distância. Alunos do 1.º Ciclo.

Escola Básica de 
Alguber

Comemoração de 
Dia Especial

Dep. 1.º Ciclo

12-out 16-out Semana da alimentação
Ação de sensibilização online sobre alimentação saudável (enfermeiro 
Gonçalo – Centro de Saúde do cadaval).

Sensibilizar os alunos para a importância de uma alimentação saudável.
Alunos do Pré-escolar 

e 1.º Ciclo.
Escola Básica n.º 1 

do Cadaval
Ação de 

Sensibilização
Dep. 1.º Ciclo

16-out 16-out Comemoração do Dia Mundial da Alimentação
Leitura de obras temáticas, 
jogos alusivos ao tema, 
elaboração de trabalhos na área das expressões artísticas

Sensibilizar os alunos para a importância de uma alimentação saudável;
Descobrir o valor nutricional dos alimentos.

Alunos
Escola Básica da 

Sobrena
Outra Dep. 1.º Ciclo

16-out 16-out Comemoração do Dia Mundial da Alimentação

- Debate, histórias e projeção de vídeos com mensagens de sensibilização 
para melhorar os hábitos alimentares.
- Entoar canção “ Roda dos Alimentos” para colegas do JI Vermelha através 
de Videochamada projetada em ecrã grande.
- Envolvimento das famílias através de meios eletrónicos - Concurso de 
sobremesas com frutos da região do Cadaval

- Sensibilizar e incentivar para a necessidade de uma alimentação 
saudável; 
- Identificar diferentes tipos de alimentos; 
- Prevenir possíveis erros alimentares; 
- Conhecer/Alertar para alguns hábitos básicos de higiene na 
alimentação.
- Promover a educação alimentar,
-  Contribuir para o desenvolvimento das competências pessoais, 
familiares e comunitárias.

Alunos
Comunidade educativa

Escola Básica da 
Vermelha

Comemoração de 
Dia Especial

Dep. Pré-
Escolar + Dep. 

1.º Ciclo

27-out 27-out Sessões online PORDATA KIDS
Sessões PORDATA KIDS, online, dinamizadas por técnicos/monitores do 
INE/Fundação Francisco Manuel dos Santos, de sensibilização e 
aproximação à estatística.

Sensibilizar os alunos para o interesse e importância da estatística.
Promover o conhecimento da sociedade e do seu país em números.
Promover parcerias externas.

Turmas 9 e 10 do 4º 
ano da EB1 do 

Cadaval.

Escola Básica n.º 1 
do Cadaval

Sessão 
Informativa

Bibliotecas 
Escolares

Plano Anual de Atividades - 2020-2021

Página 1 de 5



26-out 27-out
Peça de Teatro online - A girafa que comia 

estrelas
Celebração do Dia I. das BEs com a apresentação da peça online, baseada 
no livro de J.E. Agualusa.

Promover o gosto pela leitura, pelo livro e pelo teatro.
Turmas do 1º ciclo e 
pré-escolar da EB1/JI 

do Cadaval.

Escola Básica n.º 1 
do Cadaval

Ida ao 
Cinema/Teatro

Bibliotecas 
Escolares

29-out 29-out
Sessão de Sensibilização online para pais sobre 

A importância da leitura em família  

Ação de Sensibilização online, para pais e famílias, dinamizada pelas 
psicólogas do SPO do AEC, Andreia Quintais e Anabela Ervideira, sobre a 
importância da leitura em família no desenvolvimento das crianças e 
jovens.

Sensibilizar os pais para a importância da leitura em família.
Aproximar Escola e Família.
Promover o gosto das crianças pela leitura e desenvolver as 
competências de leitura e compreensão.

Pais e E.E. das crianças 
do AECadaval.

Escola Básica n.º 1 
do Cadaval

Ação de 
Sensibilização

Bibliotecas 
Escolares

29-out 29-out
"Histórias com pernas para andar" - sessão de 

contos
Sessões de contos dinamizadas pela contadora Ana Manita, da Fábrica das 
Histórias de T. Vedras. 

Promover a imaginação e a criatividade dos alunos.
Promover o gosto pelo livro e pela leitura.

Turmas do pré-escolar 
e 1º ciclo da EB 1 /JI do 

Cadaval.

Escola Básica n.º 1 
do Cadaval

Outra
Bibliotecas 
Escolares

26-out 30-out Comemoração do dia do Pão por Deus

Diálogo acerca do dia e do seu significado, salientando as diferenças da 
comemoração em tempo de pandemia. Decoração de sacos (26 a 30 
outubro) no formato de postal, com registo pictográfico dos elementos 
alusivos à efeméride. 

- Reconhecer e valorizar laços de pertença social e cultural, 
reconhecendo a necessidade da sua preservação.

Turmas 2 e 3 Pré-
escolar.

Escola Básica n.º 1 
do Cadaval

Comemoração de 
Dia Especial

Dep. Pré-
Escolar

15-out 30-out
Exposição "Manuel da Fonseca - por todas as 

estradas do mundo"

Trata-se da Exposição "Manuel da Fonseca - por todas as estradas do 
mundo", gentilmente cedida pelo Museu do Neo-Realismo, e que será 
exposta na Biblioteca Municipal do Cadaval. Será criada uma visita virtual, 
que ficará disponível online, para que todos os alunos e professores e 
restante comunidade possa "visitar" a exposição.

- Revisitar o percurso de Manuel da Fonseca, enquanto cidadão e 
escritor;
- Conhecer a vida e a obra do escritor, por serem configuradores da 
pluralidade interna do movimento cultural e estético do Neorrealismo;
- Contactar com a obra literária do escritor (contos, romances e crónicas), 
como contributo fundamental para a afirmação da pluralidade estética 
do movimento;
- Criar a curiosidade / o culto por um escritor que se converteu uma das 
figuras maiores da literatura portuguesa do século XX.

Comunidade escolar e 
comunidade em geral.

Escola Básica e 
Secundária do 

Cadaval
Exposição Dep. Línguas

5-nov 6-nov Comemoração do dia Mundial do Cinema Apresentação do Filme "A invenção de Hugo" às turmas do 7º ano

Estimular a criatividade e a sensibilidade estética dos alunos
Promoção de exposições temáticas, espetáculos, conferências, visitas de 
estudo e outras iniciativas que visem o desenvolvimento do gosto pelas 
artes e consequentemente do sentido estético e crítico.
Valorizar a cultura e o património local, nacional e internacional
Realização de atividades/projetos interdisciplinares no âmbito do 
conhecimento da cultura e património local e de diferentes 
personalidades, povos e regiões.

Alunos dos 7º anos
Escola Básica e 
Secundária do 

Cadaval

Comemoração de 
Dia Especial

Dep. Expressões

9-nov 9-nov Entrevista ao Realizador João Canijo
Entrevista ao Realizador João Canijo, no âmbito do Plano Nacional de 
Cinema e do CLube +

Refletir sobre as manifestações culturais do património (linguagens 
cinematográficas); Reconhecer a importância das imagens como meios 
de comunicação de massas, capazes de veicular diferentes significados 
(sociais, ambientais, entre outros); Compreender a importância da inter-
relação dos saberes da comunicação visual  em processos de fruição dos 
universos culturais).
Cidadania e Desenvolvimento: Interculturalidade; Compreender e utilizar 
técnicas elementares (enquadramento, ângulos, entre outras) de 
captação e edição de imagem, som, vídeo; Analisar que tipos de 
problemas podem ser resolvidos usando, imagem, som, vídeo, 
modelação e simulação.

Alunos do 8ºD, alunos 
voluntários de outros 
8º anos e alunos do 

Clube +

Escola Básica e 
Secundária do 

Cadaval
Palestra Dep. Expressões

11-nov 11-nov Dia de S. Martinho Dia de S. Martinho.

Exploração e dramatização da Lenda de S. Martinho para apresentar aos 
colegas do JI da Vermelha, através de chamada por videoconferência.
Entoar canções para colegas do 1º ciclo Vermelha através de 
Videochamada projetada em ecrã grande.

Crianças e alunos do JI 
e Eb de Vermelha.

Escola Básica da 
Vermelha

Comemoração de 
Dia Especial

Dep. Pré-
Escolar + Dep. 

1.º Ciclo

18-nov 18-nov
Semana da Tolerância  e dos Direitos da 

Criança

Celebração do Dia Int. da Tolerância, 16 de novembro e Dia Universal dos 
Direitos da Criança, 20 de novembro, com sessões online de leitura 
animada com música ao vivo, dinamizadas por um ator e um músico do 
Proj. Betweien.
As sessões serão baseadas na leitura de um livro, A Escola Pétalas do 
Mundo,  que os EEs poderão adquirir, mas sem qualquer caráter de 
obrigatoriedade.

Promover a cidadania, no âmbito da tolerância e da inclusão, através do 
conhecimento de outras culturas.
Promover o gosto pelo livro e pela leitura.

Turmas do 3º e 4º 
anos da EB1 do 

Cadaval.

Escola Básica n.º 1 
do Cadaval

Ação de 
Sensibilização

Bibliotecas 
Escolares

20-nov 20-nov Dia do Pijama As crianças podem vir de pijama, farão uma coreografia sobre a temática.
Reconhecer a importância do sono para a saúde física e mental. 
Incentivar/ Importância de ter uma família e uma casa
Comemorar a convenção dos Direitos da Criança

Crianças do 1.º ciclo e 
Jardim de Infância

Escola Básica de 
Chão do Sapo

Comemoração de 
Dia Especial

Dep. 1.º Ciclo

25-nov 26-nov
Ação de sensibilização Projeto NET TAG - 

redução e prevenção do lixo marinho 
proveniente da pesca.

Ação de sensibilização Projeto NET TAG - redução e prevenção do lixo 
marinho proveniente da pesca. Ação com duração de 45' a realizar em 
aulas de Ciências Naturais, Físico-química, Geografia e Cidadania e 
Desenvolvimento.

Sensibilizar para a diminuição do lixo marinho proveniente da pesca.
Fomentar o espirito crítico e de investigação.
Sensibilizar para o desenvolvimento sustentável e proteção marinha.

9.º ano, turmas A, B, C, 
D

Escola Básica e 
Secundária do 

Cadaval
Visita de Estudo EQEDU 9.º Ano
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2-dez 2-dez
Comemoração do Dia Internacional da 

Abolição da Escravatura

Os Grupos 200 e 400 irão promover uma ação de sensibilização no âmbito 
da comemoração acima referida, que passará pela realização de trabalhos 
de pesquisa, debates e visionamento de vídeos alusivos ao tema.

Promover a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos,
na democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre 
escolha e no bem comum

A Comunidade Escolar
Escola Básica e 
Secundária do 

Cadaval

Ação de 
Sensibilização

Dep. CSH

3-dez 3-dez Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Sessão de linguagem gestual online pela plataforma Google Meet, 
dinamizada pela técnica Rita Alves.

Promover o respeito pela diferença e a tolerância conducentes a uma 
escola inclusiva.

Alunos do Jardim de 
Infância do Painho

Escola Básica do 
Painho

Comemoração de 
Dia Especial

Dep. Pré-
Escolar

3-dez 3-dez
Comemoração do Dia Internacional da Pessoa 

com Deficiência

Será enviado um email a todos os DTs/ docentes, na semana em que se 
comemora o "Dia Internacional da Pessoa com Deficiência" (3 de 
dezembro), com links que redirecionam automaticamente para pequenos 
filmes/apresentações de livros (de acordo com cada ciclo de escolaridade), 
com o intuito de serem debatidos, afim de que os alunos possam tomar 
consciência de algumas realidades do quotidiano de quem vivencia a 
deficiência na primeira pessoa.
Neste sentido, há que refletir se os "problemas" só acontecem aos outros 
... e se o ser humano tem qualidades que fazem com que qualquer tipo de 
“barreira” consiga ser ultrapassada.

Sensibilizar toda a comunidade sobre as barreiras do quotidiano de 
quem vivencia a deficiência na primeira pessoa.
Consciencializar todos os alunos de que a "deficiência" não acontece só 
aos outros.
Sensibilizar para as várias "formas" de deficiência.
Motivar para uma maior compreensão dos assuntos relativos à 
deficiência assim como para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-
estar, para que se crie um mundo mais inclusivo e equitativo para as 
pessoas com deficiência, seja ela física ou mental.

Todos os alunos do 
agrupamento.

Escola Básica e 
Secundária do 

Cadaval

Comemoração de 
Dia Especial

Dep. Educação 
Especial

30-nov 4-dez Creactivity Bus

O “Creactivity”, é um espaço concebido para despertar o engenho, a 
destreza e a criatividade das crianças. 
O “Creactivity” ganha vida dentro de um autocarro que se converte numa 
unidade móvel totalmente adaptada, para facilitar o acesso e a 
participação das pessoas com mobilidade reduzida. O veículo está 
equipado por dentro com bancos, mesas de trabalho e diversas provas 
preparadas para os alunos realizarem.
O espaço dispõe de várias áreas para implementar diferentes habilidades: 
a zona da Mecânica, com espaços de engrenagens, máquinas, berlindes e 
paintballs; a zona do Vento, com tubos de vento; a zona da Eletricidade, e a 
zona da Luz, com o sistema stopmotion.

 Este projeto itinerante tem por objetivo fomentar a conceção de 
soluções originais para problemas simples. Os alunos participam em 
workshops com materiais do quotidiano e
com ferramentas de baixa e alta tecnologia para dar vida às suas próprias

Alunos do 2º e 3º 
ciclos

Escola Básica e 
Secundária do 

Cadaval
Exposição EBS Cadaval

10-dez 10-dez
Comemoração do Dia Mundial dos Direitos do 

Homem

A ação consistirá na realização de trabalhos de pesquisa, debate e 
visionamento de vídeos alusivos ao tema . A mesma contará com a 
participação dos grupos 200 e 400.

Promover no aluno a autonomia pessoal centrada nos Direitos Humanos 
na democracia, na cidadania,na equidade, no respeito mútuo, na livre 
escolha e bem comum.

A comunidade escolar.
Escola Básica e 
Secundária do 

Cadaval

Ação de 
Sensibilização

Dep. CSH

15-dez 15-dez
"A UEE ao encontro das Ciências" (no âmbito 

da comemoração do Dia Mundial das Ciências)

Descrição da atividade: 
A docente de Educação Especial, faz uma breve introdução, referindo a 
importância da Ciência no desenvolvimento da tecnologia, medicina, 
conhecimento dos fenómenos naturais, de forma a proteger a 
saúde/Integridade da vida humana. 
Os alunos do 5º A da UEE realizam pequenas atividades experimentais e 
referem com a ajuda da professora o conhecimento/ conclusão que se 
retirou destas atividades.

No âmbito das suas aprendizagens na disciplina de Ciências Naturais e 
como medida de plena integração, os alunos com medidas adicionais do 5º 
A que frequentam a Unidade de Ensino Estruturado (Diego Domingos e 
Lourenço Costa) realizam pequenas experiências para os alunos da sua 
turma, devidamente apoiados pelas docentes de Educação Especial que 
trabalham com eles:
- Erupção vulcânica
- Cromatografia em papel.

- Conhecer a importância da ciência e o seu desenvolvimento.
- Compreender que a ciência está permanentemente em evolução.
- Incluir os alunos da UEE.
- Motivar os alunos.
- Mostrar os conhecimentos.

Os alunos da turma do 
5ºA.

Escola Básica e 
Secundária do 

Cadaval

Comemoração de 
Dia Especial

Dep. Educação 
Especial

4-dez 8-jan
Peça de Teatro - O cavaleiro - teatro Educa  

Online através de link com a Plataforma ZOOM
Visionamento da peça de teatro - O cavaleiro , peça baseada na obra 
homónima de Sophia de M: B: Andresen, integrada na Educação Literária. 

Consolidar conhecimentos sobre a obra em estudo;
Abordar a obra literária sob uma diferente perspectiva - representação 
teatral.

alunos do 7.º ano - 
todas as turmas

Escola Básica e 
Secundária do 

Cadaval

Ida ao 
Cinema/Teatro

Bibliotecas 
Escolares

31-out 17-dez Planetário portátil 

Apresentação de um planetário insuflável, montado no ginásio do bloco IV, 
com uma palestra dirigida a alunos do 7º ano, no âmbito de conteúdos das 
disciplinas de Físico-química e Ciências da Natureza 

• Descrever sumariamente a teoria do Big Bang. • Compreender a 
constituição e caracterização do Universo. • Conhecer alguns objetos 
celestes como: galáxia, estrela, planeta, sistema planetário, buraco 
negro, constelação, espaço “vazio” e quasar. • Compreender a posição 
que a Terra ocupa no Universo. • Identificar os acontecimentos que 
descrevem o nascimento e morte das estrelas. 

Todos os alunos do 7º 
ano 

Escola Básica e 
Secundária do 

Cadaval
Palestra Dep. MCE

16-nov 18-dez Carta aos avós - Atividade intergeracional

As crianças são convidadas a escrever um postal dirigido a um/a idoso/a, 
que será entregue, e o idoso dará resposta. 
A equipa do CLDS fará a distribuição dos postais em cada uma das escolas. 
Os postais são impressos em cartolina para suportar, pinturas, colagens ou 
outras ilustrações, num envelope fechado (que ficarão em quarentena).
A entrega e recolha dos postais aos destinatários é da responsabilidade da 
equipa CLDS.

Promover a solidariedade intergeracional e minimizar os efeitos do 
estado de solidão e isolamento a que muitos dos idosos estão sujeitos.

Turmas do 1.º Ciclo 
das Escolas de: 

Cadaval, C.Sapo, Vilar, 
Vermelha, Dagorda, 

Painho, Alguber e 
Sobrena.

Escola Básica n.º 1 
do Cadaval

Intercâmbio Dep. 1.º Ciclo
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1-dez 18-dez
Formação para docentes - PROGRAMA DAS 

ARTES FERNANDA BOTELHO
Formação para docentes no âmbito do programa  das artes Fernanda 
Botelho

Formar os docentes em relação à vida e obra da escritora;
Dotar os docentes de instrumentos e informação para o 
desenvolvimento de projetos com as suas turmas

Os docentes 
envolvidos no projetos 

no âmbito do 
Programa das artes 
Fernanda Botelho

Escola Básica e 
Secundária do 

Cadaval
Workshop

Bibliotecas 
Escolares

18-dez 18-dez Natal - Encerramento do 1.º Período 

Visionamento de um vídeo elaborado pelas turmas da escola - Pré-escolar 
e 1.º Ciclo.
Cada turma fará uma apresentação que será filmada e no dia 18, cada 
turma na sua sala de aula assiste ao produto final das apresentações 
elaboradas por cada turma.
Cada docente partilhará o vídeo com os EE da sua turma.

- Promover a articulação entre as turmas do estabelecimento.
- Desenvolver o gosto pelas expressões artísticas;
- Apreciar as suas produções e dos seus colegas;

T2 e 3 Pré-escolar, T3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 do 

1.º Ciclo.

Escola Básica n.º 1 
do Cadaval

Comemoração de 
Dia Especial

Dep. 1.º Ciclo

16-dez 18-dez Atividades de Natal promovidas pela CMC

16 e 17 de dezembro - Entrega de Presentes pelo Pai Natal;
16 de dezembro - Participação no programa Praça da Alegria (Entrega de 
presentes pelo Pai Natal e entrevista sobre a exposição das Esculturas de 
Natal das Escolas);
18 de dezembro - Peça de teatro "A Menina dos Fósforos" (transmissão 
para cada turma).

- Comemoração do Natal;
- Estimular a formação de bons hábitos e o respeito pelas tradições;
- Desenvolver o gosto pelo teatro;
- Apreciar produções artísticas.

Turmas do pré-escolar 
e 1.º Ciclo.

Entrevista sobre a 
exposição das 

Esculturas de Natal 
das Escolas - 5 alunos 
de cada turma do 4.º 

ano da EB N.º 1 do 
Cadaval. 

Escola Básica n.º 1 
do Cadaval

Outra
Dep. Pré-

Escolar + Dep. 
1.º Ciclo

16-dez 18-dez
Espetáculo de Natal na Escola "Histórias 

Natalícias e outras Delícias"

Visionamento da peça de teatro “Histórias Natalícias e outras Delícias”. 
A equipa Muzumbos deslocar-se-á à escola nos dias 16 e 18 de dezembro.

Desenvolver o gosto pelas expressões artísticas: música, plástica e 
dramática
Estimular a criatividade, a sensibilidade estética, a imaginação e a 
concentração. 
Apreciar uma peça de teatro.

10 turmas (JI: 2 e 3; 1.º 
CEB: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 

10)

Escola Básica n.º 1 
do Cadaval

Ida ao 
Cinema/Teatro

Dep. 1.º Ciclo

18-dez 18-dez
Natal - Atividade na Associação Cultural e 

Recreativa da Vermelha

Natal:Visualização de um filme animado no âmbito da quadra natalícia.
Apresentação de canções, poesias e de um teatro pelas crianças e alunos 
do JI e da EB de Vermelha.

Sensibilizar as crianças para a época natalícia, como tempo de 
solidariedade, interajuda, fraternidade. 
Conhecer, divulgar e preservar tradições. 
Promover o convívio entre os  alunos no âmbito do espírito natalício, 
tendo em atenção as recomendações da DGS.
Envolver as crianças na temática natalícia.

Crianças e alunos do JI 
e EB de Vermelha.

Escola Básica da 
Vermelha

Comemoração de 
Dia Especial

Dep. Pré-
Escolar + Dep. 

1.º Ciclo

22-dez 22-dez
Videoconferência com Comité Olímpico de 

Portugal-Joaquim Videira
Videoconferência com Joaquim Videira do Comité Olímpico de Portugal 
para transmitir ideias Olímpicos

Dar a conhecer ideais Olímpicos
Transmitir conhecimento sobre espírito Olímpico/Desportivo

Alunos com aulas de 
Educação Física às 

10H05 de 6ªfeira, dia 
18/12/2020

Escola Básica e 
Secundária do 

Cadaval

Ação de 
Sensibilização

Dep. Expressões

11-jan 11-jan
Oficina de leitura e escrita criativa -Uma 

casinha cheia de palavras- pela Fábrica das 
Histórias de T. Vedras (à distância)

Oficina de leitura e escrita criativa, dinamizada por técnica da Fábrica das 
Histórias de T. Vedras, a realizar presencialmente ou online, conforme a 
situação pandémica o permita.

Promover o gosto pela leitura e pela escrita criativa.
Melhorar as competências de leitura e escrita dos alunos.

Turmas do 4º ano da 
EB1 do Cadaval.

Escola Básica n.º 1 
do Cadaval

Workshop
Bibliotecas 
Escolares

19-jan 19-jan Visita de estudo à Agriloja

Pretende-se ver no local:
- O escritório de contabilidade (todo o movimento documental e arquivo)
- O armazém (a gestão de stock, a distribuição espacial e logística)
- A loja (Secções, exposição dos produtos, gestão de prateleiras)

- Promover o desenvolvimento integral do aluno
- Potencializar a relação entre o AEC e a Comunidade A Turma: 11.1

Escola Básica e 
Secundária do 

Cadaval
Visita de Estudo Dep. CSH

18-jan 25-jan
Celebração do 6.º aniversário da BE 2 - 6 anos, 

6 histórias - atividade online

Leitura e gravação de seis histórias em formato MP4 , video para 
transmissão online.
Histórias lidas pela PBs e Bibliotecária Municipal

Celebrar o aniversário da BE, promovendo o gosto pelo livro e pela 
leitura.

Alunos do pré escolar 
ao ensino secundário e 

comunidade escolar.

Escola Básica n.º 1 
do Cadaval

Comemoração de 
Dia Especial

Bibliotecas 
Escolares

24-nov 10-mar
Musicais no Gelo : " O Feiticeiro de Oz" e " O 
Peter Pan " - magianogelo.com da  AM Live

Visualização dos Musicais no Gelo " O Feiticeiro de Oz " e " O Peter Pan " 
na plataforma magianogelo.com
Exploração de recursos da plataforma ; Karaoke, coreografias, receitas 
saudáveis, trabalhos manuais com materiais recicláveis

Contactar com novas experiências;
Promover o consumo de conteúdos digitais responsáveis, que fomentam 
o equilíbrio entre os mundos físico e digital;
Incentivar atividades colaborativas no contexto escolar e familiar;
Promover o interesse por conteúdos culturais, também no formato 
digital; 
Desenvolver os diferentes níveis de motricidade;
Estimular a auto regulação emocional;
Promover a reflexão sobre os valores presentes nos espetáculos, as suas 
definições e importância;
Potenciar a aprendizagem cognitiva e raciocínios lógico

22 Crianças do Jardim 
de Infância  do Peral 

Jardim de Infância 
do Peral

Ida ao 
Cinema/Teatro

Dep. Pré-
Escolar

15-mar 15-mar
Oficina de leitura e expressão plástica -Uma 

casa de estranhos bicharocos- pela Fábrica das 
Histórias de T. Vedras (à distância)

Oficina de expressão plástica baseada na leitura de um livro de J.J. Letria, 
dinamizada por técnica da Fábrica de Histórias de T. Vedras.

Promover o gosto pelo livro e pela leitura.
Desenvolver a criatividade e a imaginação.

Turmas do Pré-Escolar 
do JI do Cadaval.

Escola Básica n.º 1 
do Cadaval

Workshop
Bibliotecas 
Escolares
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16-nov 16-mar
Musicais no gelo: “O Feiticeiro de Oz” e “O 
Peter Pan” - magianogelo.com da AM Live

- Visualização dos Musicais no gelo “O feiticeiro de Oz” e “O Peter Pan” na 
plataforma magianogelo.com; 
- Exploração de recursos da plataforma: karaoke, coreografias, receitas 
saudáveis, trabalhos manuais com materiais recicláveis…

Promover o consumo de conteúdos digitais responsáveis, que fomentam 
o equilíbrio entre os mundos físico e digital; 
- Incentivar atividades colaborativas no contexto escolar e familiar; 
- Promover o interesse por conteúdos culturais, também no formato 
digital; 
- Desenvolver os diferentes níveis de motricidade; 
-Estimular a auto regulação emocional; 
- Promover a reflexão sobre os valores presentes nos espetáculos, as 
suas definições e importância; 
- Potenciar a aprendizagem cognitiva e raciocínios lógico e abstrato. 

Alunos da EB1 da 
Sobrena

Escola Básica da 
Sobrena

Ida ao 
Cinema/Teatro

Dep. 1.º Ciclo

1-mar 30-abr
Semana da Leitura - Semana das Artes 

Fernanda Botelho
Mostra de trabalhos realizados no âmbito do projeto das artes Fernanda 
Botelho

Divulgar à comunidade escolar as atividades desenvolvidas no âmbito do 
projecto

alunos e comunidade 
escolar

Escola Básica e 
Secundária do 

Cadaval
Exposição

Bibliotecas 
Escolares

12-abr 30-abr Peça de Teatro - Memórias de abril -online visionamento da peça de teatro online Comemorar e relembrar Abril , como facto histórico Alunos do 9.º ano
Escola Básica e 
Secundária do 

Cadaval

Ida ao 
Cinema/Teatro

Bibliotecas 
Escolares

12-abr 30-abr
Peça de Teatro- Fernando Pessoas de Estórias 

com Asas
peça de teatro online

Conhecer a vida e obra de Fernando Pessoa nono e décimo 
segundos anos

Escola Básica e 
Secundária do 

Cadaval

Ida ao 
Cinema/Teatro

Bibliotecas 
Escolares

18-nov 1-jun
Concurso de fotografia - vamos fotografar as 

nossas tradições

Concurso de fotografia promovido no âmbito do projeto marcas na 
História para as comunidades municipais de Leziria do Tejo e Oeste, Torres 
Vedras e Entroncamento, envolvendo as bibliotecas escolares e as 
municipais.
Concurso aberto aos alunos de todos os níveis de ensino e comunidade 
local. A equipa organizadora disponibiliza as informações na página do 
projeto em projetomarcasnahistória.blogspot.com

Promover oportunidades de conhecer e divulgar as tradições do 
concelho através da fotografia.
Desenvolver competências digitais no âmbito da fotografia

Alunos do AEC de 
todos os níveis de 

escolaridade
Comunidade local ( 3.º 

escalão)

Escola Básica e 
Secundária do 

Cadaval
Concurso

Bibliotecas 
Escolares

15-out 30-jun Leitura semanal de um conto
Semanalmente é enviado um livro digital para um enc. de educação. A 
criança terá de apresentar um reconto oral, um desenho, uma foto do 
mesmo.

Promover gosto pela leitura
Envolver a família Crianças do Jardim de 

Infância
Escola Básica de 

Chão do Sapo
Outra

Dep. Pré-
Escolar

12-out 30-jun Projeto Daily Mile “Milha Diária”

Caminhar e/ ou correr cada um ao seu ritmo, durante o tempo das 
atividades letivas (pode decorrer durante as aulas de Educação Física 
Motora ou durante o decorrer das restantes  áreas da componente 
curricular).

- Sensibilizar para a importância da prática do exercício físico. 
- Promover o bem-estar físico e mental dos alunos. 
- Promover o gosto pela prática de exercício físico. 

Docentes e alunos do 
1.º Ciclo. 

Escola Básica de 
Alguber

Projeto Dep. 1.º Ciclo

28-set 30-jun Adiafas em Tempo de Pandemia

Através da recordação das festas anteriores e com as devidas adaptações 
às  orientações  de saúde pulica, devido à Pandemia,  pretende-se 
proporcionar tanto a nível virtual como por  vivências familiares a 
comemoração da Festa das Adiafas, tão tradicional no Cadaval.
A atividade conta com a participação de todas as turmas JI e 1º CEB do 
Agrupamento, sendo os docentes titulares das turma envolvidas 
considerados participantes.

- Sensibilizar as crianças para as práticas tradicionais valorizando usos e 
costumes;
- Sensibilizar para a necessidade de proteger o Património Cultural local;
- Preservar, valorizar e dar continuidade às tradições populares;
- Conviver em família e partilhar;
- Contribuir para o enriquecimento cultural de toda a comunidade 
escolar.

Alunos;
Professores,

Pais/ Encarregados de 
Educação;

Comunidade 
Educativa.

Escola Básica da 
Vermelha

Projeto
Dep. Pré-

Escolar + Dep. 
1.º Ciclo
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