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METAS / OBJETIVOS  
(Projeto Educativo 2015/ 2019) 

ATIVIDADES GRUPO ALVO DINAMIZADORES 
A

o
 L

o
n

g
o

 d
o

 A
n

o
 

 Manter e desenvolver na escola um ambiente 

de trabalho seguro, calmo, agradável, 

acolhedor, onde as pessoas se sintam bem e 

onde dê prazer estar, trabalhar, aprender e 

crescer. 

 CAMPEONATO DE FUTEBOL INTERESCOLAS  
(aos sábados  - inicio a 03 de outubro): 

Comunidade Escolar Comissão de Finalistas 

 CONCURSO DE KARAOKE Comunidade Escolar Associação de Estudantes 

 PALESTRAS 
- projeto bullying 

Alunos dos 2.º e 3.º CEB 
Associação de Pais (Sónia 

Marques) 

 Contribuir para o desenvolvimento pessoal, 

social e humano dos seus alunos e dos 

restantes elementos da comunidade educativa. 

 

 CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE a favor da ALDEIA 
SOS do Lubango. 

- Recolha de donativos 

Crianças Aldeia SOS 

LUBANGO 
Associação de Estudantes 

 ORIENTAÇÃO VOCACIONAL Alunos do  9.º ano SPO 

 Promover o sucesso dos alunos, melhorando o 

seu desempenho e os seus resultados 

escolares. 

 CONCURSO “SOLETRANDO” 3.º ano Professores 

 Problema do mês Professores e alunos Grupo de Matemática 

 JORNAL MURAL  
- Exposição de trabalhos selecionados referentes às 

áreas temáticas do programa.  (na vitrine ao lado da 
biblioteca) 

 (final de cada período) 
 

 Bom Português (1.º e 2.º períodos) 

 Olimpíadas da Leitura  (1.º e 2.º períodos) 

 

 

Alunos do 3.º CEB 

 

 
Alunos dos 2.º e 3.º CEB 
 

Professoras de Francês 3.º 

CEB 

 

 

 

Professora Sónia Neco 

Professora Rita Freitas 

 Prevenir o absentismo, a falta de pontualidade 

e a desmotivação. 

 CONTROLO DA ASSIDUIDADE 
- Elaboração de mapas de presença e análise do 

calendário. 
Crianças 

Educadoras e 
Auxiliares 

 Promover comportamentos responsáveis e 

saudáveis. 

 CÓDIGO DE CONDUTA 
- Elaboração de quadros de regras nos diferentes 

espaços. 
Comunidade Escolar 

Associação de Estudantes e 
Gabinete de Coordenação 
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METAS / OBJETIVOS  
(Projeto Educativo 2015/ 2019) 

ATIVIDADES GRUPO ALVO DINAMIZADORES 
A

o
 L

o
n

g
o

 d
o

 A
n

o
 

 Promover a corresponsabilização dos pais no 

processo educativo dos alunos 

 ATIVIDADES COM PAIS (1 vez por período) 
- Pintura/ Digitinta/ Jogos/ Leitura 

Crianças, pais /EE do 
pré-escolar 

Educadoras e Auxiliares 

 Reuniões gerais e atendimentos individuais. 
Pais e encarregados de 

educação 

Educadoras e Auxiliares; 
profs. Titulares de turma e 

DTs. 

 Tornar-se uma escola mais dinâmica, mais 

criativa e aberta à inovação. 

 MATEMÁTICA ON LINE 
- site da Escola  

Comunidade Escolar Grupo de Matemática 

 EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA Comunidade Escolar Grupo de Matemática 

 Desenvolver a comunicação e a cooperação 

entre os membros da comunidade educativa e 

da escola com o exterior. 

 JORNAL DA ESCOLA  
- Publicação de 

- trabalhos realizados pelos alunos; 
- artigos escritos por docentes e não docentes; 
- artigos escritos por pais/EE; 
- artigos escritos por entidades locais; 
- outros. 

Comunidade Escolar Equipa do Jornal  

 Promover a participação dos pais e encarregados 

de educação, e dos representantes das 

entidades locais na vida da escola. 

 CAFÉ COM DEBATE (sábados às 10 horas) 
Encarregados de 

educação 

SPO e Associação de 
Pais 

 Prevenir a ocorrência de eventuais casos de 

indisciplina dentro da escola. 
 VIGILÂNCIA DOS VÁRIOS ESPAÇOS Crianças e alunos Educadoras  eAuxiliares 

Profs 1.º Ciclo 

 Promover a interdisciplinaridade e a troca de 

saberes. 
 OS ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS DO MÊS Comunidade Escolar BE/CRE 

 Promover manifestações desportivas e culturais 

que possam vivenciar e difundir a identidade da 

escola. 

 DESPORTO COLETIVO (sábados às 10 horas) 
- Zumba / Yoga / Aerobica 

Comunidade Educativa Associação de Pais 

 Promover a criatividade e a curiosidade pelo 

saber 
 CONCERTOS DE MÚSICA (2.º e 3.º períodos) Comunidade Educativa Associação de Pais 
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METAS / OBJETIVOS 
(Projeto Educativo 2015/ 2019) 

ATIVIDADES GRUPO ALVO DINAMIZADORES 
1.

º 
P

er
ío

d
o

 

 Manter e desenvolver na escola um ambiente 

de trabalho seguro, calmo, agradável, 

acolhedor, onde as pessoas se sintam bem e 

onde dê prazer estar, trabalhar, aprender e 

crescer. 

 RECEÇÃO AOS ALUNOS (11  de setembro) 

- Atividades de integração; 
- Conhecer a escola. 

Comunidade Escolar 
Educadoras e Auxiliares 

Docentes do 1.º ano 
Diretores de turma 

 HALLOWE’EN (29 e 30 outubro) 

-  Realização de máscaras alusivas; 
- Trick or treat. 

    (31 de outubro) 
- Túnel do terror; 

- Jogos tradicionais; 
- Feira do Hallowe’en. 

Alunos do 3.º ano 
Prof de Inglês 

e 
professores 3.º ano 

Comunidade Escolar Comissão de Finalistas 

 Contribuir para o desenvolvimento pessoal, 

social e humano dos seus alunos e dos 

restantes elementos da comunidade educativa. 

 COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL PARA A 
ERRADICAÇÃO DA POBREZA E DOS SEM-ABRIGO 
(17 de outubro) 
- Recolha de livros, roupas e brinquedos para entrega 

ao Lar Kuzola. 

Comunidade Escolar Associação de Estudantes 

 DIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (3 de dezembro) 
- Realização de atividades em que os alunos 

experienciem as dificuldades sentidas pelos 
portadores de deficiência  
- que condições criar para as ultrapassar 

1.º ano Professores do 1.º ano 

 CICLO DE CINEMA ITALIANO (fim dos 1.º e 2.º 
períodos) 

Comunidade Escolar Professor  Manuel Pedras 

 Desenvolver a comunicação e a cooperação 

entre os membros da comunidade educativa e 

da escola com o exterior. 

 ANIVERSÁRIO DA ESCOLA (5 de outubro) 
- Atuação do coro da escola 

 
 DIA DO DIPLOMA (5 de outubro) 

- Distinção dos alunos  
-  dos quadros de excelência,  mérito 
-  excellence board (6.º, 9.º e 11.º - Inglês) 

 

Comunidade Escolar 
 

CPEA/ DP 
Educadoras e Auxiliares e 

outros docentes 
Coro da Escola 

 Continuar a ser uma escola de referência pela 

qualidade do ensino e da educação que põe em 

prática. 
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METAS / OBJETIVOS 
(Projeto Educativo 2015/ 2019) 

ATIVIDADES GRUPO ALVO DINAMIZADORES 
1.

º 
P

er
ío

d
o

 

 Promover comportamentos responsáveis e 

saudáveis. 

 DIA DA ÁGUA (1 de outubro) 

- Audição da história “ A menina gotinha de água” 
- Ilustração e exposição 

- Debate sobre a importância da água e como a 
devemos poupar 

1.º ano Professores / Pais 

 SEMANA DA ALIMENTAÇÃO – Alimentos Nobres (12 

a 17 de outubro) 

- Reconhecer alimentos “nobres” da nossa 
alimentação; 

- Desenvolver actividades diversas para exploração 
dentro da sala de aula; 

- Realizar um caderno de receitas nobres 
(tradicionais); 

- Elaboração de textos sobre o tema; 
- Realização de uma roda dos alimentos; 

- Leitura do  conto “A menina que não gostava de 
fruta”; 

- Elaboração de salada de frutas; 

- Lanche saudável.  

 

1.º ciclo 

 

Professores / Pais 

 DIA DA SANDUICHE – (3 de novembro) 

- Confeção e venda de sanduiches saudáveis.  
Comunidade Escolar 

Associação de Estudantes 

Prof.s de Ciências Naturais 

 DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO (1 a 16 de outubro) 

- Almoço/lanche saudável (alunos 9.º ano) 
Comunidade Escolar 

Professoras de CN do 2.º e 

3.º ciclo 

 Tornar-se uma escola mais dinâmica, mais 

criativa e aberta à inovação. 
 ANIVERSÁRIO DA ESCOLA (5 de outubro) 

- Elaboração de um hino do Pré-Escolar e de um filme 
com depoimentos de pais (antigos alunos da EPL) 

Crianças Educadoras e Auxiliares 

 MÓBIL DA PAZ (21 de setembro) 
- Construção  coletiva  

Crianças Educadoras e Auxiliares 
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METAS / OBJETIVOS 
(Projeto Educativo 2015/ 2019) 

ATIVIDADES GRUPO ALVO DINAMIZADORES 
1.

º 
P

er
ío

d
o

 

 Promover a participação dos pais e 

encarregados de educação, e dos 

representantes das entidades locais na vida da 

escola. 

 FESTA DO PIJAMA (22 de novembro) Comunidade Escolar Associação de Estudantes 

 FEIRA / FESTA DE NATAL (5 de dezembro)  

- Promover o espírito natalício; 
- Recolha de fraldas / leite / …; 

- Venda de livros, plantas, trabalhos realizados pelos  
alunos /…; 

- Venda/ leilão de trabalhos realizados nas salas; 

- Concerto de Natal (coro da escola e alunos do 1.º 
CEB); 

- Teatro /Coro de pais; 

Comunidade Escolar; 

Hospital Pediátrico de 
Luanda 

Educadoras e Auxiliares 
Prof.s de Artes Visuais  do 

2.º ciclo 
Coro da EPL 

Prof.s de Música e alunos 
do 1.º CEB 

Prof.s do 1.º CEB 
 

 APRESENTAÇÃO DE NATAL (fim do 1.º período) 

- Dramatização de uma canção/história alusiva à data 
(anfiteatro) 

Pais 

Crianças 
Educadoras e Auxiliares 

 Promover manifestações desportivas e culturais 

que possam vivenciar e difundir a identidade da 

escola. 

 DIA DA MÚSICA (1 de outubro) 
- Música durante os intervalos e hora do almoço 

Comunidade Escolar Associação de Estudantes 

- Apresentação no auditório de uma canção por turma  Crianças Educadoras e Auxiliares 

 DIA DE S. MARTINHO  (magusto - 10 de novembro) 
- Vivênciar e valorizar as tradições; 

- Ler / pesquisar a história de S. Martinho, 
promovendo os valores nobres deste cavaleiro;   

- Jogos; 

- Canções. 
 

Alunos dos 1.º, 2.º e 4.º 
anos 

Professores do 1.º CEB 

- Apresentação de sombra chinesa alusiva ao S. 
Martinho (Pré 1) 

 Apresentação da canção sobre a Independência de 
Angola (Pré 2) 

 

Crianças 
Educadoras e Auxiliares 

 DECORAÇÃO DE NATAL (início de dezembro) Comunidade Escolar 
Prof.s de Artes Visuais do 
3.º ciclo e ens. secundário 
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METAS / OBJETIVOS 
(Projeto Educativo 2015/ 2019) 

ATIVIDADES GRUPO ALVO DINAMIZADORES 
1.

º 
P

er
ío

d
o

 

 HISTÓRIAS POPULARES PORTUGUESAS 
- Lenda da Sopa da Pedra: Dramatização da e 

elaboração da receita. 
- Pão por Deus: Intercâmbio entre as salas na recolha 

de doces. 

Crianças Educadoras e Auxiliares 

 CORTA MATO (Data a determinar) Comunidade Escolar Grupo de Educação Física 

 Promover a interdisciplinaridade e a troca de 

saberes. 

 IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA (5 de outubro) 
- Estimular o interesse pela História de Portugal. 
 

 DIA NACIONAL DOS CASTELOS (7 de outubro) 
- Difundir o conhecimento sobre os castelos de 

Portugal; 
- Promover a investigação sobre os Castelos de 

Portugal. 
 

 INDEPENDÊNCIA DE ANGOLA (10 de novembro) 
- Promover saberes sobre a independência de Angola 

e a sua relação com a História de Portugal. 
 

- Apresentação da canção sobre a Independência de 
Angola (Pré 2) 

4.º ano 

 

 

 

Crianças 
 

Professores 4.º ano 

 

 

Educadoras e Auxiliares 

 DIA DA CIÊNCIA (24 de novembro) 
- Realização de experiências. “água pura” e “flores 

coloridas. 
1.º ano Professores 1.º ano 

 Promover a formação, a valorização e a 

motivação do pessoal docente e não docente 
 AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO (29 de outubro) 

- «Insucesso escolar» apresentado pelo Dr. Nuno 
Lobo Antunes  

Professores e 
Encarregados de 

Educação 
Direção Pedagógica 
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METAS / OBJETIVOS 
(Projeto Educativo 2015/ 2019) 

ATIVIDADES GRUPO ALVO DINAMIZADORES 
2.

º 
P

er
ío

d
o

 

 Manter e desenvolver na escola um ambiente 

de trabalho seguro, calmo, agradável, 

acolhedor, onde as pessoas se sintam bem e 

onde dê prazer estar, trabalhar, aprender e 

crescer. 

 SEMANA DOS AFETOS (Data a determinar) 

- Realização de uma faixa por turma com imagens e 
frases alusivas ao tema, 

- Exposição das faixas; 
- Elaboração de postais para oferecer aos amigos, 

- Palestra sobre a importãncia dos afetos. 

Alunos 1.º ciclo 

 
Professores 1.º CEB 

 
 

 FEIRA DOS NAMORADOS (13 de fevereiro) 
 
 DIA  DOS NAMORADOS (15 de fevereiro) 

- Love Poetry (St Valentine’s Day) 

Comunidade Escolar 

 

Alunos e professores de 
Inglês do ensino 

secundário 
 

Comissão de Finalistas 

 Contribuir para o desenvolvimento pessoal, 

social e humano dos seus alunos e dos 

restantes elementos da comunidade educativa. 

 Dia do (14 de março) 

- Elaboração de cartões alusivos à data. 

- Venda de bolos 

Comunidade Escolar Grupo de Matemática 

 Promover a interdisciplinaridade e a troca de 

saberes. 
- Semana da Ciência (ao longo do mês de março) 
- Realização de diversas experiências em ambiente de 

laboratório 

2.º ano Professores 2.º ano 

 CARNAVAL (05 de fevereiro) 
- “Vem brincar mascarado” 

 Tema: “Sua Majestade, a corte e os seus trajes!” 

- Promover o conhecimento sobre vestuário / traje 
medieval; 

- Pesquisar se se festejava o carnaval na época 
medieval e como. 

Comunidade Escolar 

Educadoras e Auxiliares 
Professores 1.º CEB 

Professores de EV e ET de 
2.º CEB 

 Desenvolver a capacidade de argumentação 

dos alunos, no sentido de se tornarem capazes 

de intervenções de cidadania 

 DIA DA LIBERDADE (25 de abril) 
- Ler a história “O País das pessoas tristes” 

- Divulgar e proporcionar o conhecimento sobre a 
História do 25 de abril, as suas canções e poesias de 
intervenção; 

4.º ano Professora 
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METAS / OBJETIVOS 
(Projeto Educativo 2015/ 2019) 

ATIVIDADES GRUPO ALVO DINAMIZADORES 
2.

º 
P

er
ío

d
o

 

 Promover manifestações desportivas e culturais 

que possam vivenciar e difundir a identidade da 

escola. 

 EXPOSIÇÃO  
- Máscaras de Carnaval (Data a determinar) 

Comunidade Escolar 

Prof.ª Filomena Coquenão 

 CONCERTO de Bandas (Data a determinar) Prof.ª Ana Xavier 

 TORNEIO de Basquetebol (Data a determinar) Grupo de Educação Física 

 PEÇA DE TEATRO (Data a determinar) 
- “Pedro e Inês”  

Comunidade educativa Grupo de História 

 PEÇA DE TEATRO com truques de magia (Data a 
determinar). 

Crianças Educadoras e Auxiliares 

 Contribuir para o desenvolvimento pessoal, 

social e humano dos seus alunos e dos 

restantes elementos da comunidade educativa. 

 A HORA DO CONTO (Data a determinar) 
- (contos africanos): leitura de um conto por alunos do 

3.º ciclo e secundário. 

Todos os ciclos de 
ensino 

Antónia Branca 

 PALESTRA: 
-  “Contribuição da União Europeia para o 

Desenvolvimento de Angola”  (Data a confirmar, 
mediante disponibilidade dos intervenientes.) 

10.º, 11.º e 12.º anos de 
Economia 

Grupo disciplinar de 

Economia 

 Desenvolver a comunicação e a cooperação 

entre os membros da comunidade educativa e 

da escola com o exterior. 

 O DIA DA POESIA (21 de março)  
- (autores portugueses e angolanos ou da autoria dos 

alunos e/ou pais e encarregados de educação): 
leitura dramatizada /leitura e dramatização. 

Comunidade educativa Cidália Soares 

 Promover a corresponsabilização dos pais no 

processo educativo dos alunos.    APRESENTAÇÃO UNIVERSIDADES (Data a 
determinar : sexta-feira 18h / sábado 18h) 

Pais  e alunos dos 11.º e 
12.ºanos  

Associação de Pais 

 Promover o sucesso dos alunos, melhorando o 

seu desempenho e os seus resultados 

escolares. 

 DIA DAS LÍNGUAS (Data a determinar) 
- características culturais (monumentos, gastronomia, 

literatura, moda, etc) de vários países: francófonos, 
anglófonos e lusófonos. 

2.º e 3.º ciclos Alexandra Correia 
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METAS / OBJETIVOS 

(Projeto Educativo 2015/ 2019) 
ATIVIDADES GRUPO ALVO DINAMIZADORES 

3.
º 

P
er

ío
d

o
 

 Manter e desenvolver na escola um ambiente 

de trabalho seguro, calmo, agradável, 

acolhedor, onde as pessoas se sintam bem e 

onde dê prazer estar, trabalhar, aprender e 

crescer. 

 TEA PARTY (Data a determinar) Corpo docente Prof.s de Inglês 

 Oferecer aos alunos atividades 

extracurriculares diversificadas, que favoreçam 

a sua ligação à escola e contribuam para o seu 

desenvolvimento equilibrado 

 DIA MUNDIAL DA CRIANÇA (1 de junho) 
Alunos do 1.º CEB 

 
Prof.s do 1.º CEB 

 

 CONCERTO DE FINAL DE ANO (Data a determinar) 
 

Comunidade Escolar 
Prof.ª Vera Saragaço e 
coro Profs Ed Musical e 

Música 

 Promover comportamentos responsáveis e 

saudáveis. 
 DIA MUNDIAL DA SAÚDE (7 de abril) 

- Leitura do conto “Kiko o dentinho de leite”; 

- Palestra sobre higiene corporal e oral. 

1. ano 
Professores / Técnicos de 

saúde 

 Contribuir para o desenvolvimento pessoal, 

social e humano dos seus alunos e dos 

restantes elementos da comunidade educativa. 

 DIA DO AMBIENTE (5 de junho) 
- Elaboração de uma faixa com frases e imagens 

alusivas ao tema; 
- Exposição das faixas. 

1.º ano Professores 1.º CEB 

 FEIRA DAS PROFISSÕES (7 de maio) Alunos do  9.º ano SPO e DTs 9.º ano 

 PROGRAMA DE TRANSIÇÃO (Data a determinar) 
- Do 1.º para o  2.º CEB. 

Alunos do  4.º ano SPO 

 ELABORAÇÃO DE  PRENDAS  

- Dia da Mãe e Dia do Pai. 
Crianças Educadoras e Auxiliares 
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METAS / OBJETIVOS 

(Projeto Educativo 2015/ 2019) 
ATIVIDADES GRUPO ALVO DINAMIZADORES 

3.
º 

P
er

ío
d

o
 

 Tornar-se uma escola mais dinâmica, mais 

criativa e aberta à inovação.  EXPOSIÇÃO “ARTE NA ESCOLA VI” (Data a 
determinar) 
- Exposição de trabalhos dos alunos da EPL no 

Instituto Camões – Centro Cultural Português 

Comunidade educativa 

Alunos, Educadoras e 
Auxiliares e professores 

de Artes Visuais em 
parceria com a Embaixada 

de Portugal 

 EXPOSIÇÃO FINAL (10 de junho) 
- Trabalhos realizados pelos alunos (do 5.º ao 12.º 

ano) 
- Exposição dos “Planos de Turma” – pré-escolar 

Comunidade Escolar 

Alunos e Prof.s de artes 
visuais dos 2.º e 3.º ciclos 

e ensino secundário 
 Educadoras e Auxiliares 

 RÉCITA (3 de junho) 
(dramatização de canções, danças e histórias das 
diferentes turmas).  

Educadoras e Auxiliares 

 Continuar a ser uma escola de referência pela 

qualidade do ensino e da educação que põe em 

prática. 

 

 INGLÊS (fim do ano letivo) 
-  “Excellence Board”  

(distinção de alunos na disciplina de Inglês) 

Alunos de Inglês 
(6.º, 9.º e 11.º anos) 

Prof.s de Inglês 

 Promover a participação dos pais e 

encarregados de educação, e dos 

representantes das entidades locais na vida da 

escola. 

 DIA MUNDIAL DO LIVRO INFANTIL (07 a 10 de abril) 
- Hora do conto com a participação de pais 
 

 DIA MUNDIAL DO LIVRO (22 de abril) 
- Elaboração de uma banda desenhada por 

alunos/pais, a partir de uma história 
- Exposição 

Alunos do 2.º ano 
 

Alunos 
e 

pais do 1.º ano 

Professores dos 1.º e 2.º 

anos 

 BAILE DE FINALISTAS (28 de maio) 
- 12.º ano  

Comunidade Escolar Comissão de Finalistas 

 FESTA DE FINAL DE ANO (9 de junho) 

 FESTA DE FINALISTAS (Data a determinar) 

-  4.º ano  

Alunos do 4.º ano Prof.s do 4.º ano 
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METAS / OBJETIVOS 

(Projeto Educativo 2015/ 2019) 
ATIVIDADES GRUPO ALVO DINAMIZADORES 

3.
º 

P
er

ío
d

o
 

 Promover manifestações desportivas e culturais 

que possam vivenciar e difundir a identidade da 

escola. 

 TORNEIO DE VOLEIBOL (Data a determinar) Comunidade Escolar Grupo de Ed. Física 

 PEDDY-PAPER (Data a determinar) 
 

Alunos do 3.º ciclo do 

Ensino Básico 

Grupo de Geografia em 
colaboração com Ciências 

Naturais 

 Desenvolver a capacidade de argumentação 

dos alunos, no sentido de se tornarem capazes 

de intervenções de cidadania. 

 ENSAIOS FILOSÓFICOS (19 a 31 de maio) 
- Concurso  

Alunos 10.º e 11.º anos Professoras de Filosofia 

 Promover o sucesso dos alunos, melhorando o 

seu desempenho e os seus resultados 

escolares. 

 SpellingBee (Data a determinar) 
- Concurso ortográfico 

 
1.º e 2.º ciclos 

Prof.s Joana Correia  
e Vera Alonso 

 Pôr ao serviço da comunidade educativa os 

diferentes recursos que a escola possui. 
 ASSINALAR O CALENDÁRIO – (comemorar datas) 

- Apresentação de Histórias em powerpoint 

- Visionamento de filmes infantis  

Crianças Educadoras e Auxiliares 

 


