
Plano Anual de Atividades 2018/2019

Escola Portuguesa de Moçambique



Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set 12 Roda de conversa com os 
autores dos livros da 
Formiga Juju (Cristiana 
Pereira e Wlater Zande) 
sobre Storytelling

Dar a conhecer aos docentes e pais e Encarregados de Educação da 
EPM-CELP a arte de criar e contar histórias, tornando os alunos um 
elemento criativo e participativo nesse processo.

Teresa Helena Vieira Cordato de 
Noronha; Luísa Maria Pina Valente 
Antunes; Ana Castanheira

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade

0,00 € PMQE

set; 
out

24-09; 
05-10

Dia Europeu/Internacional 
das Línguas.

Os alunos, em grupos (4 a 5 elementos), têm de localizar/identificar o 
país/nome, projetado na parede do átrio, onde decorreu a atividade, 
recolher a bandeira, o símbolo e o provérbio em Inglês, inicialmente dito 
em português, e depois lido em voz alta pelo aluno. Todos os elementos 
recolhidos foram afixados, pelos alunos, no painel requisitado para o 
efeito. Pretende-se sensibilizar os alunos para a noção geográfica e 
localização dos continentes e alguns países de língua inglesa. Além 
disso, é uma forma de estimular a oralidade, a aquisição de vocabulário e 
uma maior consciência cultural. Esta atividade permitiu também 
promover uma articulação horizontal e vertical, tendo em conta os 
diferentes níveis de ensino e disciplinas envolvidos.

Maria Inês dos Santos Ferreira 
Gomes

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º D; 5.º E; 5.º F; 7.º 
E; 7.º F)

500 € PMQE; AC

set; 
out

24-09; 
05-10

Dia 
Europeu /Internacional 
das línguas

Os alunos em grupos de (4 ou 5 elementos) têm de localizar o país/nome 
projetado na parede do átrio, onde decorreu a atividade, recolher a 
bandeira, o símbolo e o provérbio em espanhol e depois lido em voz alta 
pelo aluno. Todos estes elementos recolhidos foram afixados no painel 
requisitado para o efeito. Pretende-se sensibilizar os alunos para a noção 
geográfica e localização dos continente e alguns países de língua 
espanhola. Além disso é uma forma de estimular a oralidade e a 
aquisição de vocabulário e uma maior consciência cultural.  Esta 
atividade permitiu também promover uma articulação horizontal e 
vertical, tendo em conta os diferentes níveis de ensino e disciplinas 
envolvidos.

Uriel Valencia Guerra Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º D; 5.º E; 5.º F; 7.º 
E; 7.º F)

500 € PMQE; AC

set 26 Palestra da escrita 
portuguesa Sílvia Alves 
sobre técnicas de contar 
histórias.

Promover o gosto pela leitura e escrita;
Divulgar técnicas de contar histórias de forma a promover nos alunos  a 
imaginação, a criatividade e a emoção.

Teresa Helena Vieira Cordato de 
Noronha; Luísa Maria Pina Valente 
Antunes; Ana Castanheira

Docentes; Alunos (3.º B; 3.º 
D)

0,00 € PMQE

set 26 Mesa redonda "Literatura 
Infantil em Língua 
Portuguesa"

Mesa redonda que contou com a participação do escritor moçambicano 
Mbate Pedro, da portuguesa Sílvia Alves, do António Cabrita para 
analisar o tema da literatura infantil em língua portuguesa, sob vários 
prismas.

Teresa Helena Vieira Cordato de 
Noronha; Ana Castanheira; Luísa 
Maria Pina Valente Antunes

Pessoal não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro

11031,20 € CIP; FP

set 27 Lançamento da 
publicação da EPM-CELP 
"História de um Chapéu" 
da autora Sílvia Alves - 
Feira do Livro de Maputo

Lançamento de mais uma publicação da EPM-CELP "História de um 
chapéu e outros contos" da autoria de Sílvia Alves, que decorreu na Feira 
do Livro de Maputo.

Luísa Maria Pina Valente Antunes; 
Teresa Helena Vieira Cordato de 
Noronha

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro

0,00 € CIP

set Edição do livro infanto-
juvenil "A História de um 
Chapéu e outros contos" 
da autoria de Sílvia Alves 
e ilustração de Luís 
Cardoso.

Promover o gosto pela leitura, despertar a imaginação e promover a 
literacia visual e a escrita.

Teresa Helena Vieira Cordato de 
Noronha; Luísa Maria Pina Valente 
Antunes

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

216000,00 
€

CIP; AC

set; 
out; 
nov

Estágio Curricular de 
duas alunas do Curso de 
Serviço Social do ISCISA.

Estágio de duas alunas do Curso de Serviço Social do ISCISA, no âmbito 
do protocolo celebrado entre as partes, com a duração de 192 horas. 
Complemento da formação curricular do 2º ano do Curso de Serviço 
Social que permita o aprofundamento da relação terio-prática e confronto 
com a realidade social e profissional.

Ana Castanheira Outro 0,00 € CIP

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set Receção aos alunos -!º 
Dia de Aulas

Acolher/ integrar os novos alunos. Realização de jogos em sala de aula. 
Atividade coletiva (dança) envolvendo todos os alunos do 1ºciclo.

Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Maria Odete Sol 
Carvalho; João Henrique Lemos 
Carolino; Eunice Luísa Pereira 
Feliciano; Brígida Isabel de 
Nóbrega

Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 3.º)

PMQE; PI

set World Cleanup Day - Let's 
do It

- promover a consciência cívica na comunidade educativa;
- envolver todos os intervenientes da comunidade numa ação a nível 
mundial;
- sensibilizar para a preservação e proteção do meio ambiente;
- desenvolver competências sociais e específicas;
- estimular o espírito crítico, a cooperação, o voluntariado e uma 
cidadania ativa

Sandra Maria Dias Antunes Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas)

8400 € PMQE; CIP

set Receção aos alunos Receber os alunos e encarregados de educação. Criar laços de amizade 
e confiança e confraternizar entre. Integrar os anovos alunos.

Zahirra Bashir Amade; Teresa 
Maria Faria de Sousa Jerónimo; 
Sária Murade Momade Ambalal; 
Maria do Céu Sá; Ana Isabel 
Gonçalves Pereira

Alunos (Todas as turmas do 
1.º)

PMQE; AC

set Receção aos alunos Acolher / Integrar os alunos novos Zubaida Rija Ibraimo Ismael; Paulo 
José RIbeiro Dias; Marina 
Lourenço; Jasmini Quessaugy; 
Elna João Marques Caetano de 
Andrade

Alunos (Todas as turmas do 
2.º)

PMQE

set Ação de Formação 
"Gestão de conflitos em 
contexto Escolar" - Turma 
1

- Promover uma reflexão sobre a indisciplina, o conflito e a violência em 
contexto escolar tendo em conta as suas causas e consequências.
- Reconhecer os principais tipos de indisciplina, conflito e violência.
- Reconhecer a importância da relação escola-família no combate à 
indisciplina.
- Reconhecer a importância da transparência na circulação da 
informação entre os agentes educativos docentes e não docentes.
- Compreender o papel do assistente operacional/agente educativo não 
docente na prevenção da indisciplina.
- Conhecer e analisar os modelos e estratégias de prevenção e 
intervenção em situações de conflito, indisciplina e violência na escola, 
seja em espaços exteriores ou espaços interiores.
- Desenvolver atitudes da melhoria do processo de comunicação: tipos 
de comportamentos e técnicas de gestão de conflitos.

João Paulo dos Santos Videira Pessoal não docente 8000,00 € FP

set Oficina de formação 
Storrytelling

Oficina dinamizada pelos autores dos livros a Formiga Juju (Cristiana 
Pereira e Walter Zande) com o objetivo de promover a arte de criar e 
contar histórias, tornando os alunos um elemento criativo e participativo 
nesse processo.

Luísa Maria Pina Valente Antunes; 
Ana Castanheira

Docentes; Pessoal não 
docente; Outro

1000 € PMQE; CIP; FP

set Dia internacional das 
línguas

Atividade inserida no projeto de flexibilidade curricular com o objetivo de 
desenvolver conhecimentos sobre os países francófonos e competências 
de comunicação em francês.

Sara Teixeira; Mónica Cristina 
Ramalho Oliveira; Maria Inês dos 
Santos Ferreira Gomes; Maria 
Gorete Carvalho Monteiro; 
Henrique Pires; Uriel Valencia 
Guerra; Luís Araújo

Alunos (7.º A; 7.º B; 7.º C) PMQE; CIP; AC

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set cinema na feira Cruzar as artes : cinema e literatura.
Atuar junto de novos públicos alvo ( alunos de escolas moçambicanas e 
clientes da feira).
Promover a leitura.
Realizar um concurso de expressão plástica.

Teresa Helena Vieira Cordato de 
Noronha; Karina Nelly Gurgo 
Bastos; Sandra do Rosário Ferreira 
Cosme; António Jorge Pereira 
Faria Lopes

Alunos (4.º; 5.º; 6.º) CIP

set Ação de Formação 
"Gestão de conflitos em 
contexto escolar" - Turma 
2

- Promover uma reflexão sobre a indisciplina, o conflito e a violência em 
contexto escolar tendo em conta as suas causas e consequências.
- Reconhecer os principais tipos de indisciplina, conflito e violência.
- Reconhecer a importância da relação escola-família no combate à 
indisciplina.
- Reconhecer a importância da transparência na circulação da 
informação entre os agentes educativos docentes e não docentes.
- Compreender o papel do assistente operacional/agente educativo não 
docente na prevenção da indisciplina.
- Conhecer e analisar os modelos e estratégias de prevenção e 
intervenção em situações de conflito, indisciplina e violência na escola, 
seja em espaços exteriores ou espaços interiores.
- Desenvolver atitudes da melhoria do processo de comunicação: tipos 
de comportamentos e técnicas de gestão de conflitos.

João Paulo dos Santos Videira Pessoal não docente 000 € FP

set; 
out

Curso de Formação: 
Identificação e Estratégias 
de intervenção nas 
perturbações das 
aprendizagens 
matemáticas.

Sensibilizar os formandos para a importância da identificação e 
intervenção precoce em PAM.
Preparar os formandos para a aquisição de conhecimentos relacionados 
com o desenvolvimento numérico na criança pré-escolar e para o 
pensamento algébrico na criança escolar.
Fornecer ferramentas para que os formandos possam identificar as 
competências numéricas precoces inerentes à aprendizagem inicial da 
matemática.
Construir ferramentas (jogos e atividades do Método Sentido de Número) 
para que os formandos possam estimular as competências numéricas 
precoces e intervir junto a crianças em risco ou com PAM.

Teresa Helena Vieira Cordato de 
Noronha; Luísa Maria Pina Valente 
Antunes; Ana Castanheira

Docentes 165596,00 
€

PMQE; FP

set Participação na Feira do 
Livro de Maputo.

Participação na Feira do Livro de Maputo com as publicações da EPM-
CELP.

Isabel Mota; Luísa Maria Pina 
Valente Antunes; Teresa Helena 
Vieira Cordato de Noronha; Ana 
Castanheira; Ana Manuela da 
Costa Albasini

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro

0,00 € CIP

1.º Período

INOVAR +AZ - Sistemas de Informação, Lda. Página 4 de 81



Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set Curso de Formação "O 
Ensino Experimental nas 
Ciências".

Curso de Formação para os docentes das Escolas Profissionais do 
Sistema de Ensino de Moçambique, em cooperação com a Fundação 
Portugal/África e a Cooperação Portuguesa, terá lugar nos dias 01,02 e 
03 de outubro de 2018, num total de 21 horas, terá como principais 
objetivos:
•Promover o gosto pela Ciência;
•Melhorar os resultados académicos dos alunos na área das ciências;
•Utilizar o material dos conjuntos experimentais de física, química e 
biologia (Norte Escolar) das bancadas de ciências recentemente 
adquiridas pela Fundação Portugal/África e oferecidas a um conjunto de 
Escola Profissionais em Moçambique;
•Relacionar a teoria e a prática; através das experiências existentes na 
exposição Física no dia-a-dia encontra-se uma interação entre o 
conhecimento científico que se aborda em sala de aula e o senso comum 
do estudante;
•Experimentar para melhor compreender conteúdos lecionados em sala 
de aula

Sónia Maria Rodrigues Afonso 
Gama Pereira; Maria Margarida 
Rodrigues D Castilho Soares 
Duarte; Ana Maria Amado 
Rodrigues Besteiro

Outro 5773,00 € CIP

out 20 Torneio Basquetebol Torneio da modalidade de Basquetebol
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

António Jorge Pereira Faria Lopes Alunos (10.º A1; 10.º A2; 10.º 
A3; 11.º A2; 11.º B1; 11.º C; 
12.º A2)

PMQE; CIP; AC

out 20 Torneio de Futsal Torneio da modalidade de Basquetebol
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

João Paulo Azevedo Alunos (Todas as turmas do 
10.º; Todas as turmas do 
11.º; Todas as turmas do 
12.º)

PMQE; CIP; AC

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

out 20 Torneio de Basquetebol Torneio da modalidade de Basquetebol
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Sérgio Viana Zibane Alunos (Todas as turmas do 
7.º; Todas as turmas do 8.º)

PMQE; CIP; AC

out 20 Torneio de Futsal Torneio da modalidade de Basquetebol
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Custódio Sansão Malenda; André 
Machado Revés

Alunos (Todas as turmas do 
9.º; Todas as turmas do 10.º)

PMQE; CIP; AC

out 20 Torneio de Basquetebol Torneio da modalidade de Basquetebol
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes

Alunos (5.º B; 5.º C; 5.º D; 
5.º E; 5.º F; 6.º B; 6.º C; 6.º 
D; 6.º E; 6.º F)

PMQE; CIP; AC

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

out 27 Torneio de Futsal Sub 18 
M

Torneio da modalidade de Futsal
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

João Paulo Azevedo Alunos (Todas as turmas do 
10.º; Todas as turmas do 
11.º; Todas as turmas do 
12.º)

PMQE; CIP; AC

out 27 Torneio de Futsal Sub 16 
M

Torneio da modalidade de Futsal
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Custódio Sansão Malenda; André 
Machado Revés

Alunos (Todas as turmas do 
9.º; Todas as turmas do 10.º)

PMQE; CIP; AC

out 31 ONU e Direitos Humanos Numa parceria entre as disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e 
Educação Visual do 7º ano de escolaridade, pretende-se levar os alunos 
a refletir sobre o significado e o valor dos Direitos Humanos, sendo o 
produto final a criação de composições pictóricas expressivas destas 
reflexões.

Paula Canotilho; Manuela Morais; 
Inês Almeida Mendes Moura 
George; Calisto Augusto 
Namburete; Antónia Rocha

Alunos (Todas as turmas do 
7.º)

PMQE; AC; RA

out 31 Visita de estudo à Quinta No âmbito do Projeto “Famílias na Escola” e motivação para a 
dinamização/elaboração de uma Horta Pedagógica no espaço escolar, a 
convite do Encarregado de Educação do Ayla Karimo, da turma B, do Pré
-Escolar, surge a proposta para a realização de uma visita de estudo à 
Quinta dos seus avós.
Objectivos: 
•Proporcionar situações de descoberta, observação, aprendizagem no 
espaço, de elementos diferentes do habitual;
•Possibilitar o contacto com a natureza;
•Experimentar outras formas de aprendizagem;
•Desenvolver o gosto pelas atividades agrícolas e de jardinagem;
•Despertar o interesse das crianças para o cultivo da horta e 
conhecimento do processo de germinação.

Ana Isabel Loureiro Ferreira de 
Carvalho

Alunos (P5 B) 2000,00 € PMQE; RA

out 31 Lançamento do livro 
"Entrelaçados" da autora 
de Antero Ribeiro

Promoção da Língua Portuguesa, da leitura e da escrita. 
Divulgação de novos autores.

Ana Castanheira; Luísa Maria Pina 
Valente Antunes; Teresa Helena 
Vieira Cordato de Noronha

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

0,00 € PMQE

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

out 1º Inter-núcleos Jogos 
Pré Desportivos 1º/2º

1º Inter-núcleos Jogos Pré Desportivos 1º/2º.
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes; Alexandra Azevedo

Alunos (Todas as turmas do 
1.º; Todas as turmas do 2.º)

PMQE; CIP; AC

out 1º Inter-núcleos Jogos 
Pré Desportivos 3º/4º

1º Inter-núcleos Jogos Pré Desportivos 3º/4º
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Miguel Seabra Monterroso; 
Alexandra Azevedo

Alunos (Todas as turmas do 
3.º; Todas as turmas do 4.º)

PMQE; AC

out Palestra "Alimentação 
Saudável"

1ª Palestra inserida num projeto anual de palestras e workshops que 
abordarão várias temáticas, destinadas ao pessoal não docente. Esta 
palestra terá como telemática hábitos alimentares saudáveis, tendo em 
conta que comemoração do dia mundial da Alimentação.
Terá como principal objetivo a partilha de informação, conhecimentos e 
sensibilização para a práticas de uma alimentação saudável.

Ana Castanheira Pessoal não docente 0,00 € FP

out Comemoração do Mês da 
Música

Comemoração do Dia Mundial da Música ao longo do mês de outubro 
(mês da Música), através da dinamização das seguintes iniciativas:
- Abertura das aulas das atividades musicais extracurriculares e de 
complemento curricular;
- Mostra de talentos e experimentação de instrumentos musicais;
- Início da atividade - Coro de Professores e Funcionários da EPM-CELP;
- Visualização da curta-metragem "Os fantásticos livros voadores" na 
biblioteca/sala de aula e posterior realização de uma atividade musical de 
movimento relacionada com a mesma, em articulação com a BEJC;
- Projeção de vídeos musicais no átrio da EPM-CELP;
Tem como objetivos:
- educar e consciencializar para a cultura musical e a sua importância no 
quotidiano;
- comemorar o Dia Mundial da Música e o Dia da Biblioteca Escolar;
- fomentar o gosto pela música e competências musicais nos alunos;
- promover o ensino e a prática musical na escola, ao nível da prática 
vocal, formação musical e instrumental;
- promover a inclusão.

Ricardo Conceição; Queirós Júlia 
Inácio Nhabombe                     ; 
Leandra Maria Bica dos Reis; Isac 
Julião Mausse; Assumane Saíde; 
Ana Paula Ramalho Bento N.Aires 
Relvas

Alunos (P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º; 
12.º)

PMQE; AC; PI; RA

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

out; 
nov

Segurança na Internet Elaboração de apresentações em suporte multimédia e sua divulgação 
no Dia Internacional da Segurança na Internet (dia 5 de fevereiro de 
2019) no átrio central da escola, na forma de projeção dos trabalhos 
elaborados pelos grupos de alunos.

Francisco Fernando Nhamona 
Rungo; Carla Andrea F.V.de 
Oliveira Faneco Viveiros

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 8.º)

0 € PMQE

out Dia Mundial da 
Alimentação

- Sensibilizar dos alunos para a necessidade de uma alimentação variada 
e equilibrada;
- Articular conhecimentos das áreas científicas de Matemática e Ciências 
Naturais;
- Construção de uma pirâmide da Dieta Mediterrânica tridimensional;
- Divulgação de hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis

Sara Teixeira; Sandra Maria Dias 
Antunes; Maria de Fátima Martins 
Tavares Amorim; Luz Fonseca; 
Luís Manuel Herniques Antunes; 
Cátia Mendes

Alunos (Todas as turmas do 
6.º)

2500 € PMQE; AC; RA

out Projeto 1 -  Animais em 
vias de Extinção.

Abordar os tema dos animais em vias de extinção, um animal por cada 
turma. Realizar pesquisas com a colaboração da família e dos 
encarregados de educação. Sensibilizar para a proteção desses animais. 
Entoar canções sobre os seus animais, realizar um livro por turma, 
inventar padrões, jogar ao "Bota abaixo".

Zahirra Bashir Amade; Teresa 
Maria Faria de Sousa Jerónimo; 
Sária Murade Momade Ambalal; 
Raquel Elizabeth Benedito Bachita; 
Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes; Maria do Céu Sá; Carla 
Andrea F.V.de Oliveira Faneco 
Viveiros; Brígida Isabel de 
Nóbrega; Assumane Saíde; Ana 
Isabel Loureiro Ferreira de 
Carvalho; Alexandra Azevedo

Alunos (Todas as turmas do 
1.º)

750 € PMQE; AC; PI; RA

out Dia da Alimentação - 
Lanche "Frutos e 
Companhia"

Confecção de espetadas de fruta. Lanche coletivo.
Recolha de receitas saudáveis.

Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Maria Odete Sol 
Carvalho; Eunice Luísa Pereira 
Feliciano

Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 3.º)

PMQE

out Projeto 2 - "Comer bem, 
viver bem"

Ler histórias sobre o tema, confecionar espetadas de fruta, jogar "Bota 
abaixo", entoar e mimar canções, modelar frutos em plasticina.

Zahirra Bashir Amade; Teresa 
Maria Faria de Sousa Jerónimo; 
Sária Murade Momade Ambalal; 
Raquel Elizabeth Benedito Bachita; 
Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes; Maria Sinoda Panguene; 
Maria do Céu Sá; Carla Andrea 
F.V.de Oliveira Faneco Viveiros; 
Brígida Isabel de Nóbrega; 
Assumane Saíde; Ana Isabel 
Gonçalves Pereira; Alexandra 
Azevedo

Alunos (Todas as turmas do 
1.º)

1000 € PMQE; AC; RA

out Halloween Construção de alguns símbolos do Halloween  que serão expostos no 
"hall" de entrada da escola de 28 de outubro a 2 de novembro.

"Trick or Treat": partilha e distribuição de doçuras (treats) por todos os 
alunos dos 1º e 2º anos do 1º CEB.

Maria Inês dos Santos Ferreira 
Gomes; Raquel Elizabeth Benedito 
Bachita; Sara Teixeira

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
1.º; Todas as turmas do 2.º)

0 € PMQE; AC; PI

out Dia da Biblioteca Escolar Atividade comemorativa do Dia da Biblioteca Escolar, cujos objetivos são 
promover a BEJC junto dos alunos, explorar o espaço da BE, incentivar o 
gosto pelo livro e pela leitura e articular com a área disciplinar de 
Educação Musical.

Leandra Maria Bica dos Reis; Ana 
Paula Ramalho Bento N.Aires 
Relvas

Alunos (P5 A; P5 C; P5 D; 
Todas as turmas do 1.º; 
Todas as turmas do 2.º)

PMQE; AC

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

out; 
nov

Lançamento do livro: O 
João, a Donzela e o 
Monstro das Sete 
Cabeças" da coleção 
Contos e Histórias de 
Moçambique, da autoria 
de Benjamim Pedro João 
e ilustração de Carmen 
Muianga - Galeria dos 
CFM

Promoção da língua portuguesa;
Promoção da leitura e escrita;
Divulgação de novos autores e listradores moçambicanos;

Ana Castanheira; Teresa Helena 
Vieira Cordato de Noronha; Luísa 
Maria Pina Valente Antunes

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

8000,00 € PMQE

out Halloween A atividade destina-se a celebrar uma festividade tradicional dos países 
de Língua Inglesa para, de acordo com o programa da disciplina, 
desenvolver uma consciência cultural nos alunos sobre a cultura de 
outros países, de uma forma lúdica, e simultaneamente levar à pratica da 
oralidade. Esta atividade prevê um trabalho de articulação com a 
disciplina de Educação Visual e Educação Tecnológica e também com a 
participação dos alunos que frequentam a sala de ensino estruturado 
para a construção  e decoração do "Horror Corridor" ("Corredor do 
Horror") e do espaço envolvente (átrio principal da Escola). Este 
"Corredor do Horror" poderá e deverá ser percorrido pelos "mais 
corajosos", que enfrentarão e ultrapassarão as surpresas assustadoras 
que os esperam até à saída pelo lado oposto.
Numa componente mais didática mas não menos lúdica, os alunos do 2º 
ciclo terão ainda que decifrar as charadas espalhadas pelo átrio e alguns 
corredores da escola, completando o seu sentido.

Maria Inês dos Santos Ferreira 
Gomes

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (P4; P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º)

500 € PMQE; AC; PI

out Dia da alimentação Reconhecer a importância de uma alimentação saúdavel. Dramatizar um 
poema relacionado com os frutos. Elaboração de uma roda dos 
alimentos.

Zubaida Rija Ibraimo Ismael; Sónia 
Marina Manalvo e Silva Carreira; 
Paulo José RIbeiro Dias; Marina 
Lourenço; Jasmini Quessaugy; 
Elna João Marques Caetano de 
Andrade

Alunos (Todas as turmas do 
2.º)

PMQE; AC

nov 01 Día de los muertos El día de los muertos é uma festa muito importante na cultura e tradição 
mexicana. Celebra-se no dia 1 e 2 de Novembro e consiste em recordar 
as pessoas falecidas mas com muita alegria e diversões.
A EPM junto com a área de espanhol vai celebrar no dia 1 de novembro 
um encontro entre todas as turmas de espanhol; 7ºE, 7ºF, 8ºE e 9ºE no 
auditório Carlos Paredes com a projeção do filme "Coco"
As turmas de 7º e 8º classe vão criar materiais próprios do dia, como 
máscaras com forma de calavera e cartazes sobre o dia. No entanto, os 
alunos de 9º vão ser os responsáveis de gerir o Auditório e apresentar o 
filme e explicar em que cosiste o dia.

Uriel Valencia Guerra; Inês Almeida 
Mendes Moura George; André 
Filipe Curado Figueiredo

Alunos (7.º E; 7.º F; 8.º E; 9.º 
E)

0 € PMQE; AC; PI

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

nov 03 Torneio de Basquetebol 
Sub 12

Torneio da modalidade de Basquetebol
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

PMQE; CIP; AC

nov 03 Torneio de Basquetebol 
Sub 14

Torneio da modalidade de Basquetebol
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Sérgio Viana Zibane Alunos (Todas as turmas do 
7.º; Todas as turmas do 8.º)

PMQE; CIP; AC

nov 08 La Luna compañía de 
cuentos

No dia 8 de novembro entre as 14h e as 15:30 na EPM-CELP “La Luna, 
companhia de cuentos” apresentou o seu espectáculo do mesmo nome 
no auditório Carlos Paredes. 

La Luna, “compañía de cuentos”, de origem argentina foi criada por Fer 
Narradora e Erika Brandauer e nasce da intenção de fusionar duas 
linguagens: a música e a narração oral. Uma narradora e a outra música 
que toca instrumentos convencionais e não convencionais. Desenvolvem 
sua arte com muito humor, contos de tradição oral e de autor, ao ritmo de 
estilos musicais como milonga, cumbia, bolero e canção.

A iniciativa, enquadrada nas atividades interdisciplinares, conjuga 
disciplinas de Teatro e Música e tem como objetivos a difusão de aspetos 
culturais característicos da cultura que se propõem como meta, identificar 
especificidades geográficas, culturais e do mundo hispano-americano.

No início o espectáculo seria apresentado perante os estudantes de 
espanhol de 7º classe (E e F) e 8º C. Mas durante a apresentação outras 
turmas foram entrando no Auditório até enche-lo.

Uriel Valencia Guerra Docentes; Alunos (7.º E; 7.º 
F; 8.º C)

6000 € PMQE; AC

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

nov 10 Torneio de Futsal Sub12M Torneio da modalidade de Futsal
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Miguel Seabra Monterroso; André 
Machado Revés

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

PMQE; CIP; AC; RA

nov 12 "Maputo a partir da minha 
janela"

A atividade consiste na realização de um concurso de fotografia para 
comemorar o dia da cidade de Maputo. Os alunos participarão enviando 
uma fotografia e uma pequena referência escrita sobre a mesma. Esta 
atividade integra-se nos conteúdos da disciplina de Geografia onde o 
tema das paisagens é abordado no 1º período. A atividade pretende 
atingir vários objetivos: reflexão sobre os conteúdos abordados; reflexão 
sobre as paisagens que os alunos visualizam no seu quotidiano; 
compreensão do mundo que nos rodeia; estimular o gosto pela disciplina 
e pela fotografia.

Luís Araújo Alunos (7.º C; 7.º D; 7.º E) PMQE

nov 15 Apresentação do Projeto 
de Filosofia para Crianças

Divulgação e apresentação do Projeto de Filosofia para Crianças à 
comunidade educativa, em especial aos pais e encarregados de 
educação do alunos do terceiro ano do ensino básico. Pretende-se, no 
contexto do projeto, promover e reforçar a articulação e o compromisso 
entre a escola e as famílias.

Fulgêncio Custódio Samo Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (3.º)

PMQE; AC

nov 15 Dia Mundial da Filosofia - 
15 de novembro

Exibição no auditório Carlos Paredes da curta metragem "Alma" e 
reflexão conjunta; criação de desenhos sobre o filme , no átrio.

Sandra de Fátima Valente Macedo; 
Fulgêncio Custódio Samo

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (3.º; 4.º; 10.º; 11.º; 
12.º)

PMQE; AC; RA

nov 17 Torneio de Futsal sub 14 
F

Torneio da modalidade de Futsal
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

João Manuel Marques de 
Figueiredo

Alunos (8.º B; 7.º; 9.º; 10.º) PMQE; CIP; AC

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

nov 17 Torneio de Futsal Sub 12 
M

Torneio da modalidade de Futsal
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Miguel Seabra Monterroso; André 
Machado Revés

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

PMQE; CIP; AC

nov 17 Torneio de Badminton 
2º/3º Ciclo (Fase 
apuramento)

Torneio da modalidade de Badminton
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

João Paulo Azevedo; Angela 
Hermana Monteiro Leite

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 8.º)

PMQE; CIP; AC

nov 17 Torneio Futsal Sub 12 F Torneio da modalidade de Futsal
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

João Manuel Marques de 
Figueiredo

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

PMQE; CIP; AC

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

nov 17 Torneio de Futsal Sub 14 
M

Torneio da modalidade de Futsal
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Sérgio Viana Zibane Alunos (Todas as turmas do 
7.º; Todas as turmas do 8.º)

PMQE; CIP; AC

nov 22 Kids for Human Rights” 
international drawing 
competition no âmbito do 
70º aniversário das 
Nações Unidas,

- direitos humanos 
 pensar em respeitar os desejos legítimos das pessoas e as suas 
diferenças,

Calisto Augusto Namburete; Ana 
Paula Canotilho de Seixas

Alunos (7.º B; 7.º C; 7.º D) PI

nov 23 Lançamento de mais uma 
publicação da coleção 
Pensar a Educação - 
"Ensino Técnico-
profissional, Industrial e 
Comercial em Lourenço 
Marques durante o 
Estado Novo - A Escola 
Comercial Dr. Azevedo e 
Silva" de Luísa Antunes.

Promoção e divulgação da Língua Portuguesa. Luísa Maria Pina Valente Antunes; 
Ana Castanheira

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

210000,00 
€

PMQE

nov -Concurso de fotografia, 
cidade de Maputo 
"Obstáculos e Soluções 
para o Desenvolvimento 
de Moçambique"

Fotografias tiradas pelos alunos de problemas identificados por eles na 
cidade de Maputo que, podem constituir obstáculos  para o 
Desenvolvimento de Moçambique e propostas de solução.

Maria de Lurdes Gomes Miranda 
do Vale

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (11.º B1; 11.º C)

PMQE; CIP; AC

nov Comemoração do 
Aniversário da EPM-
CELP

Reuniões de preparação/organização; seleção de repertório e ensaios; 
contacto com grupos musicais para participação nas comemorações; 
realização do alinhamento do programa; realização de apresentações 
musicais ao vivo no âmbito das sessões solenes e espetáculo ao ar livre, 
alusivas ao tema da Comemoração.
Tem como objetivos:
- a comemoração do aniversário da Escola;
- a apresentação aos Pais/ Encarregados de Educação e Comunidade, 
do trabalho desenvolvido pelos alunos até ao momento, nas aulas de 
Educação Musical e das atividades Extracurriculares e de Complemento 
Curricular.

Ricardo Conceição; Luís Vicente 
Rodrigues Santana; Leandra Maria 
Bica dos Reis; Isac Julião Mausse; 
Assumane Saíde

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (P4; P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

PMQE; AC; PI; RA

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

nov; 
dez

Implementação do 
Modelo de Avaliação do 
Projeto "Mabuko Ya Hina"

Implementar o Modelo de Avaliação do Projeto "Mabuko Ya Hina":
- Implementação do Modelo de Avaliação junto dos diretores, professores 
e alunos das escolas que integram o Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Elaboração de gráficos com os resultados da Avaliação.
- Elaboração do Relatório de Avaliação do Projeto.
Objetivos específicos:
- Avaliar o Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Investir na melhoria da qualidade das ações dinamizadas, tendo em 
conta os resultados da avaliação do Projeto.

Isabel Mota; Ana Manuela da 
Costa Albasini

Docentes; Alunos 200,00 € CIP

nov Dia da Cidade de Maputo Conhecer o passado histórico do meio local.
Conhecer lendas e histórias tradicionais.

Zubaida Rija Ibraimo Ismael; Sónia 
Marina Manalvo e Silva Carreira; 
Paulo José RIbeiro Dias; Marina 
Lourenço; Jasmini Quessaugy; 
Elna João Marques Caetano de 
Andrade

Alunos (Todas as turmas do 
2.º)

PMQE; AC

nov Espectáculo e Workshop 
de Teatro

Os alunos das turmas com teatro irão assistir ao espectáculo "Ir à floresta 
e não ver a árvore", seguido de um workshop de teatro.

Descrição da Peça
Ir à floresta e não ver a árvore... 

Sara e Dimitri vão à floresta para ver a árvore... e fazer um piquenique. 
Afinal não tinham o que comer. A magia da floresta desperta em ambos 
os valores da amizade, do amor, da generosidade, do sonho... e as 
crianças que trazem por dentro revelam-se e divertem-se.

Rogério Paulino Manjate Alunos (5.º B; 5.º D; 6.º A; 6.º 
B; 6.º C; 6.º E; 2.º; 3.º; 4.º)

15000 € PMQE; AC

nov; 
dez

Teatro para a Escola
Apresentação da peça: 
MIMA

O objectivo deste programa é o de oferecer teatro de qualidade à 
comunidade da EPM – alunos, professores e funcionários – como forma 
de colocá-los em contacto com o mundo que os rodeia, expresso nos 
seus múltiplos contextos; tendo justamente em conta que o teatro 
funciona como um espaço de permanente interacção entre os indivíduos, 
onde se vê diferentes manifestações da expressividade do ser humano, 
na busca da construção de novos conhecimentos para o seu 
desenvolvimento.   

Aos alunos da EPM, este programa visa oferecê-los para além do mundo 
lúdico, de encantamento e imaginação, um espaço de integração e de 
compreensão do outro – a cultura, os hábitos, os mitos e etc. 

Descrição da Peça
O solo MIMA é uma narrativa ficcional, íntima e pessoal. 
MIMA é uma peça tecida de pequenas histórias, fragmentos de memórias 
de infância de uma menina que só queria brincar: o jogo, a invenção, a 
fantasia, os sonhos... e as Descobertas!!!

A encenação mistura deliberadamente vários estilos e linguagens em 
busca do equilíbrio entre o texto, o físico e o visual, à procura de uma 
teatralidade particular.

Rogério Paulino Manjate Alunos (P4; P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º)

15000 € PMQE; AC

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

nov Concurso de fotografia, 
Cidade de Maputo 
“Obstáculos e soluções 
para o desenvolvimento 
de Moçambique”

No âmbito do dia da cidade de Maputo (dia 10 de novembro) e tendo 
como base os conteúdos e a articulação curricular, os alunos terão de 
fotografar aum aspeto da cidade de Maputo que mostre um obstáculo de 
desenvovimento da cidade. As fotografias serão submetidas a concurso e 
expostas no Átrio da escola.

Maria Margarida Maia Ferreira de 
Almeida Vaz

Alunos AC

nov Dia da Cidade de Maputo Elaboração de uma brochura ( inglês e português) dos locais 
emblemáticos da cidade de Maputo.
Apresentação de uma dança tradicional moçambicana - Makwaela- 
acompanhada de canto.
Atividade experimental ....

Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Maria Odete Sol 
Carvalho; José António Moreira 
Cardoso; João Paulo Azevedo; 
João Henrique Lemos Carolino; 
Isac Julião Mausse; Eunice Luísa 
Pereira Feliciano; Brígida Isabel de 
Nóbrega; Alexandra Azevedo

Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 3.º)

PMQE; AC

nov Narrativas Autobiográficas 
- 8ºC

Os alunos do 8º C apresentam ao público uma encenação de sua 
autoria. 
Finalidade - Avaliação de Teatro.

A narrativa da peça será construída a partir de objetos pessoais e 
memórias dos alunos.

Rogério Paulino Manjate Alunos (7.º A; 7.º B; 7.º E; 8.º 
C)

3000 € PMQE; MA

nov Festa da Escola Conhecer datas e factos significativos da história da Instituição. Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Maria Odete Sol 
Carvalho; João Manuel Marques 
de Figueiredo; Isac Julião Mausse; 
Eunice Luísa Pereira Feliciano

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
3.º)

PMQE

nov; 
dez

Separar para reciclar Elaboração e aplicação de um inquérito e tratamento estatístico dos 
dados recolhidos.
O tratamento estatístico será efetuado com recurso ao Microsoft Excel e 
deve incluir: tabelas de frequência, média, mediana, moda e gráficos. Os 
alunos deverão elaborar um relatório com conclusões.

Patrícia da Costa Cascais; David 
Moreira Pereira; Carla Andrea 
F.V.de Oliveira Faneco Viveiros

Alunos (Todas as turmas do 
8.º)

PMQE; AC

nov Dia da cidade de Maputo Referência na sala de aula, através do visionamento de um pequeno 
filme sobre os locias mais relevantes da Cidade de Maputo.

Ana Isabel Gonçalves Pereira; 
Maria do Céu Sá; Sária Murade 
Momade Ambalal; Teresa Maria 
Faria de Sousa Jerónimo; Zahirra 
Bashir Amade

Alunos (Todas as turmas do 
1.º)

PMQE; FP

nov Thanksgiving Day A atividade destina-se a assinalar uma festividade tradicional e muito 
importante nos Estados Unidos da América para, de acordo com o 
programa da disciplina, desenvolver uma consciência cultural nos alunos 
sobre a cultura de outros países, de uma forma lúdica, e 
simultaneamente levar à pratica da oralidade através da audição e 
reconto da história. Neste caso, foi relembrar a história ouvida no ano 
letivo anterior (4º ano). Além disso, os alunos tiveram um momento de 
reflexão sobre o que pretendiam agradecer “I’m thankful for…” (a sua 
“ação de graças”) que, para além da frase em Inglês, deveria ser 
ilustrada com o desenho alusivo à frase. 
Esta atividade prevê também um trabalho de articulação com os alunos 
que frequentam o ateliê criativo, sob a orientação da professora Sara 
Teixeira, para o desenho e pintura dos painéis com passagens da 
história.

Maria Inês dos Santos Ferreira 
Gomes

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º D; 5.º E; 5.º F)

200 € PMQE; AC

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

nov Feira do Livro A Feira do Livro é organizada anualmente pela BEJC,  em novembro, de 
forma a coincidir com a Festa de Aniversário da EPM--CELP. Esta 
atividade tem como objetivos facilitar o acesso ao livro e a outros 
materiais pedagógicos e educativos a preços de feira, promover o gosto 
pela leitura junto da comunidade escolar, divulgar o livro, os autores e 
outros materiais e contribuir para a formação de leitores.

Ana Paula Ramalho Bento N.Aires 
Relvas

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
P5; Todas as turmas do P4; 
Todas as turmas do 1.º; 
Todas as turmas do 2.º; 
Todas as turmas do 3.º; 
Todas as turmas do 4.º; 
Todas as turmas do 5.º; 
Todas as turmas do 6.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 12.º)

30 € RA

nov Edição de mais um livro 
da coleção Pensar a 
Educação - O Ensino 
Técnico Profissional 
Industrial e Comercial em 
Lourenço Marques 
durante o Estado Novo - 
da autoria de Luísa 
Antunes.

Divulgar trabalhos académicos produzidos pelos docentes da EPM-
CELP;
Dar continuidade à coleção Pensar a Educação.

Luísa Maria Pina Valente Antunes; 
Teresa Helena Vieira Cordato de 
Noronha

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

216000,00 
€

CIP; AC

nov Teatro para Escola O objectivo deste programa é o de oferecer teatro de qualidade à 
comunidade da EPM – alunos, professores e funcionários – como forma 
de colocá-los em contacto com o mundo que os rodeia, expresso nos 
seus múltiplos contextos; tendo justamente em conta que o teatro 
funciona como um espaço de permanente interacção entre os indivíduos, 
onde se vê diferentes manifestações da expressividade do ser humano, 
na busca da construção de novos conhecimentos para o seu 
desenvolvimento.   

Aos alunos da EPM, este programa visa oferecê-los para além do mundo 
lúdico, de encantamento e imaginação, um espaço de integração e de 
compreensão do outro – a cultura, os hábitos, os mitos e etc. 

Descrição da Peça

Rogério Paulino Manjate Alunos 8000 € PMQE

nov Dia de São Martinho Conhecer a lenda de São Martinho Zubaida Rija Ibraimo Ismael; Sónia 
Marina Manalvo e Silva Carreira; 
Paulo José RIbeiro Dias; Marina 
Lourenço; Jasmini Quessaugy; 
Elna João Marques Caetano de 
Andrade

Alunos (Todas as turmas do 
2.º)

PMQE; AC

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

dez 03 Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência

Comemoração do dia Internacional da Pessoa com Deficiência através 
da realização das seguintes atividades:
a) Momento musical dinamizado pelo Departamento de Educação 
Musical;
b) Declaração de poemas proferidos por doicentes e alunos.

Objetivos:
a) Sensibilizar a comunidade educativa para a diferença;
b) Promover a aceitação do outro;
c) Incentivar a prática da inclusão;
d) Desenvolver o trabalho colaborativo.

Maria Gabriela Fadário de 
Carvalho Canastra; Margarida 
Tavares da Rocha Fortuna da 
Silva; Leandra Maria Bica dos 
Reis; Carlos Daniel Covas Oliveira 
Fernandes; Ana Paula Alves Dias 
Gomes

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

5000 € PI

dez 08 Futsal Sub 12 F Torneio da modalidade de Futsal.
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

João Manuel Marques de 
Figueiredo

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

PMQE; CIP; AC

dez 08 Torneio de Futsal Sub 14 
F

Torneio da modalidade de Futsal.
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

João Manuel Marques de 
Figueiredo

Alunos (Todas as turmas do 
9.º; Todas as turmas do 10.º)

PMQE; CIP; AC

dez 08 Meeting Natação Open Meeting de Natação.
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes da competição;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Miguel Seabra Monterroso Alunos (3.º C; 5.º; 7.º; 8.º; 
9.º; 11.º)

PMQE; CIP; AC

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

dez 08 Torneio da modalidade de 
Futsal Sub 12 M

Torneio da modalidade de Futsal.
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Miguel Seabra Monterroso; André 
Machado Revés

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

PMQE; CIP; AC

dez 08 Torneio Futsal Sub 14 M Torneio da modalidade de Futsal.
Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Sérgio Viana Zibane Alunos (Todas as turmas do 
7.º; Todas as turmas do 8.º)

PMQE; CIP; AC

dez 10 Dia Internacional dos 
Direitos Humanos - 10 de 
dezembro

O colóquio na presença de um convidado da área dos direitos humanos 
que explorará o conceito, a natureza, a necessidade e a aplicação dos 
direitos humanos no mundo contemporâneo. No átrio serão exibidas 
fotografias alusivas ao tema da autoria dos alunos.

Sandra de Fátima Valente Macedo; 
Manuela Morais; Fulgêncio 
Custódio Samo; Antónia Rocha

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade

PMQE; CIP; AC; RA

dez 10 Direitos Humanos Sensibilizar os alunos para os problemas sociais
Racismo, Xenofobia

Ana Paula Canotilho de Seixas Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (7.º D)

PMQE; PI

dez 10 Lançamento do livro "O 
João, a donzela e o 
monstro das doze 
cabeças", da autoria 
Benjamim João e 
ilustração de Carmen 
Muianga para os alunos 
do 3º e 4º anos da EPM-
CELP.

Promoção da leitura e da escrita e divulgação da literatura infanto-juvenil. Ana Castanheira; Teresa Helena 
Vieira Cordato de Noronha; Luísa 
Maria Pina Valente Antunes

Alunos (Todas as turmas do 
3.º; Todas as turmas do 4.º)

0,00 € PMQE

dez 11 Do amor Os alunos terão oportunidade de ver duas curtas metragens 
moçambicanas e debater com os seus realizadores os conceitos da 
narrativa cinematográfica.
Explorar os conceitos de amor (com o apoio do professor de filosofia).

Fulgêncio Custódio Samo; Rogério 
Paulino Manjate; Dora Cristina 
Duarte Viçoso Vieira; Sandra do 
Rosário Ferreira Cosme; Sandra 
Maria Dias Antunes; Ana Mafalda 
Sá de Faria; Karina Nelly Gurgo 
Bastos; António Jorge Pereira Faria 
Lopes

Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 9.º)

PMQE; AC

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

dez 12 pequenas fitas A atividade consiste em contextualizar um filme, no 1º, 2º, 3º e 4ºano, de 
forma curricular e lúdica.
A primeira atividade será o visionamento do filme "Papel de Natal" a 
propósito dos conceitos de ecologia; natal; reutilização; desperdício...

Mariana da Visitação Ferreira; 
Karina Nelly Gurgo Bastos; Paula 
Filomena Figueiredo Madruga; 
António Jorge Pereira Faria Lopes

Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 3.º)

PMQE; AC

dez 12 Lançamento do livro "O 
João, a donzela e o 
monstro das doze 
cabeças" da autoria de 
Benjamim Pedro e 
ilustração de Carmen 
Muianga - coleção 
Histórias e contos de 
Moçambique.

Promoção da Língua Portuguesa; Promoção da leitura e da escrita. Ana Castanheira; Teresa Helena 
Vieira Cordato de Noronha; Luísa 
Maria Pina Valente Antunes

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

0,00 € PMQE

dez 13 Interturmas Bola ao 
Fundo 4x4 (4º ano)

1ª fase - Todos contra todos. 12 equipas - 2 grupos. Passam os 2 
primeiros de cada grupo.
2ª fase - 6 jogos / 3 jornadas
Local: E1 e E2

Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes; João Paulo Azevedo; 
Alexandra Azevedo

Alunos (Todas as turmas do 
4.º)

PMQE

dez 13 Torneio Intertumas de 
Jogo dos passes 3x3

1ª Fase- Todos contra todos (intraturma)/10 equipas organizadas em 2 
grupos
Passam os dois primeiros de cada grupo
2ª Fase - 6 jogos no E3

Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes; João Paulo Azevedo; 
Alexandra Azevedo

Alunos (Todas as turmas do 
3.º)

PMQE

dez 13 Torneio interturmas de 
Futsal 4x4 (equipas 
mistas: 1 rapaz GR + 3 
raparigas)

5ª ano - Quadro competitivo com 5 equipas, a realizar-se em 10 
jornadas, num campo exterior;
6º ano - Quadro competitivo com 6 equipas, a realizar-se em 5 jornadas, 
em 3 campos ou 8 jornadas em 2 campos.

João Manuel Marques de 
Figueiredo; André Machado Revés; 
Ana Pezarat

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

PMQE

dez 14 Torneio Interturmas de 
Voleibol 4x4

Torneio interturmas com equipas mistas (2 rapazes e duas raparigas) 
para o 3º ciclo.
Torneio interturmas de raparigas para o ensino secundário.
Torneio interturmas de rapazes para o ensino secundário.

Nuno Sousa; Antero Filipe Ruiz 
Ribeiro

Alunos (Todas as turmas do 
7.º; Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 12.º)

PMQE

dez 14 Interturmas Bola ao 
Fundo 4x4 (2º ciclo)

Torneio Interturmas, mediante inscrições, Bola ao Fundo 4x4. Angela Hermana Monteiro Leite; 
Anabela Leitão Ferreira

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

PMQE

dez Comemoração do Dia 
Internacional da Luta 
contra a SIDA

- Sessão cinematográfica em colaboração com o Plano Nacional de 
Cinema
- Debate

Sandra Maria Dias Antunes; Dora 
Cristina Duarte Viçoso Vieira; Ana 
Mafalda Sá de Faria

Alunos (Todas as turmas do 
9.º)

PMQE; CIP; AC

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

dez Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência

Seleção, ensaio e apresentação musical ao vivo nos espaços da Escola 
ou na sala de aula, de canções alusivas ao tema, por alunos das aulas 
de musicoterapia e alunos das suas turmas do regular. Parceria com o 
Grupo de Educação Especial.
Tem como objetivos:
- difundir uma maior compreensão dos assuntos relativos à educação 
especial e sensibilizar para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-
estar das pessoas com necessidades educativas especiais;
- promover a inclusão;
- promover o gosto pela música e fomentar competências musicais nos 
alunos;
- desenvolver a auto-estima dos alunos com NEE e a sua capacidade de 
socialização;
- estimular a comunicação (verbal e não verbal);
- estimular a expressão corporal, vocal e sonora (através de instrumentos 
musicais, dança e canto).

Maria Gabriela Fadário de 
Carvalho Canastra; Margarida 
Tavares da Rocha Fortuna da 
Silva; Leandra Maria Bica dos 
Reis; Carlos Daniel Covas Oliveira 
Fernandes; Ana Paula Alves Dias 
Gomes

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 8.º; 10.º; 12.º)

PMQE; AC; PI; RA

dez Maningue Teatro 2º Ciclo Apresentação pública de um exercício de teatro, resultado das aulas de 
teatro do 2º Ciclo

Rogério Paulino Manjate Alunos (5.º; 6.º) 12000 € PMQE

dez; 
fev

Sexo? Sim, Obrigada!... - 
Teatro para a Escola

O objectivo deste programa é o de oferecer teatro de qualidade à 
comunidade da EPM – alunos, professores e funcionários – como forma 
de colocá-los em contacto com o mundo que os rodeia, expresso nos 
seus múltiplos contextos; tendo justamente em conta que o teatro 
funciona como um espaço de permanente interacção entre os indivíduos, 
onde se vê diferentes manifestações da expressividade do ser humano, 
na busca da construção de novos conhecimentos para o seu 
desenvolvimento.   

Descrição da Peça
Sexo? Sim, obrigada!... é uma comédia em forma de conferência, 
abordando questões de sexo e as consequências de uma educação 
sexual e informações inconvenientes. Escrita por Franca Rame, Dario Fo 
e Jacopo Fo, a peça centra-se nos mistérios do sexo, abordando-os de 
maneira muito descomplexada e responsável. Fala sobre as ignorâncias 
à volta sexo e seus tabus, incluindo a forma como crianças e jovens são 
ensinados sobre sexo e genitália, a menstruação, o orgasmo, a frigidez, 
a impotência e a exploração sexual.

Este é um espectáculo com múltiplas intenções, pois trata a sexualidade 
como uma pureza humana, expondo a necessidade de descobrir e 
redescobrir o corpo e a alma, a emoção e o prazer. A sua comicidade 
implica um respeito máximo às múltiplas sexualidades. Por isso, Sexo? 
Sim, obrigada!... é a sexualidade além da criação, mas como uma arte de 
prazer.

A peça Sexo? Sim, Obrigada! foi apresentada em 2014 na EPM-CELP. 
Dado o sucesso que a peça granjeou junto dos alunos do Secundário, 
passados quatro ano voltamos a propô-la.

Rogério Paulino Manjate Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (10.º A1; 
10.º A2; 10.º A4; 10.º B; 10.º 
A3; Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 12.º)

21000 € PMQE

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

dez Contos de Natal Ouvir contos de Natal. Zubaida Rija Ibraimo Ismael; Sónia 
Marina Manalvo e Silva Carreira; 
Paulo José RIbeiro Dias; Marina 
Lourenço; Jasmini Quessaugy; 
Elna João Marques Caetano de 
Andrade

Alunos (Todas as turmas do 
2.º)

PMQE; AC

dez Festa de natal - Desenvolver na criança o espírito festivo e de solidariedade;
- Sensibilizar a criança para a aquisição e vivência de valores de 
amizade, paz, partilha, cooperação;
- Promover momentos lúdicos e de partilha entre as várias salas do Pré- 
escolar;
- Identificar o Natal como festa da família, da fraternidade e 
solidariedade;
- Envolver os Pais/Encarregados de Educação nas vivências escolares 
das crianças;
- Estimular a relação Família/Escola.

Teresa Barata; Patrocinia Sandra 
Martins Penascais; Maria João 
Rafael Pereira Braga; Maria de 
Fátima Castanheira Martins; Leila 
Albuquerque Figueiredo Pereira da 
Costa; Joana Silva; Daniela Vieira 
Barata; Ana Isabel Loureiro 
Ferreira de Carvalho

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
P5; Todas as turmas do P4)

PMQE

dez Lanche Multicultural e 
decorações natalícias

Conhecer aspetos relevantes das diversas culturas existentes na EPM-
CELP.
Promover a relação entre Escola/Família.
Elaborar decorações de Natal reutilizando materiais.

Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Maria Odete Sol 
Carvalho; João Henrique Lemos 
Carolino; Isac Julião Mausse; 
Eunice Luísa Pereira Feliciano; 
Brígida Isabel de Nóbrega

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
3.º)

PMQE

dez Edição do livro Infanto-
juvenil "Tangerina" da 
autoria de Ana Queiroz e 
ilustração Paulo Queiroz

Promover o gosto pela leitura, despertar a imaginação, promover a 
literacia visual e escrita.

Luísa Maria Pina Valente Antunes; 
Teresa Helena Vieira Cordato de 
Noronha

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

288000,00 
€

CIP; AC

dez Inauguração da Árvore de 
Natal

Seleção, ensaio e apresentação musical ao vivo no átrio da Escola ou na 
sala de aula, de canções alusivas ao tema, por alunos das aulas de 
musicoterapia e alunos das turmas do regular. 
Tem como objetivos:
- comemorar o Natal;
- fomentar competências musicais nos alunos.

Leandra Maria Bica dos Reis Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 8.º; 10.º; 11.º; 12.º)

PMQE; AC; PI; RA

dez Apresentação/ exposição 
dos trabalhos realizados 
no 1º período

Montagem de uma exposição de trabalhos realiazados ao longo do º 
período, nas diferentes áreas curriculares.

Zahirra Bashir Amade; Teresa 
Maria Faria de Sousa Jerónimo; 
Sária Murade Momade Ambalal; 
Raquel Elizabeth Benedito Bachita; 
Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes; Maria do Céu Sá; Carla 
Andrea F.V.de Oliveira Faneco 
Viveiros; Ana Isabel Gonçalves 
Pereira; Alexandra Azevedo; 
Assumane Saíde; Brígida Isabel de 
Nóbrega

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
1.º)

CIP; AC

dez Workshop de Escrita 
Criativa - Professores de 
Português das Escolas do 
Projeto Mabuko ya Hina.

Aprofundamento das competências dos docentes de Português das 
Escolas do projeto Mabuko ya Hina que lecionam a disciplina aos alunos 
que frequentam o Workshop de Escrita Criativa, ministrado pela mesma 
formadora.

Estela Emília Marques Pinheiro Outro 20000,00 € CIP

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

Visita a exposição : 
"Objetos em Trânsito" de 
João Roxo e incrição na 
Biblioteca do Instituto 
Camões.

Tratar a problemática inerente ao módulo o da disciplina de HCA.
Conhecer a mais recente produção artísta em Moçambique.
Refletir sobre os possíveis conceitos/preocupações da jovem geração 
moçambicana.
Agilizar as ferramentes de estudo disponíveis na cidade (exemplo 
biografia artística presente na Biblioteca do Centro Cultural do Instituto 
Camões)

Karina Nelly Gurgo Bastos Alunos (10.º A4) PMQE; CIP

Receção aos alunos. Confraternizar entre professores, alunos e encarregados de educação;
Integrar os novos alunos.

Hafussuate Abdul Remane Amade 
Cassimo; Paulo Alexandre dos 
Santos da Costa Ferreira; Kátia 
Prittam Borges; Maria Madalena 
Borges Bernardo Azevedo; Cristina 
Filipa do Carmo Sacramento

Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 4.º)

PMQE; AC

Instantes de Cidadania Esta atividade tem como objetivo levar os alunos a construírem a sua 
própria cidadania, por via da observação dos instantes do quotidiano 
local.

Sandra de Fátima Valente Macedo; 
Maria Manuela Morais da Cruz 
Ferreira

Alunos (Todas as turmas do 
10.º)

PMQE

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

jan 21; 22; 
23; 24; 
25; 26

Oficina de Formação " 
Estratégias de superação 
de dificuldades na 
matemática em alunos 
com discalculia - Lília 
Marcelino

- Sensibilizar os formandos para a importância da identificação e 
intervenção precoce nas dificuldades em Matemática; 
- Promover a identificação das competências numéricas precoces 
inerentes à aprendizagem da Matemática;
- Sensibilizar os formandos para a aquisição de conhecimentos 
relacionados com o desenvolvimento numérico na criança pré-escolar, 
considerando como basilar no desenvolvimento da competência 
matemática;
- Habilitar os professores para a utilização de ferramentas (jogos e 
atividades do Método Sentido de Número - Imagens Numéricas) para 
estimular as competências numéricas precoces e intervir junto a crianças 
com discalculia.

Luísa Maria Pina Valente Antunes; 
Ana Castanheira

Docentes 150620,00 
€

PMQE; PI; RA; FP

jan Visita de estudo ao 
Museu de Geologia

Complementar o estudo das rochas e dos minerais.
Conhecer os recursos geológicos de Moçambique, quer à superfície quer 
no subsolo.

Maria Teresa Ferreira Catalão 
Dionísio Murta; Maria de Fátima 
Martins Tavares Amorim

Alunos (Todas as turmas do 
7.º)

5000 € PMQE; AC

jan; 
fev; 
mar

"O Último Grimm" Alunos do 8º e 9º Ano que tenham tido Teatro vão interpretar a obra de 
Álvaro Magalhães, "O Último Grimm". Este é o livro de leitura obrigatória 
do 8º ano.  
Uma vez por semana, durante 90 minutos irão decorrer os ensaios.

Rogério Paulino Manjate Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 
8.º; 9.º)

18000 € PMQE

fev 04 Celebração da 
"Chandeleur"

No âmbito da celebração da "Chandeleur", na unidade respeitante à 
alimentação, os alunos aprendem a receita dos crepes, praticam em 
casa e ou  no clube "Francomanie" - Venda solidária de crepes.- Os 
alunos preparam os crepes, trazem-nos para a escola onde serão 
vendidos para a comunidade escolar. O valor arrecadado  será doado a 
uma ou mais escolas pertencentes ao projeto Mabuku ya Hina.

Mahomede Musé Langa; Faira 
Cassimo Semá Mahomed

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (8.º A; 8.º B; 8.º C; 8.º 
D)

1000 € PMQE; CIP

fev 09 Futsal sub16M - 
Encontro/competição da 
modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Custódio Sansão Malenda Alunos (Todas as turmas do 
9.º; Todas as turmas do 10.º)

PMQE; CIP; AC

fev 09 Futsal sub 14M - 
Encontro/competição da 
modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Sérgio Viana Zibane Alunos (Todas as turmas do 
7.º; Todas as turmas do 8.º)

PMQE; CIP; AC

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

fev 14 The Kid visionamento do filme "The Kid" de Charlie Chaplin
descobrir outras formas de amor
conhecer novas estéticas cinematográficas
identificar os traços de uma personagem tipo

Elna João Marques Caetano de 
Andrade; Karina Nelly Gurgo 
Bastos; Sandra do Rosário Ferreira 
Cosme; António Jorge Pereira 
Faria Lopes

Alunos (Todas as turmas do 
2.º)

PMQE

fev 14 Dias temáticos - Dia de 
São Valentim - Os afectos

Realização de um debate sobre o amor e a amizade, que visa os 
seguintes objectivos: promover a tolerância como um valor fundamental 
nas relações interpessoais, compreender e respeitar a identidade 
pessoal e possibilitar a interiorização de valores morais e éticos.

Manuela Morais; Fulgêncio 
Custódio Samo; Antónia Rocha

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (3.º; 4.º; 5.º; 7.º; 10.º)

PMQE; AC

fev 14 "L'amour parle français et 
toi?"

Promover o uso da língua francesa;
Pesquisar poemas/citações de amor franceses.

Atividades:
-Os alunos pesquisam citações/ poema alusivos ao amor de autores 
franceses e fazem pequenos cartazes/ ou corações que serão expostos 
pela escola e/ou distribuídos pela comunidade;
-Sessão de cinema alusiva ao tema;

Maria Gorete Carvalho Monteiro; 
Mahomede Musé Langa; Estela 
Emília Marques Pinheiro

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (7.º A; 7.º B; 7.º C; 7.º 
D; 9.º A; 9.º B; 9.º C; 9.º D)

3000 € PMQE; AC

fev 16 Voleibol sub18 M - 
Competição

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Antero Filipe Ruiz Ribeiro Alunos (Todas as turmas do 
10.º; Todas as turmas do 
11.º; Todas as turmas do 
12.º)

PMQE; CIP; AC; PI

fev 16 Basquetebol Sub16/18 - 
Encontro da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

António Jorge Pereira Faria Lopes Alunos (Todas as turmas do 
10.º; Todas as turmas do 
11.º; Todas as turmas do 
12.º)

PMQE; CIP; AC; PI; 
RA

fev 16 Ação de Formação de 
curta duração: "BOCCIA - 
Desporto para todos"

Uma vez que há um número considerável de alunos com necessidades 
Educativas Especiais de caráter permanente na EPM-CELP e que a 
Escola dispõe de recursos educativos e humanos especializados para a 
implementação e desenvolvimento da modalidade. Procura-se promover 
o gosto pela prática desportiva inclusiva, dotar os formandos de 
ferramentas relativas às metodologias de ensino de BOCCIA e promover 
o desenvolvimento do conhecimento do jogo tornando os formandos 
autônomos para a implementação e desenvolvimento da modalidade.

Angela Hermana Monteiro Leite Docentes; Outro 54200,00 € PMQE; CIP; PI; FP

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

fev 16 Voleibol sub18 F Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Antero Filipe Ruiz Ribeiro Alunos (Todas as turmas do 
10.º; Todas as turmas do 
11.º; Todas as turmas do 
12.º)

PMQE; CIP; AC; PI; 
RA

fev 16 Badminton - Fase de 
apuramento

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

João Paulo Dias Carvalho de 
Azevedo

Alunos (Todas as turmas do 
7.º; Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º)

PMQE; CIP; AC; PI

fev 21 Encontro com escritor
Rogério Manjate

Os alunos do 8ºano, depois de lerem e iniciarem o estudo da obra "Wazi" 
de Rogério Manjate, terão oportunidadade de debates com o autor 
conceitos transversais à obra e colacarão questões e dúvidas. Os alunos 
do n8º D apresentarão a biografia e bibliografia do autor. A turma do 8ºC 
apresentará um textos escrito a aprtir da obra "Diálogo com as formigas" 
e os alunos do 8ºE apresentarão a música "Bom Conselho" de Chico 
Buarque.

Sandra do Rosário Ferreira 
Cosme; Faira Cassimo Semá 
Mahomed

Alunos (Todas as turmas do 
8.º)

PMQE; CIP; AC

fev 22 Teatro: Os alunos, depois de lerem integralmente a obra "Mar me quer" de Mia 
Couto e estuarem,terão oportunidade de assistir ao teatro interpretado 
por uma companhia de teatro profissional que se deslocará à escola.

Sandra do Rosário Ferreira 
Cosme; Faira Cassimo Semá 
Mahomed

Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 8.º)

12 € PMQE; CIP; AC

fev 23 Basquetebol Sub16/sub18 
- Encontro da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

António Jorge Pereira Faria Lopes Alunos (Todas as turmas do 
10.º; Todas as turmas do 
11.º; Todas as turmas do 
12.º)

PMQE; CIP; AC; RA

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

fev 23 Natação - Encontro da 
modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Miguel Seabra Monterroso Alunos (7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

PMQE; CIP; AC; RA

fev; 
mar

Jornada de Formação: 
Adaptações curriculares e 
Ensino Experimental 
Inclusivo

Atendendo à solicitação do Ministério da Educação e Desenvolvimento 
Humano de Moçambique, no âmbito do Protocolo de colaboração, 
levaremos a cabo uma jornada de formação no Centro de Recursos de 
Educação Inclusiva de Gaza (Macia) que abordará as seguintes áreas: 
Adaptações curriculares, Ensino Experimental Inclusivo (Matemática, 
Física, Química e Biologia).

Ana Paula Alves Dias Gomes; Ana 
Maria Amado Rodrigues Besteiro; 
Isabel Maria Antunes Marques de 
Almeida Loio; Sónia Maria 
Rodrigues Afonso Gama Pereira; 
Maria Margarida Rodrigues D 
Castilho Soares Duarte; Margarida 
Tavares da Rocha Fortuna da Silva

Docentes 127804,00 
€

CIP

fev EPM Caching A atividade EPM Caching será destinada aos alunos dos 7º anos. 
Consiste num conjunto de atividades diferentes com objetivos bastante 
alargados. A atividade divide-se em diferentes momentos: receção aos 
alunos participantes, percurso com diferentes etapas (cada etapa é 
dinamizada por uma disciplina), jantar, visualização de um filme e 
pernoita. A atividade  tem como objetivos: promoção da 
interdisciplinaridade; aquisição de novas aprendizagens; aplicação de 
conhecimentos; promoção da troca de experiências, integração e 
inclusão.

Mónica Cristina Ramalho Oliveira; 
Mário José Morais Gonçalves; 
Maria Margarida Maia Ferreira de 
Almeida Vaz; Maria de Lurdes 
Gomes Miranda do Vale; Luís 
Araújo

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
7.º)

PMQE; AC

fev Módulo de formação na 
área da Catalogação - 
Professores e Técnicos 
Bibliotecários das Escolas 
que integram o Projeto 
Mabuko ya Hina - 04 a 08 
de fevereiro de 2019

Capacitação de Professores e Técnicos Bibliotecários das Escolas que 
integram o Projeto Mabuko ya Hina na área da catalogação, de acordo 
com os objetivos do projeto.

Isabel Mota; Ana Manuela da 
Costa Albasini

Outro CIP

fev Visita de estudo ao 
Museu de História Natural

Consolidar os conhecimentos adquiridos em Ciências Naturais sobre o 
estudo dos animais:
- descobrir a riqueza a nível da fauna e flora de Moçambique;
- conhecer diversos aspetos relacionados com o modo de vida dos mais 
antigos habitantes de Moçambique.

Maria Teresa Ferreira Catalão 
Dionísio Murta; Ana Mafalda Sá de 
Faria

Alunos (Todas as turmas do 
5.º)

5000 € PMQE; AC

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

fev; 
mar

Uma Aventura na 
Fortaleza e na Casa 
Amarela

Projeto de contextualização curricular na área da História e Geografia de 
Moçambique e alargado a todas as disciplinas do 2.º Ciclo de 
escolaridade.
Objetivos: 
- Despertar o interesse pelo conhecimento da História de Moçambique e 
a compreensão da relação com a História de Portugal. 
- Possibilitar o contacto com fontes históricas diversificadas e perceber a 
importância da sua preservação.
- Utilizar técnicas de investigação: observar e descrever aspetos da 
realidade física e social e contextualizar (tempo/espaço).
- Promover aprendizagens de forma lúdica, estabelecendo parcerias com 
os Encarregados de Educação.
- Mobilizar as aprendizagens inerentes às várias disciplinas na resolução 
de desafios.
- Desenvolver a autonomia, responsabilidade e cooperação entre 
colegas.
- Desenvolver o espírito crítico e de cidadania.

Nuno Francisco do Amaral 
Domingues; Maria Manuel 
Rodrigues Seno

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
6.º)

50000 € PMQE; CIP; AC; PI; 
MA; RA

fev; 
mar

Visita de Estudo ao Banco 
- BCI

Como reforço das aprendizagens realizadas em sala de aula sobre 
atividade financeira, os alunos fazem uma visita de estudo ao Banco - 
BCI com o objetivo de saber o funcionamento do sistema financeiro em 
geral e em particular o essencial da atividade bancária.

António Jorge Ribeiro de Moura Alunos (10.º B) 8500,00 € AC; RA

fev Projeto 3 - " Carnaval" Elaboração de máscaras de carnaval, a patir do tema dos animais.
Desfile de máscaras.

Zahirra Bashir Amade; Teresa 
Maria Faria de Sousa Jerónimo; 
Sária Murade Momade Ambalal; 
Raquel Elizabeth Benedito Bachita; 
Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes; Maria do Céu Sá; Carla 
Andrea F.V.de Oliveira Faneco 
Viveiros; Assumane Saíde; Ana 
Isabel Gonçalves Pereira; 
Alexandra Azevedo; Brígida Isabel 
de Nóbrega

Alunos (Todas as turmas do 
1.º)

3000 € CIP; AC; PI

fev Carnaval Participar no desfile de carnaval Zubaida Rija Ibraimo Ismael; Sónia 
Marina Manalvo e Silva Carreira; 
Paulo José RIbeiro Dias; Marina 
Lourenço; Jasmini Quessaugy; 
Elna João Marques Caetano de 
Andrade

Alunos (Todas as turmas do 
2.º)

PMQE

fev; 
mar

Visita de Estudo ao Banco 
Único

Como reforço das aprendizagens realizadas em sala de aula sobre a 
disciplina de Economia A, os alunos fazem uma visita à ao Banco únicol 
com o objetivo de conhecer o funcionamento do sistema financeiro, bem 
como entender todo o processo de funcionamento do setor bancário.

António Jorge Ribeiro de Moura Alunos (10.º C) 8500,00 € PMQE; AC; RA

fev Visita a uma instituição 
financeira

•      Promover a interligação entre teoria e prática, a escola e a realidade;
•      Conhecer a aplicação prática, na área financeira, da estatística e da 
utilidade dos seus resultados;
•      Conhecer a aplicação de alguns modelos financeiros aplicados nesta 
atividade;
•Fomentar o espírito de equipa.

Zvezditchka Mladenova Simeonova Alunos (10.º C) 8500 € PMQE; CIP

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Parceria EPM-CELP com 
Lycée Gustave Eiffel

- Proporcionar situações de descoberta, observação, aprendizagem no 
espaço, de elementos diferentes do habitual; 
- Conhecer/explorar outras realidades escolares 
- Proporcionar interação entre crianças de diferentes culturas
- Promover valores culturais, tradicionais e de cidadania;
- Promover a cooperação entre as diversas salas do pré-escolar da EPM-
CELP com Lycée Gustave Eiffel;
- Promover o trabalho em rede na área geográgica da EPM-CELP.

Maria João Rafael Pereira Braga; 
Maria de Fátima Castanheira 
Martins; Leila Albuquerque 
Figueiredo Pereira da Costa; Ana 
Isabel Loureiro Ferreira de 
Carvalho; Teresa Barata; Daniela 
Vieira Barata; Joana Silva; 
Patrocinia Sandra Martins 
Penascais

Alunos (Todas as turmas do 
P5; Todas as turmas do P4)

PMQE; CIP

fev Visita ao Banco •      Promover a interligação entre teoria e prática, a escola e a realidade;
•      Conhecer a aplicação prática, na área bancária, da estatística e da 
utilidade dos seus resultados;
•      Conhecer a aplicação de alguns modelos financeiros aplicados na 
atividade banária;
•Fomentar o espírito de equipa.

Zvezditchka Mladenova Simeonova Alunos (11.º C) 8500 € PMQE; CIP

mar 01 Feira da Saúde - 2019 No âmbito da Educação para a Saúde e da Saúde preventiva pretende-
se trazer ao espaço escolar uma conjunto de serviços da área da saúde 
por formar promover, no seio da comunidade educativa, comportamentos 
de vida saudável e preventivos da doença.

Alexandra Melo; Ana Castanheira; 
Ana Maria Amado Rodrigues 
Besteiro

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

21350,00 € CIP

mar 02 Badminton - Competição 
da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

João Paulo Dias Carvalho de 
Azevedo; Angela Hermana 
Monteiro Leite

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 12.º)

PMQE; CIP; AC; PI; 
RA

mar 02 Jogos Pré Desportivos 1º, 
2º e 3º anos - Encontro de 
grupos/equipas

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes; Alexandra Isabel Pádua 
Videira de Azevedo

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
1.º; Todas as turmas do 2.º; 
Todas as turmas do 3.º)

PMQE; CIP; AC; PI; 
RA

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mar 02 Futsal Sub 16 M - 
Competição da 
modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

André Machado Revés Alunos (Todas as turmas do 
9.º; Todas as turmas do 10.º)

PMQE; CIP; AC; PI; 
RA

mar 02 Futsal Sub 18 M - 
Competição da 
modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

João Paulo Dias Carvalho de 
Azevedo

Alunos (Todas as turmas do 
10.º; Todas as turmas do 
11.º; Todas as turmas do 
12.º)

PMQE; CIP; AC; PI; 
RA

mar 02 Futsal Sub14 M - 
Competição da 
modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Custódio Sansão Malenda Alunos (Todas as turmas do 
7.º; Todas as turmas do 8.º)

PMQE; CIP; AC; PI; 
RA

mar 09 Futsal Sub12 - Encontro 
da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Miguel Seabra Monterroso Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

PMQE; CIP; AC; PI; 
RA

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mar 09 Basquetebol - Sub12 M/F Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

PMQE; CIP; AC; RA

mar 09 Voleibol Sub18 - Encontro 
da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Antero Filipe Ruiz Ribeiro Alunos (Todas as turmas do 
9.º; Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 12.º)

PMQE; CIP; AC; PI; 
RA

mar 12 visita de estudo à 
Mafalala e à casa do 
mestre Malangatana

Promover estratégias que desenvolvam o pensamento critico e analítico 
dos alunos
- Conhecer contextos culturais diversificados
-Consciencialização através de experiências culturais
- Respeitar a diferença do outro
-Conhecer a arquitectura e pintura moçambicana

Maria Margarida Maia Ferreira de 
Almeida Vaz; Ana Paula Canotilho 
de Seixas

Alunos (9.º C; 10.º A4) 20400 € AC; PI; MA

mar 14 Ani ki Bobo Visionamento do filme Aniki Bobo de Manoel de Oliveira
Aperfeiçoar a estética cinematográfica, especificamente conhecendo o 
preto e branco e alguns domínios relevantes da cultura portuguesa.

Maria Madalena Borges Bernardo 
Azevedo; António Jorge Pereira 
Faria Lopes; Sandra do Rosário 
Ferreira Cosme; Karina Nelly 
Gurgo Bastos

Alunos (Todas as turmas do 
4.º)

PMQE; AC

mar 16 Futsal Sub14M - Torneio 
da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Custódio Sansão Malenda Alunos (Todas as turmas do 
7.º; Todas as turmas do 8.º)

PMQE; CIP; AC; PI; 
RA

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mar 16 JPD4 - Encontro de 
grupos/equipas

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Miguel Seabra Monterroso Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
4.º)

PMQE; AC; PI; RA

mar 16 JPD2 - Encontro de 
grupos/equipas

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes

Alunos (Todas as turmas do 
2.º)

PMQE; AC; PI; RA

mar 16 JPD1 - Encontro de 
grupos/equipas

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Alexandra Isabel Pádua Videira de 
Azevedo

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
1.º)

PMQE; AC; PI; RA

mar 16 JPD3 - Encontro de 
grupos/equipas

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Alexandra Isabel Pádua Videira de 
Azevedo

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
3.º)

PMQE; AC; PI; RA

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mar 16 Futsal Sub16M - Torneio 
da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

André Machado Revés Alunos (Todas as turmas do 
9.º; Todas as turmas do 10.º)

PMQE; CIP; AC; PI; 
RA

mar 16 Futsal Sub18M - Torneio 
da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

João Paulo Dias Carvalho de 
Azevedo

Alunos (Todas as turmas do 
10.º; Todas as turmas do 
11.º; Todas as turmas do 
12.º)

PMQE; CIP; AC; PI; 
RA

mar 23; 26 Badminton 2º e 3º ciclos - 
Torneio da modalidade 
(equipas)

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

João Paulo Dias Carvalho de 
Azevedo; Angela Hermana 
Monteiro Leite

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 11.º)

PMQE; CIP; AC; PI

mar 23 Futsal sub14 M - Torneio 
da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Custódio Sansão Malenda Alunos (Todas as turmas do 
7.º; Todas as turmas do 8.º)

PMQE; CIP; AC; PI

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mar 23 Futsal sub 18 M - Torneio 
da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

João Paulo Dias Carvalho de 
Azevedo

Alunos (Todas as turmas do 
10.º; Todas as turmas do 
11.º; Todas as turmas do 
12.º)

PMQE; CIP; AC; PI

mar 23 Basquetebol sub12 M/F - 
"Clínica" sobre a 
modalidade

Promover conhecimentos sobre a modalidade, a ética desportiva, 
revelando espírito de "far-play", aceitando a vitória e a derrota como 
factos normais decorrentes do contexto competitivo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito com os seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

PMQE; CIP; AC; PI

mar 23 Futsal sub16 M - Torneio 
da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

André Machado Revés Alunos (Todas as turmas do 
9.º; Todas as turmas do 10.º)

PMQE; CIP; AC; PI

mar 30 FUTSAL SUB14M - 
Torneio da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Custódio Sansão Malenda Alunos (Todas as turmas do 
7.º; Todas as turmas do 8.º)

PMQE; CIP; AC; PI

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mar 30 FUTSAL SUB12M - 
Torneio da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Miguel Seabra Monterroso Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

PMQE; CIP; AC; PI

mar 30 FUTSAL SUB16M - 
Torneio da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

André Machado Revés Alunos (Todas as turmas do 
9.º; Todas as turmas do 10.º)

PMQE; CIP; AC; PI

mar 30 FUTSAL SUB18M - 
Torneio da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

João Paulo Dias Carvalho de 
Azevedo

Alunos (Todas as turmas do 
10.º; Todas as turmas do 
11.º; Todas as turmas do 
12.º)

PMQE; CIP; AC; PI

mar Carnaval Desfile de Carnaval.
Lanche partilha.
Convivio

Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Maria Odete Sol 
Carvalho; João Henrique Lemos 
Carolino; Isac Julião Mausse; 
Eunice Luísa Pereira Feliciano

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
3.º)

PMQE; PI

mar Visita de Estudo a uma 
instituição de saúde

- Contactar com instrumentos tecnológicos utilizados na área da saúde;
- Conhecer uma instituição de saúde local;
- Contactar com áreas profissionais relacionadas com a saúde;

Ana Mafalda Sá de Faria; Dora 
Cristina Duarte Viçoso Vieira; 
Sandra Maria Dias Antunes

Alunos (Todas as turmas do 
9.º)

40000 € PMQE; CIP; RA

mar Saída de Campo - 
Geologia

-Aplicação prática dos conhecimentos no âmbito da Litologia, 
Deformações geológicas e Ordenamento do território

Carlos Oliveira; Dora Cristina 
Duarte Viçoso Vieira; Ana Maria 
Amado Rodrigues Besteiro; Ana 
Mafalda Sá de Faria

Alunos (10.º A1; 10.º A2; 11.º 
A1; 11.º A2)

40000 € PMQE; RA

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mar Dia internacional do 
teatro / Dramatização

Dramatizar a obra " A menina gotinha de água". Zubaida Rija Ibraimo Ismael; Sónia 
Marina Manalvo e Silva Carreira; 
Paulo José RIbeiro Dias; Marina 
Lourenço; Jasmini Quessaugy; 
Elna João Marques Caetano de 
Andrade

Alunos (Todas as turmas do 
2.º)

PMQE; AC

mar Dia do Pai Promover a relação escola família.
Elaboração de um presente para o Pai.

Zubaida Rija Ibraimo Ismael; Sónia 
Marina Manalvo e Silva Carreira; 
Paulo José RIbeiro Dias; Marina 
Lourenço; Jasmini Quessaugy; 
Elna João Marques Caetano de 
Andrade

Alunos (Todas as turmas do 
2.º)

PMQE; AC

mar Visita de Estudo ao 
Museu de História 
Natural.

Conhecer a diversidade da fauna moçambicana. Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Maria Odete Sol 
Carvalho; João Henrique Lemos 
Carolino; Eunice Luísa Pereira 
Feliciano

Alunos (Todas as turmas do 
3.º)

62000,00 € PMQE; CIP

mar Dia do Pai. Valorizar o papel do pai na família. Hafussuate Abdul Remane Amade 
Cassimo; Paulo Alexandre dos 
Santos da Costa Ferreira; Kátia 
Prittam Borges; Maria Madalena 
Borges Bernardo Azevedo; Cristina 
Filipa do Carmo Sacramento

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
4.º)

AC

mar Carnaval. Valorizar costumes e tradições multiculturais. Hafussuate Abdul Remane Amade 
Cassimo; Paulo Alexandre dos 
Santos da Costa Ferreira; Kátia 
Prittam Borges; Maria Madalena 
Borges Bernardo Azevedo; Cristina 
Filipa do Carmo Sacramento

Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 4.º)

AC

mar Dia da Árvore e das 
Florestas

Realização de trabalhos de pesquisa relacionados com o tema.
Elaboração de cartazes.
Exposição dos trabalhos realizados.

Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Maria Odete Sol 
Carvalho; João Henrique Lemos 
Carolino; Eunice Luísa Pereira 
Feliciano

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
3.º)

PMQE

mar Canguru Matemático sem 
Fronteiras

Estimular o gosto e o estudo pela Matemática.
Atrair os alunos que têm receio da disciplina de Matemática, permitindo 
que estes descubram o lado lúdico da disciplina.
Tentar que os alunos se divirtam a resolver questões matemáticas e 
percebam que conseguir resolver os problemas propostos é uma 
conquista pessoal muito recompensadora.
Aumentar todos os anos o número de participantes no concurso a nível 
nacional e tentar atingir as cotas de participação de outros países.

Mário Alberto Gonçalves Pereira; 
David Moreira Pereira

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 12.º)

2500 € PMQE; CIP; PI

mar "Amem as daninhas, seus 
danadinhos"

Fazer um workshop para produção de papel a partir de resíduos 
vegetais, com esse papel fazer um herbário e várias embalagens como 
caixa e sacos.

Carlos Oliveira Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (4.º A; 11.º 
A2)

4000 € PI

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mar Dia do Pai Elaboração de um presente/lembrança para o Pai. Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Maria Odete Sol 
Carvalho; João Henrique Lemos 
Carolino; Eunice Luísa Pereira 
Feliciano; Brígida Isabel de 
Nóbrega

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
3.º)

PMQE; AC

mar Museu das Pescas - Contextualizar os conteúdos programáticos;
- Identificar problemáticas associadas à exploração de recursos naturais;
- Reconhecer o património biológico e cultural local

Sandra Maria Dias Antunes Alunos (Todas as turmas do 
8.º)

5000 € PMQE; CIP; RA

mar Semana da Leitura 2019 A  Semana da Leitura 2019  é constituída por várias atividades  
dinamizadas em articulação com ciclos de ensino, áreas disciplinares e 
outros setores da EPM. Tem como objetivos celebrar  a leitura  e o leitor,  
promover e  partilhar o gosto pela leitura, articular com os ciclos de 
ensino, áreas disciplinares, bem como outros setores da EPM e  
contribuir para a formação de leitores.

Ana Paula Ramalho Bento N.Aires 
Relvas

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (P4; P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

100 € PMQE; AC

mar Carnaval - Comemorar o Carnaval;

- Explorar alguns aspetos culturais relacionados com o tema;

- Despertar/desenvolver na criança a criatividade e o sentido estético;

- Desenvolver/aperfeiçoar técnicas de expressão plástica: desenho, 
pintura, recorte, colagem.

Maria João Rafael Pereira Braga; 
Maria de Fátima Castanheira 
Martins; Leila Albuquerque 
Figueiredo Pereira da Costa; Ana 
Isabel Loureiro Ferreira de 
Carvalho; Teresa Barata; Daniela 
Vieira Barata; Joana Silva; 
Patrocinia Sandra Martins 
Penascais

Alunos (Todas as turmas do 
P5; Todas as turmas do P4)

PMQE

mar Dia do pai Elaboração de um presente para o pai. Zahirra Bashir Amade; Teresa 
Maria Faria de Sousa Jerónimo; 
Sária Murade Momade Ambalal; 
Maria do Céu Sá; Brígida Isabel de 
Nóbrega; Ana Isabel Gonçalves 
Pereira

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
1.º)

CIP; AC

mar Dia da Floresta/ da àrvore Elaboração de trabalhos alusivos à preservação do meio ambiente.
"Land Art"

Alexandra Azevedo; Ana Isabel 
Gonçalves Pereira; Assumane 
Saíde; Brígida Isabel de Nóbrega; 
Carla Andrea F.V.de Oliveira 
Faneco Viveiros; Maria do Céu Sá; 
Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes; Raquel Elizabeth 
Benedito Bachita; Sária Murade 
Momade Ambalal; Teresa Maria 
Faria de Sousa Jerónimo; Zahirra 
Bashir Amade

Alunos (Todas as turmas do 
1.º)

2500 € PMQE; CIP; AC; PI

2.º Período

INOVAR +AZ - Sistemas de Informação, Lda. Página 37 de 81



Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mar MIMA/PEDRAS - Teatro 
para a Escola

Aos alunos da EPM, este programa visa oferecê-los para além do mundo 
lúdico, de encantamento e imaginação, um espaço de integração e de 
compreensão do outro – a cultura, os hábitos, os mitos e etc. Os 
professores e os alunos poderão consoante a pertinência, prolongar a 
experiência vivida no teatro e discutir os assuntos levantados pelas 
peças na sala de aulas. 

Actividades: Apresentação de um espectáculo e realização de Workshop 
de teatro para as turmas do 3º Ciclo com teatro

Descrição do espectáculo
MIMA/PEDRAS

O solo MIMA/PEDRAS é uma narrativa ficcional, íntima e pessoal, que a 
Sufaida Moyane partilha com o público.

1. MIMA é tecida de pequenas histórias, fragmentos de memórias de 
infância de uma menina que só queria brincar: o jogo, a invenção, a 
fantasia, os sonhos... MIMA também encerra a trajectória da 
transformação do corpo que a puberdade provoca. O peito cresce, as 
ancas e o rabo se insinuam... e todos os porquês.

2. PEDRAS: Mas antes mesmo da MIMA desfrutar da metamorfose, 
chegam as PEDRAS com os seus olhares e mãos longas... impõem-se. 
E torna-se muito difícil de perceber o que se passa, e de fugir... porque a 
violência é perpetrada pelas pedras do jardim de casa.

Rogério Paulino Manjate Alunos (8.º; 9.º; 10.º) 12000 € PMQE; AC

mar Caça Asteroides É um projeto internacional de ensino e divulgação científica que permite 
aos estudantes das escolas participantes o envolvimento num importante 
programa da National Aeronautics and Space Administration (NASA).
A base deste projeto, começou com a possibilidade de um asteroide 
colidir com a terra e, neste contexto, a comunidade científica lembrou-se 
de colocar muitos olhos no céu a identificar asteroides.
Objetivos:
•Promover e estimular o gosto pela Ciência;
•Desenvolver capacidades de elaboração de trabalhos científicos;
•Desenvolver o espírito crítico;
•Melhorar os resultados académicos dos alunos na área das ciências;
•Promover o trabalho cooperativo entre os alunos;
•Promover o espírito de responsabilidade;
•Estimular o uso de TIC no conhecimento científico;
•Estimular a competição internacional entre escolas;
•Aprender métodos de investigação científica atuais.

Sónia Maria Rodrigues Afonso 
Gama Pereira

Alunos (9.º; 10.º; 11.º; 12.º) 0 € AC

abr 02 Aquakids (1º ciclo) Aquakids (Jogos dentro de água)
1º e 2º anos: 7h às 9h
3º: 9h45 às 10h45
4º: 10h45 às 11h45

Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes; Miguel Seabra 
Monterroso; João Paulo Azevedo; 
André Machado Revés; Alexandra 
Azevedo

Alunos (Todas as turmas do 
1.º; Todas as turmas do 2.º; 
Todas as turmas do 3.º; 
Todas as turmas do 4.º)

PMQE

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

abr 02 Dia Mundial do Autismo Comemoração do dia Mundial do Autismo através da realização das 
seguintes atividades:
a) Projeção de um filme alusivo ao tema;
b) Testemunhos vivos;
c) Debate

Objetivos:
a) Sensibilizar a comunidade educativa para a problemática do Autismo;
b) Promover a aceitação do outro;
c) Incentivar a prática da inclusão;
d) Desenvolver o trabalho colaborativo.

Maria Gabriela Fadário de 
Carvalho Canastra; Margarida 
Tavares da Rocha Fortuna da 
Silva; Leandra Maria Bica dos 
Reis; Carlos Daniel Covas Oliveira 
Fernandes; Ana Paula Alves Dias 
Gomes

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

5000 € PI

abr 03 Aquakids pré escolar Jogos dentro de água Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes; Miguel Seabra 
Monterroso; João Paulo Azevedo; 
André Machado Revés; Alexandra 
Azevedo

Alunos (Todas as turmas do 
P5; Todas as turmas do P4)

PMQE

abr 04 Torneio interturmas 
voleibol: 2x2

2 ou 3 equipas mistas por turma (1 rapaz e uma rapariga) João Manuel Marques de 
Figueiredo; Antero Filipe Ruiz 
Ribeiro

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

PMQE

abr 05 Torneio Interturmas de 
Basquetebol: 3x3, para o 
3º ciclo e Secundário

Torneio 3x3 a campo inteiro, com o objetivo de aplicarem as 
competências adquiridas nas aulas de EF

Sérgio Viana Zibane; Nuno Sousa Alunos (Todas as turmas do 
7.º; Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 12.º)

PMQE

mai 15 visita à exposição dos 
Mabundas no Instituto 
Camões

conhecer técnicas diferentes utilizadas na pintura moçambicana
interacção com os artistas plásticos
Conhecer a obra

Ana Paula Canotilho de Seixas Alunos (10.º A4) 7500 € PMQE; CIP; RA

mai Jornadas de Geografia Espaço de discussão e de partilha sobre questões sobre o 
desenvolvimento.

Mónica Cristina Ramalho Oliveira Alunos (11.º B1; 11.º B2; 9.º; 
10.º)

PMQE; CIP; AC

Concurso de Leitura 
Expressiva

Este concurso tem como objetivos promover a competência leitora, 
contribuir para a formação de leitores, articular com os docentes titualres 
dos 3º e 4º anos e professores de português dos 5º e 6º anos.

Ana Paula Ramalho Bento N.Aires 
Relvas

Alunos (Todas as turmas do 
3.º; Todas as turmas do 4.º; 
Todas as turmas do 5.º; 
Todas as turmas do 6.º)

100 € AC; RA

Futsal sub12F - 
Concentração/competição 
da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

João Manuel Marques de 
Figueiredo

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

PMQE; CIP; AC

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

Edição de 1000 
exemplares do livro "A 
árvore imaginadora" - 
Infanto-juvenil - Ilustrados 
Roberto Chichorro e autor 
Lourdes Breda.

Livro infanto-juvenil destinado a crianças e jovens entre os 11 e os 15 
anos.
Promover o gosto pela leitura e despertar o interesse pela cultura visual.
Promoção da Língua Portuguesa;

Luísa Maria Pina Valente Antunes; 
Teresa Helena Vieira Cordato de 
Noronha

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

432000 € CIP; AC

Concurso de Soletração Este concurso tem como objetivos ampliar o vocabulário, promover a 
correção ortográfica, valorizar a prosódia e articular com os professores 
titulares dos 2º, 3º e 4º  anos.

Ana Paula Ramalho Bento N.Aires 
Relvas

Alunos (Todas as turmas do 
2.º; Todas as turmas do 3.º; 
Todas as turmas do 4.º)

100 € AC; RA

O Diário de Anne Frank A atividade consiste na leitura de excertos da obra "O Diário de Anne 
Frank".
Conhecimento do realizador do filme.
Debate a propósito das fontes primárias e secundárias nas ciências 
sociais e humanas.

Karina Nelly Gurgo Bastos; Sandra 
do Rosário Ferreira Cosme; 
António Jorge Pereira Faria Lopes

Alunos (Todas as turmas do 
8.º)

PMQE; AC

A Filosofia e outros 
saberes

Articulação dos conteúdos filosóficos programáticos da disciplina com 
outros saberes do quotidiano.

Sandra de Fátima Valente Macedo; 
Manuela Morais; Fulgêncio 
Custódio Samo; Antónia Rocha

Alunos (10.º; 11.º; 12.º) PMQE; CIP; AC

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mar 19; 20; 
21; 22

Celebração da 
Francofonia- "Le Français 
en Fête"

A atividade visa a celebração da Francofonia e insere-se nas celebrações 
desta efeméride  em Moçambique, sendo realizada em parceria com 
instituições Moçambicanas, embaixada de França, centro Franco-
Moçambicano e Escola Francesa de Maputo. 

São objetivos desta atividade: 
-divulgar o mundo francófono partindo da temática "Traits d'union";
- sensibilizar para a aprendizagem da língua francesa; 
- promover o contacto com linguagens artísticas (fotografia, cinema, 
musica) diversas no âmbito do mundo francófono;
- desenvolver o espírito de equipa.

Atividades: exposição "Vive la Francophonie" ( as turmas visitam a 
exposição e realizam um pequeno concurso sobre o mundo Francófono) 
sessões de cinema para as turmas ; peça de teatro " L'anniversaire de 
Marie Francophonie" .

Maria Gorete Carvalho Monteiro; 
Mahomede Musé Langa; Faira 
Cassimo Semá Mahomed; Estela 
Emília Marques Pinheiro

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos (7.º A; 7.º B; 
7.º C; 7.º D; 8.º A; 8.º B; 8.º 
C; 8.º D; 9.º A; 9.º B; 9.º C; 
9.º D)

5000 € PMQE; CIP; AC

abr Dia Internacional do livro 
infantil

Ler recreativamente nos espaços exterioresda escola ( piquenique 
literário)

Zubaida Rija Ibraimo Ismael; Sónia 
Marina Manalvo e Silva Carreira; 
Paulo José RIbeiro Dias; Jasmini 
Quessaugy; Elna João Marques 
Caetano de Andrade

Alunos (Todas as turmas do 
2.º)

PMQE

abr Dia do Livro Infantil Piquenique Literário
Ler recreativamente nos espaços exteriores da escola.

Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Maria Odete Sol 
Carvalho; João Henrique Lemos 
Carolino; Eunice Luísa Pereira 
Feliciano

Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 3.º)

PMQE

abr Os animais Selvagens e 
Domésticos.

Visita de estudo à Ibavet, na Matola. Alexandra Azevedo; Ana Isabel 
Gonçalves Pereira; Assumane 
Saíde; Brígida Isabel de Nóbrega; 
Carla Andrea F.V.de Oliveira 
Faneco Viveiros; Maria do Céu Sá; 
Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes; Raquel Elizabeth 
Benedito Bachita; Sária Murade 
Momade Ambalal; Teresa Maria 
Faria de Sousa Jerónimo; Zahirra 
Bashir Amade

Alunos (Todas as turmas do 
1.º)

40000 € PMQE; AC; PI

abr Edição de 1000 
exemplares do livro 
Infanto-Juvenil "As 
Aventuras de Matoco" da 
autoria de Sérgio Veiga e 
Ilustração Luís Ofício.

Incentivar a leitura;
Criar o interesse pela natureza e sensibilidade ambiental;
Promoção da Língua Portuguesa.

Luísa Maria Pina Valente Antunes; 
Teresa Helena Vieira Cordato de 
Noronha

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

288000,00 
€

CIP; AC

abr Aula prática no laboratório 
de Biotecnologia

- Conhecer o papel do laboratório na descoberta do DNA
- Conhecer a relação entre as téncnicas laboratoriais e as doenças
- Conhecer e praticar a aplicação do método científico

Dora Cristina Duarte Viçoso Vieira; 
Ana Maria Amado Rodrigues 
Besteiro

Alunos (10.º A1; 10.º A2) 20000 € PMQE; CIP; AC; RA

3.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

abr Comemoração do 25 de 
abril

Seleção, ensaio e apresentação musical ao vivo de canções alusivas ao 
tema, por alunos das aulas de musicoterapia e/ou dos Little Singers e/ou, 
alunos das turmas do regular. Parceria com o Grupo Disciplinar de 
Português.
Tem como objetivos:
- comemorar o dia da liberdade;
- sensibilizar para atitudes e comportamentos de respeito, tolerância e de 
defesa da liberdade, de acordo com os "ideais de abril";
- fomentar competências musicais nos alunos.

Ricardo Conceição; Leandra Maria 
Bica dos Reis

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 7.º; 8.º; 10.º; 12.º)

PMQE; AC; PI; RA

mai 09; 28 Parceria ciclo de cinema 
europeu_ comemoração 
do dia dea CPLP e dia de 
África-

A atividade consiste na apresentação de dois filmes, para celebrar o dia 
da europa (9 de maio) e o dia de África (25 de Maio), respetivamente 
"Pedro e Inês" e "Martha e Niki", respetivamente.
No primeiro caso, evoca-se, ainda,o dia da CPLP.

Sandra do Rosário Ferreira 
Cosme; Karina Nelly Gurgo Bastos; 
António Jorge Pereira Faria Lopes

Docentes; Alunos (9.º A; 9.º 
B; 9.º D; 11.º A2; 11.º B2; 
11.º C; 12.º C; 10.º)

PMQE; CIP; AC

mai 11 BOCCIA - Formação de 
professores

Promover o gosto pela prática desportiva inclusiva;
Dotar os formandos de ferramentas relativos à concepção e 
metodologias de ensino da modalidade;
Promover o desenvolvimento do conhecimentos do jogo tornando os 
formandos autónomos para implementação e desenvolvimento da 
modalidade.

Angela Hermana Monteiro Leite; 
Nuno Miguel Custódio Felizardo de 
Sousa

Docentes CIP; PI; FP

mai 11 Futsal sub12F - 
Competição da 
modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

João Manuel Marques de 
Figueiredo

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

PMQE; CIP; AC

mai 11 Basquetebol sub16/18 - 
Competição da 
modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

António Jorge Pereira Faria Lopes Alunos (10.º A1; 10.º A2; 10.º 
A3; 11.º A2; 11.º B1; 11.º C; 
12.º A2)

PMQE; CIP; AC

3.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mai 11 Futsal sub12M - 
Competição da 
modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

André Machado Revés Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

PMQE; CIP; AC

mai 17 Concerto Colaborativo 
EPM-CELP e AISM

Concerto Colaborativo entre as duas Escolas, o qual teve lugar na Escola 
Americana.
Apresentação das músicas: "Canção das Crianças", "Canção de Maio", 
"Tia Rosa", "Patinhos", "Balão do João" e "Estrelinha" de Susuki, pelos 
Pequenos Violinos e Violas de Arco;
Apresentação das músicas: "Siyahamba" e "Tum, tum, piscatum", pelo 
Coro Little Singers;
Apresentação da música "Quando acreditas" pela Orquestra e Coro da 
EPM-CELP;
Apresentação da música "Vois sur ton chemin" pela Orquestra e Coro da 
EPM-CELP e da AISM.
Teve como objetivos:
- fomentar competências sociais e musicais nos participantes;
- estabelecer uma parceria com outras Escolas.

Ricardo Conceição; Leandra Maria 
Bica dos Reis; Luís Vicente 
Rodrigues Santana

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
5.º; 6.º; 7.º; 9.º; 10.º)

CIP

mai 18 Voleibol Sub18 - Encontro 
da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Antero Filipe Ruiz Ribeiro Alunos (Todas as turmas do 
9.º; Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 12.º)

PMQE; CIP; AC

mai 18 Futsal Sub12 - Torneio da 
modalidade na Escola 
Internacional de Maputo

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Miguel Seabra Monterroso Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

7500 € PMQE; CIP; AC

3.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mai 18 Badminton 3º ciclo - 
Torneio interno da 
modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Angela Hermana Monteiro Leite Alunos (Todas as turmas do 
7.º; Todas as turmas do 8.º)

PMQE; CIP; AC

mai 18 Badminton 2º Ciclo - 
Torneio interno da 
modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

João Paulo Dias Carvalho de 
Azevedo

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

PMQE; CIP; AC

mai 20 Workshop de pintura Trabalho conjunto com dois artistas plasticos  Manuela Pimentel e João 
Jas

Ana Paula Canotilho de Seixas Alunos (9.º C; 10.º A4) PMQE

mai 25 Futsal Sub14M - Torneio 
da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Sérgio Viana Zibane; Custódio 
Sansão Malenda

Alunos (Todas as turmas do 
7.º; Todas as turmas do 8.º)

PMQE; CIP; AC

mai 25 Futsal Sub12M - Torneio 
da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Miguel Seabra Monterroso Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

PMQE; CIP; AC

3.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mai 25 Futsal Sub16F - Torneio 
da modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

João Manuel Marques de 
Figueiredo

Alunos (Todas as turmas do 
7.º; Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 10.º)

PMQE; CIP; AC

mai 31 II Encontro de Culturas Participação na Sessão Solene do II Encontro de Culturas, a qual teve 
lugar no Centro Cultural da Universidade Eduardo Mondlane. 
Apresentação da música "Quando Acreditas", (When You believe) do 
Príncipe do Egipto, com a Orquestra e Coro da EPM-CELP.
Teve como objetivos:
- apresentar o trabalho desenvolvido pela Orquestra e Coro;
- fomentar competências musicais e sociais nos participantes;
- colaboração com uma Entidade Institucional Moçambicana.

Ricardo Conceição; Luís Vicente 
Rodrigues Santana; Leandra Maria 
Bica dos Reis

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
5.º; 6.º; 7.º; 10.º)

CIP

mai Almoço em Família - Dia 
da Família

Para comemorar o Dia da Família, no âmbito do projeto "Mini Chefs", 
iremos convidar as famílias a participar num almoço convívio 
confeccionado pelas crianças na sala.
Este almoço tem como objetivo, para além da comemoração da data, 
proporcionar um momento de convívio entre pais e filhos e fortalecer a 
relação escola/família.

Ana Isabel Loureiro Ferreira de 
Carvalho

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (P5 B)

PMQE; CIP

mai Visitas de Estudo ao 
Museu Nacional de Arte e 
à Cooperativa Juvenil de 
Artesanato- Mozarte

A visita ao Museu Nacional de Arte visa o desenvolvimento de 
aprendizagens essenciais das artes visuais: a apropriação e reflexão; 
Interpretação e comunicação. Nestas visitas, a estes domínios de 
aprendizagens articulam-se os processos artísticos e tecnológicos e 
ainda as circunstâncias culturais, designadamente históricas, sociais e 
políticas.
Pretende-se também com esta visita de estudo articular conhecimentos 
da história e da cultura de Moçambique com as artes plásticas de 
Moçambique.

A Visita à Cooperativa Jovenil de Artesanato (Mozarte) visa a articulação 
de conhecimentos da história e da cultura de Moçambique com as artes 
plásticas e com os ofícios (Mozarte) de Moçambique.

Sara Martins Domingues de Sousa 
Teixeira

Alunos (6.º D; 6.º E; 6.º F) PMQE; CIP; AC; MA
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mai Comemoração do Dia de 
África.

No âmbito da Comemoração do Dia de África, suscitou-se o desejo de 
explorar com algum afinco o continente no qual se insere a Escola 
Portuguesa de Moçambique. Por outro lado, considerou-se importante 
explorar o continente no qual algumas crianças e adultos da comunidade 
educativa da EPM nasceram, e sobretudo onde a comunidade escolar 
reside atualmente.
A atividade será realizada em duas fases. Numa primeira fase, será feito 
um momento mais teórico e de partilha de saberes e características 
relativos ao continente em causa. serão abordados conteúdos relativos a 
multiculturalidade/diversidade cultural, ao clima, aos oceanos que 
banham o continente, as línguas nacionais do continente, os trajes, os 
animais (Big Five), alguns locais de diversão e interesse nomeadamente, 
o Kruger Park, Parque da Gorongosa, entre outros locais. A dinamizadora 
da atividade entoará a canção "Sinto-me Orgulhoso de Ser Africano", 
com vista a dar a conhecer os nomes dos 54 países africanos.
A segunda fase será essencialmente prática, onde realizar-se-ão dois 
Jogos Tradicionais africanos.
Abaixo refiro alguns objetivos específcos da atividade:
- Comemorar o Dia de África;
- Dar a conhecer a Cultura Africana;
- Partilhar e ensinar alguns Jogos Tradicionais Africanos;
- Ensinar algumas palavras em uma língua nacional moçambicana, 
nomeadamente agradecer (Khanimambo), Felizes (Nhoxani), Bom dia 
(Dzi Xile), entre outras.

Será solicitado que os adultos e crianças do Pré-escolar venham 
vestidas com trajes e adereços africanos na data a assinalar a efeméride.

Célia Isménia Cuambe Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (Todas as 
turmas do P5; Todas as 
turmas do P4)

PMQE

mai Dia da CPLP Seleção, ensaio e apresentação musical ao vivo de músicas alusivas ao 
tema. 
Tem como objetivos:
- promover e divulgar a literatura e a cultura em Língua Portuguesa;
- promover o diálogo e a cooperação entre os países da CPLP;
- fomentar competências musicais nos alunos;
- incrementar a cultura geral relativa aos países da CPLP.

Ricardo Conceição; Queirós Júlia 
Inácio Nhabombe                     ; 
Luís Vicente Rodrigues Santana; 
Leandra Maria Bica dos Reis; Isac 
Julião Mausse; Assumane Saíde

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (P4; P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

PMQE; AC; PI; RA

mai Visita de estudo à quinta 
dos animais selvagens na 
Namaacha

Visita de estudo a uma  quinta de animais selvagens na Namaacha.
- Promover conhecimentos acerca dos animais selvagens, seus 
comportamentos e suas principais características;
- Estimular atitudes de responsabilidade e respeito pelos seres vivos;
- Conhecer ecossistemas locais.

Joana Alexandra Santos Almeida e 
Silva; Maria João Rafael Pereira 
Braga; Maria de Fátima 
Castanheira Martins

Alunos (P4 E; P4 G; P5 H) PMQE

mai Noite e Nevoeiro 
Dia 20 - 9ºA
Dia 21 -9ºE
Dia 22- 9ºB e D
Dia 23-  9º C

Visualização e descontrução do documentário : "Noite e Nevoeiro" de 
Alain Renais.
Objetivos: desenvolvimento das competências específicas da disciplina 
de História.
Desenvolvimento das competências transversais.
Valorização dos príncipios democráticos nos quais acenta o Projeto 
Educativo da EPM.
Refletir sobre a questão atual sobre a "negação do Holocaus"

Sandra do Rosário Ferreira 
Cosme; Karina Nelly Gurgo Bastos; 
António Jorge Pereira Faria Lopes

Outro; Alunos (Todas as 
turmas do 9.º)

PMQE; AC; PI; RA
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mai Audição de Piano Seleção, ensaio e apresentação de repertório trabalhado ao longo do ano 
nas aulas extracurriculares de piano.
Tem como objetivos:
- apresentar o trabalho desenvolvido pelos alunos nas aulas de 
instrumento aos Pais/EE e Comunidade Educativa;
- promover o gosto pela música e fomentar competências musicais nos 
alunos;
- promover a auto-estima dos alunos;
- contribuir para o desenvolvimento de capacidades pessoais/sociais e 
um desenvolvimento integral dos alunos.

Ricardo Conceição; Leandra Maria 
Bica dos Reis; Assumane Saíde

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º; 
12.º)

PMQE; PI; RA

mai Dia de África. Conhecer costumes e tradições de outros povos. Hafussuate Abdul Remane Amade 
Cassimo; Paulo Alexandre dos 
Santos da Costa Ferreira; Kátia 
Prittam Borges; Maria Madalena 
Borges Bernardo Azevedo; Cristina 
Filipa do Carmo Sacramento

Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 4.º)

PMQE; AC

mai Dia da Mãe. Valorizar o papel da mãe na família. Hafussuate Abdul Remane Amade 
Cassimo; Paulo Alexandre dos 
Santos da Costa Ferreira; Kátia 
Prittam Borges; Maria Madalena 
Borges Bernardo Azevedo; Cristina 
Filipa do Carmo Sacramento

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
4.º)

AC

mai Contextualização da 
Geografia de 
Moçambique

A atividade consiste na realização de uma exposição sobre a geografia 
de Moçambique. A Escola apresenta um currículo português mas 
encontra-se localizada numa realidade particular, nesse sentido, o 
conhecimento da realidade que lhes é próxima revela-se como 
fundamental. Os alunos terão de fazer vários trabalhos sobre a geografia 
de Moçambique que serão expostos no 3º período. Objetivos: incentivar 
o interesse e aprofundar os conhecimentos sobre Moçambique; 
promoção do trabalho colaborativo entre os alunos; construção de 
materiais de relevância para a disciplina e restante comunidade 
educativa.

Maria de Lurdes Gomes Miranda 
do Vale; Luís Araújo

Alunos (Todas as turmas do 
7.º)

PMQE; MA

mai Workshop de Primeiros 
Socorros e SBV

- Capacitação dos nossos alunos para ações de Socorrismo;
- Adequar a formação académica à falta de rede de emergência médica 
nacional;
- Promover uma cidadania ativa e responsável;
- Promover esclarecimentos sobre diversas saídas profissionais 
relacionadas com a área da saúde

Sandra Maria Dias Antunes; Dora 
Cristina Duarte Viçoso Vieira; Ana 
Mafalda Sá de Faria

Alunos (Todas as turmas do 
9.º)

PMQE; CIP; RA

mai Dia da mãe Elaboração de um presente para a mãe. Zahirra Bashir Amade; Teresa 
Maria Faria de Sousa Jerónimo; 
Sária Murade Momade Ambalal; 
Maria do Céu Sá; Ana Isabel 
Gonçalves Pereira

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
1.º)

PMQE; AC; RA

mai Dia da Criança - Dar a conhecer os direitos da crianças;
- Comemorar o Dia internacional da criança;
- Proporcionar às crianças um dia diferente e divertido;
- Fomentar relacionamentos saudáveis entre pares;
- Valorizar a criança como ser único e individual.

Maria de Fátima Castanheira 
Martins; Patrocinia Sandra Martins 
Penascais; Leila Albuquerque 
Figueiredo Pereira da Costa; Ana 
Isabel Loureiro Ferreira de 
Carvalho; Teresa Barata; Daniela 
Vieira Barata; Joana Silva; Maria 
João Rafael Pereira Braga

Alunos (Todas as turmas do 
P5; Todas as turmas do P4)

PMQE
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mai Dia da Mãe Promover a relação escola / família.
Elaborar um presente para a Mãe.

Zubaida Rija Ibraimo Ismael; Sónia 
Marina Manalvo e Silva Carreira; 
Paulo José RIbeiro Dias; Marina 
Lourenço; Jasmini Quessaugy; 
Elna João Marques Caetano de 
Andrade

Alunos (Todas as turmas do 
2.º)

PMQE; AC

mai Curso de preparação da 
Prova de Espanhol 
Diploma de Espanhol 
como Língua Estrangeira
(Nível A2/B1) - Instituto 
Cervantes

Desenvolver as habilidades necessárias para a realização da prova nível 
A2/B1 - Escolar.
Trabalhar as componentes do exame: compreensão de leitura, 
compreensão auditiva, expressão escrita e expressão e interação orais;
Rever os pontos gramaticais e temas léxicos necessários para uma 
adequada preparação;
Aprender estratégias para garantir o sucesso.

Uriel Valencia Guerra Alunos (8.º; 9.º) 21120,00 € PMQE; CIP

mai Dia da Mãe Elaboração de um presente/lembrança para a mãe. Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Maria Odete Sol 
Carvalho; Eunice Luísa Pereira 
Feliciano; Brígida Isabel de 
Nóbrega

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
3.º)

PMQE; AC

mai Visita de Estudo Visita de Estudo à sede do BCI  em Maputo. Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Maria Odete Sol 
Carvalho; João Henrique Lemos 
Carolino; Eunice Luísa Pereira 
Feliciano

Alunos (Todas as turmas do 
3.º)

62000,00 € PMQE; CIP

mai Preparação CPLP (com 
Pré-escolar)

Para comemorar o dia da CPLP com a realização de variadas atividades 
incluindo teatro, poesia, contos tradicionais, música, gastronomia, 
relacionadas com a efeméride. Produção de variados e apresentação de 
PowerPoint sobre cada país pertencente àcomunidade..
As atividades serão dinamizadas e apresentadas pelos alunos do 8º ano, 
aos alunos do pré escolar.

Mário José Morais Gonçalves Alunos (P4; P5; 8.º) CIP; AC

mai Dia da CPLP Realização de trabalhos de pesquisa relacionados com os países da 
CPLP.
Exposição dos trabalhos realizados.

Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Maria Odete Sol 
Carvalho; João Henrique Lemos 
Carolino; Eunice Luísa Pereira 
Feliciano

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
3.º)

PMQE; CIP

mai Projeto 4 - Dia de África Realização de atividades alusivas ao dia de África, de forma a conhecer 
outros povos e a respeitar os seus costumes e tradições. Valorizar a 
diversidade cultural.

Alexandra Azevedo; Ana Isabel 
Gonçalves Pereira; Assumane 
Saíde; Brígida Isabel de Nóbrega; 
Carla Andrea F.V.de Oliveira 
Faneco Viveiros; Maria do Céu Sá; 
Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes; Raquel Elizabeth 
Benedito Bachita; Sária Murade 
Momade Ambalal; Teresa Maria 
Faria de Sousa Jerónimo; Zahirra 
Bashir Amade

Alunos (Todas as turmas do 
1.º)

PMQE; CIP; AC; PI; 
FP
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

jun 01 Basquetebol Sub 12/14 
M/F - Clínica da 
modalidade

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Sérgio Viana Zibane; Nuno Miguel 
Gráguas Gonçalves Antunes

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 8.º; 9.º 
D; 9.º E)

PMQE; CIP; AC

jun 04 Inter turmas de Atletismo Competições inter turmas de salto em altura, salto em comprimento, 
velocidade 80m e prova de resistência

Sérgio Viana Zibane; Miguel 
Seabra Monterroso

Alunos (Todas as turmas do 
9.º; Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 12.º)

PMQE; RA

jun 05 Inter turmas de 
Badminton

Torneio inter turmas de badminton,  masculino e feminino. Inscrevem-se 
3 rapazes e 3 raparigas de cada turma

Antero Filipe Ruiz Ribeiro; Angela 
Hermana Monteiro Leite; Ana 
Pezarat

Alunos (Todas as turmas do 
9.º; Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 11.º)

PMQE; RA

jun 07 Exposição de final de ano 
"Arte 21-ambiente"

Dar a conhecer o trabalho realizado pelos alunos na Escola Portuguesa 
de Mocambique

Sara Martins Domingues de Sousa 
Teixeira; Maria Luísa Luís Duarte; 
Calisto Augusto Namburete; Ana 
Rita da Conceição Pereira; Ana 
Paula Canotilho de Seixas

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos (P4; P5; 1.º; 
2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
9.º; 10.º)

CIP

jun 08; 11 Comemoração do Dia de 
Portugal

Festa Convívio comemorativa do Dia de Portugal, que teve lugar na 
Escola Portuguesa.
Sessão solene no âmbito da Receção à Comunidade Portuguesa. 
Apresentação dos hinos de Moçambique e Portugal.
Tem como objetivos:
- fomentar competências sociais e musicais nos alunos;
- colaborar com Entidades Institucionais Portuguesas, nomeadamente a 
Embaixada e o Consulado de Portugal.

Leandra Maria Bica dos Reis Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
6.º)

CIP

jun 11 Pintura Indiana Conhecer e experimentar  técnicas de pintura indiana Ana Paula Canotilho de Seixas Alunos (10.º A4) PMQE

jun 13 Inter turmas de Atletismo Torneio inter turmas de salto em altura, salto em comprimento, 80 m e 
resistência. São seleccionados dois rapazes e duas raparigas de cada 
turma após uma fase de competição interna (em sala de aula)

Miguel Seabra Monterroso; 
Anabela Leitão Ferreira

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 10.º)

PMQE; RA

jun 14 Inter turmas de 
Badminton

Torneio inter turmas de badminton. São seleccionados 2 rapazes e 2 
raparigas de cada turma

João Paulo Azevedo; Angela 
Hermana Monteiro Leite

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 8.º; 10.º)

PMQE; RA

3.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

jun 15 JPD1234 - Jogos pré-
desportivos para o 1º2º3º 
e 4º anos

Promover conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando espírito de 
"far-play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais 
decorrentes do jogo;
Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros no 
espaço de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções dos outros e 
as dificuldades reveladas por eles;
Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal 
e do grupo;
Conhecer e interpretar factores de saúde e riscos associados à prática 
das actividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene;
Contribuir para o combate da indisciplina, o insucesso e abandono 
escolar.

Miguel Seabra Monterroso; Nuno 
Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes; Alexandra Isabel Pádua 
Videira de Azevedo

Alunos (Todas as turmas do 
1.º; Todas as turmas do 2.º; 
Todas as turmas do 3.º; 
Todas as turmas do 4.º)

PMQE; CIP; AC

jun 15 7ªFesta da Música do 
Centro Cultural 
Moçambicano

Festa da Música que teve lugar no Centro Cultural Franco Moçambicano.
Apresentação das músicas: "Canção das Crianças", "Canção de Maio", 
"Tia Rosa", "Patinhos", "Balão do João" e "Estrelinha" de Susuki, pelos 
Pequenos Violinos e Violas de Arco;
Apresentação das músicas: "Siyahamba" e "Tum, tum, piscatum", pelo 
Coro Little Singers;
Apresentação das músicas: "Vois sur ton chemin", "Hino da Alegria" e 
"Quando acreditas" pela Orquestra e Coro da EPM-CELP.
Teve como objetivos:
- fomentar competências sociais e musicais nos participantes;
- colaborar com Entidades Institucionais - Centro Cultural Franco 
Moçambicano.

Ricardo Conceição; Luís Vicente 
Rodrigues Santana; Leandra Maria 
Bica dos Reis

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
5.º; 6.º; 7.º; 10.º)

CIP

jun 18 Percurso de Destreza 
Motora

Os alunos do pré escolar realizam um percurso com destrezas motoras 
trabalhadas nas aulas de EF

João Paulo Azevedo; Alexandra 
Azevedo

Alunos (P4; P5) PMQE; RA

jun 19 Percurso de Destreza 
motora - 1º ciclo

Os alunos realizam um percurso de destrezas motoras trabalhadas nas 
aulas de EF

Nuno Sousa; João Manuel 
Marques de Figueiredo

Alunos (Todas as turmas do 
1.º; Todas as turmas do 2.º; 
Todas as turmas do 3.º; 
Todas as turmas do 4.º)

PMQE; RA

jun 20 Corta Mato - 1º Ciclo Prova de corrida à volta da escola Nuno Sousa; Nuno Miguel Gráguas 
Gonçalves Antunes

Alunos (Todas as turmas do 
1.º; Todas as turmas do 2.º; 
Todas as turmas do 3.º; 
Todas as turmas do 4.º)

PMQE; RA

jun Festa de Finalistas do 4.º 
ano.

Confraternização entre os elementos da comunidade educativa. Hafussuate Abdul Remane Amade 
Cassimo; Paulo Alexandre dos 
Santos da Costa Ferreira; Kátia 
Prittam Borges; Maria Madalena 
Borges Bernardo Azevedo; Cristina 
Filipa do Carmo Sacramento

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
4.º)

CIP; AC; RA

jun Quizz das Ciências Quizz das disciplinas de Ciências Naturais, Ciências Físico-químicas, 
Matemática e Tecnologias de Informação e comunicação.
De uma forma lúdica aplicar os conhecimentos adquiridos, ao longo do 
ano. Também se pretende fomentar o espírito de equipa e entreajuda.

Maria de Fátima Martins Tavares 
Amorim; Pedro Miguel Alves 
Malheiro; Zvezditchka Mladenova 
Simeonova; Carla Andrea F.V.de 
Oliveira Faneco Viveiros; Isabel 
Maria Antunes Marques de Almeida 
Loio; Patrícia da Costa Cascais; 
Sandra Maria Dias Antunes

Alunos (Todas as turmas do 
7.º; Todas as turmas do 8.º)

PMQE; AC; RA

3.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

jun Quem quer ser 
matemático?

Quizz com questões relacionadas com os conteúdos lecionados em 
matemática no 2º ciclo. 
Formação de grupos de alunos, selecionados pelas professoras 
curriculares, que irão responder a questões que poderão ter a ajuda de 
outros alunos e encarregados de educação. 
Adquirir o gosto pela matemática, desenvolver o raciocínio lógico, 
cooperação e a comunicação matemática.

Luz Fonseca; Cátia Mendes Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º)

0 € PMQE; RA

jun Visita de Estudo ao 
estabelecimento 
penitenciário de 
recuperação juvenil de 
Boane

Os alunos do 12º ano de Psicologia B deslocaram-se ao estabelecimento 
penitenciário de recuperação juvenil de Boane com o objetivo de 
observar uma vivência particular do quotidiano, tendo em conta as 
temáticas programáticas estudadas, nomeadamente, a questão da 
prevenção, recuperação e autonomia; o indivíduo e os contextos, entre 
outros.

Sandra de Fátima Valente Macedo; 
Ana Castanheira; Alexandra Melo

Docentes; Outro; Alunos 
(12.º C)

PMQE; CIP; AC

jun Dia da Criança Proporcionar momentos de alegria, diversão e bem estar.
Elevar a autoestima e a conceção positiva de si próprio.
Conviver.
Atividade a desenvolver pelo grupo do 1º ciclo

Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Maria Odete Sol 
Carvalho; João Henrique Lemos 
Carolino; Isac Julião Mausse; 
Eunice Luísa Pereira Feliciano; 
Brígida Isabel de Nóbrega

Alunos (Todas as turmas do 
3.º)

PMQE; AC

jun Apresentação do melhor 
brinquedo científico

Apresentação dos melhores brinquedos científicos, no auditório, por 
parte dos alunos e eleição do vencedor.

Alfeu Henrique Dias de Paula; 
Mafalda Braz; Maria Margarida 
Rodrigues D Castilho Soares 
Duarte; Nuno Ferreira; Pedro 
Manuel Pereira dos Santos; Pedro 
Miguel Alves Malheiro; Sónia Maria 
Rodrigues Afonso Gama Pereira

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (7.º; 8.º; 9.º)

0 € PMQE; AC; MA; RA

jun Festa de Final de Ano - A atividade que iremos realizar no final do ano ainda está por definir. No 
entanto iremos envolver as crianças e pais na elaboração de alguns 
adereços/enfeites para a festa. Serão realizadas algumas atividades/ 
jogos de equipa.
-Promover momentos de convívio entre toda a Comunidade Educativa;
-Proporcionar às crianças experiências gratificantes;
-Diversificar a capacidade de relação e comunicação com os outros;
-Promover o intercâmbio e a aproximação entre Família e Escola;
-Trabalhar em grupo e cooperar com os outros;

Teresa Barata; Patrocinia Sandra 
Martins Penascais; Maria João 
Rafael Pereira Braga; Maria de 
Fátima Castanheira Martins; Leila 
Albuquerque Figueiredo Pereira da 
Costa; Joana Silva; Daniela Vieira 
Barata; Ana Isabel Loureiro 
Ferreira de Carvalho

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
P5; Todas as turmas do P4)

PMQE

jun Dia da Criança Organização de um dia com atividades dirigidas para as crianças, de 
modo a valorizá-las como indivíduos, partilhando momentos de alegria.

Ana Isabel Gonçalves Pereira; 
Maria do Céu Sá; Sária Murade 
Momade Ambalal; Teresa Maria 
Faria de Sousa Jerónimo; Zahirra 
Bashir Amade

Alunos (1.º) PMQE; AC; PI

jun Encerramento do Pré-
Escolar

Ensaios e apresentação de repertório trabalhado nas aulas de Educação 
Musical.
Tem como objetivos:
- apresentar o trabalho desenvolvido nas aulas pelos alunos, aos Pais/EE 
e Comunidade Educativa;
- promover o gosto pela música e fomentar competências musicais nos 
alunos;
- contribuir para o desenvolvimento de capacidades pessoais/sociais e 
um desenvolvimento integral dos alunos.

Isac Julião Mausse Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (P4; P5)

PMQE; AC; PI; RA

3.º Período

INOVAR +AZ - Sistemas de Informação, Lda. Página 51 de 81



Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

jun Edição do livro Infanto-
Juvenil "Mbila e o Coelho" 
da autoria do Rogério 
Manjate e ilustração Ivone 
Ralha, destinado a 
crianças dos 6-10 anos.

Incentivar a leitura, despertar a imaginação e promover a literacia visual 
e escrita.

Luísa Maria Pina Valente Antunes; 
Teresa Helena Vieira Cordato de 
Noronha

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

288000,00 
€

CIP; AC

jun Festa de encerramento do 
ano letivo

Encerramento das atividades letivas com uma exposição dos trabalhos 
realizados ao longo do ano, com a apresentação de números preparados 
pelos alunos e com a confraternização dos elementos da comunidade 
educativa (pais, encarregados de educação , alunos e professores).

Alexandra Azevedo; Ana Isabel 
Gonçalves Pereira; Assumane 
Saíde; Brígida Isabel de Nóbrega; 
Carla Andrea F.V.de Oliveira 
Faneco Viveiros; Maria do Céu Sá; 
Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes; Raquel Elizabeth 
Benedito Bachita; Sária Murade 
Momade Ambalal; Teresa Maria 
Faria de Sousa Jerónimo; Zahirra 
Bashir Amade

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
1.º)

PMQE; CIP; AC; PI

jun Projeto 4 - Dia da Criança 
Africana

Conclusão do projeto 4, iniciado em maio. Realização de uma ação de 
solidariedade numa escola do ensino moçambicano, de forma a partilhar 
momentos de alegria, de conhecer e respeitar crianças com vivências 
muito diferentes das dos alunos, valorizando-os como indivíduos.

Zahirra Bashir Amade; Teresa 
Maria Faria de Sousa Jerónimo; 
Sária Murade Momade Ambalal; 
Raquel Elizabeth Benedito Bachita; 
Nuno Miguel Gráguas Gonçalves 
Antunes; Maria do Céu Sá; Carla 
Andrea F.V.de Oliveira Faneco 
Viveiros; Brígida Isabel de 
Nóbrega; Assumane Saíde; Ana 
Isabel Gonçalves Pereira; 
Alexandra Azevedo

Outro; Alunos (Todas as 
turmas do 1.º)

PMQE; AC; PI

jun Encerramento do 1º Ciclo Ensaios e apresentação de repertório trabalhado nas aulas de Educação 
Musical. Articulação com o Grupo do 1º Ciclo.
Tem como objetivos:
- comemorar o fim de um ciclo de estudos;
- apresentar o trabalho desenvolvido nas aulas pelos alunos, aos Pais/EE 
e Comunidade Educativa;
- promover o gosto pela música e fomentar competências musicais nos 
alunos;
- contribuir para o desenvolvimento de capacidades pessoais/sociais e 
um desenvolvimento integral dos alunos.

Isac Julião Mausse; Assumane 
Saíde

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
4.º)

PMQE; AC; PI; RA

jun Dia Mundial do Ambiente Seleção, ensaio e apresentação musical ao vivo na Escola ou na sala de 
aula, de canções alusivas ao tema. Articulação com o Grupo Disciplinar 
de Ciências Naturais.
Tem como objetivos:
- consciencializar para a importância da preservação do meio ambiente;
- fomentar competências musicais nos alunos.

Ricardo Conceição; Leandra Maria 
Bica dos Reis; Luís Vicente 
Rodrigues Santana

Alunos (5.º; 6.º) PMQE; AC; PI; RA

3.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

jun Masterclass de Violino, 
Viola de Arco, Piano e 
Coro

Realização de aulas de Instrumento e Coro ao longo de uma semana 
intensiva; Apresentação à comunidade, de um concerto final com todos 
os intervenientes em formação de Orquestra com Coro. Parceria com 
outros setores da Escola (CRE, Centro de Formação e Secretariado da 
Direção) e a Coordenadora do Departamento de Expressões para a sua 
concretização, bem como com outras Instituições Educativas 
Moçambicanas e outros professores externos à EPM-CELP.
Tem como objetivos:
- promover o ensino e a prática musical na Escola, ao nível da formação 
instrumental, coral e orquestral; 
- fomentar competências musicais nos alunos;
- promover uma audição musical ativa;
- apresentar o trabalho desenvolvido pelos alunos ao longo do ano e na 
semana da Masterclass;
- promover o intercâmbio com Alunos e Professores de outras 
Instituições e a partilha de experiências e conhecimentos;
- contribuir para o desenvolvimento de capacidades pessoais/sociais e 
um desenvolvimento integral dos alunos.

Isac Julião Mausse; Leandra Maria 
Bica dos Reis; Ricardo Conceição; 
Luís Vicente Rodrigues Santana; 
Assumane Saíde

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (P4; P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

PMQE; CIP; AC; PI; 
RA

jun Dia da criança Vivenciar momentos de alegria, diversão, e bem estar.
Elevar a autoestima e a conceção positiva de si próprio.
Conviver.

Zubaida Rija Ibraimo Ismael; Sónia 
Marina Manalvo e Silva Carreira; 
Paulo José RIbeiro Dias; Marina 
Lourenço; Jasmini Quessaugy; 
Elna João Marques Caetano de 
Andrade

Alunos (Todas as turmas do 
2.º)

PMQE

jun Ação de Formação: 
"Técnicas de restauro do 
acervo da Biblioteca 
Escolar"

Capacitar os técnicos bibliotecários de técnicas de restauro e 
recuperação de livros;
Adequar as técnicas de restauro aos danos;
Adequar o material usado no restauro ao tipo de dano e do livro;

Teresa Helena Vieira Cordato de 
Noronha; Luísa Maria Pina Valente 
Antunes; Ana Castanheira

Docentes; Pessoal não 
docente

48300,00 € FP

jul Curso de 
Formação:"Fontes 
clássicas na Literatura 
Portuguesa: uma 
componente didática ".

Esta proposta, que se insere na perspetiva dos Estudos de Recensão, 
tem por objetivo rever alguns dos textos e autores habituais nos 
programas do ensino do Português considerando as fontes clássicas de 
que são devedores. O plano está organizado por géneros – épica, 
tragédia e comédia -, em que os paradigmas da tradição greco-latina 
manifestam efetiva repercussão nas diferentes literaturas europeias e, 
naturalmente, também na portuguesa. Assim, a abordagem de autores 
como Gil Vicente, Eça de Queirós ou Mário de Carvalho é 
redimensionada não apenas em função dos modelos antigos, mas 
também dos modelos intermédios. Estes estão representados por textos 
de referência sobretudo nas literaturas francesa e espanhola, também 
elas determinantes na evolução da nossa produção literária.

Luísa Maria Pina Valente Antunes Docentes 183788,78 
€

PMQE; AC; FP

3.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

Aprender ciência 
brincando – vamos fazer 
um brinquedo científico

O projeto “Brinquedo científico – Aprender ciência brincando” é dirigido 
aos alunos do terceiro ciclo do ensino básico que são desafiados a 
conceber e desenvolver, com a ajuda dos pais ou encarregados de 
educação, um brinquedo científico que traduza um conceito ou fenómeno 
físico. 

Objetivos:
•Envolver os alunos em projetos científicos como estratégia de ensino-
aprendizagem;
•Desenvolver a curiosidade, a criatividade, o espírito crítico e o processo 
de resolução de problemas;
•Desenvolver o trabalho de pesquisa e de recolha de informação;
•Promover a interdisciplinaridade;
•Promover a autoconfiança e oralidade numa apresentação pública;
•Estimular a competição saudável entre os alunos.

Sónia Maria Rodrigues Afonso 
Gama Pereira

Alunos (7.º; 8.º; 9.º) 0 € AC

Visita de Estudo "Águas 
da Região de Maputo"

- Contextualizar o currículo na região
- Reconhecer a aplicação das reações químicas ao tratamento de águas 
para consumo doméstico
- Conhecer instalações de um laboratório empresarial: Condições de 
Higiene e Segurança no Trabalho
- Identificar modelos de gestão de recursos hídricos
- Valorizar os recursos naturais da região
- Interiorizar o conceito de sustentabilidade e utilização dos recursos
- Articular conteúdos de diferentes áreas científicas

Sandra Maria Dias Antunes; Nuno 
Ferreira; Mafalda Braz; Carlos 
Oliveira; Alfeu Henrique Dias de 
Paula

Alunos (Todas as turmas do 
8.º)

60000 € PMQE; CIP; AC; 
MA; RA

Participação nas 
atividades de 
encerramento do 1º ciclo

Implementar actividades e desenvolver temáticas articuladas com as 
disciplinas e programas curriculares do 4º ano de escolaridade. 
Despertar nos alunos, finalistas de ciclo,a consciência sobre as etapas 
de crescimento e as responsabilidades inerentes às actividades do dia-a-
dia. Pretende-se, ainda, reforçar o desenvolvimento contínuo da 
formação pessoal e social.

Fulgêncio Custódio Samo Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (4.º)

PMQE; AC

3.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Articulação com o 
Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano 
(MINEDH).

Apoiar o Governo de Moçambique na implementação das ações 
previstas no Protocolo de Cooperação nos domínios das Bibliotecas 
Escolares e da Promoção da Leitura:
- Apresentação do Plano de Atividades e do Relatório de Atividades 
referentes ao ano letivo 2018/2019.
- Criação de formas de colaboração que deem expressão à Cooperação 
na área das Bibliotecas Escolares e da Promoção da Leitura.
Objetivos específicos:
- Desenvolver um trabalho articulado com o MINEDH ao nível das ações 
inerentes à intervenção prevista para o ano letivo 2018/2019, no âmbito 
do Projeto de criação e gestão das bibliotecas escolares e maletas de 
leitura.
- Desenvolver um trabalho articulado com o MINEDH com vista à criação 
do Programa Rede de Bibliotecas Escolares em Moçambique, dando 
continuidade ao trabalho desenvolvido em 2017/2018.
- Definir formas de apoio indispensáveis à concretização e 
sustentabilidade destas ações.

Isabel Mota; Ana Manuela da 
Costa Albasini

Outro 250,00 € CIP

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Cursos de Português para 
Estrangeiros (Nível A1, 
A2, B1, B2, C1 e C2)

Desenvolver e aprofundar as competências linguísticas, pragmáticas e 
sociolinguísticas em situações do domínio público e pessoal;
Aprofundar e desenvolver o conhecimento da língua e da comunicação, 
através da reflexão sobre a estrutura do sistema linguístico e da 
gramática dos discursos orais e escritos que regulam a comunicação do 
quotidiano público, profissional e pessoal;
Conhecer os fatores psicológicos, culturais e sociais que condicionam a 
utilização da língua em quadros sociais específicos;
Conhecer aspetos relevantes da cultura portuguesa e do espaço 
lusófono;

Maria Inês dos Santos Ferreira 
Gomes; José António Moreira 
Cardoso

Outro 701800,39 
€

CIP

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Articulação com a Rede 
de Bibliotecas Escolares 
de Portugal (RBE)

Apoiar o Governo de Portugal/Rede de Bibliotecas Escolares de Portugal 
na implementação das ações previstas no Protocolo de Cooperação nos 
domínios das bibliotecas escolares e da promoção da leitura:
- Apresentação do Plano de Atividades e do Relatório de Atividades 
referentes ao ano letivo 2018/2019.
- Criação de formas de colaboração que deem expressão à Cooperação 
na área das bibliotecas escolares e da promoção da leitura.
- Envio para a RBE de materiais informativos sobre a dinamização do 
Projeto "Mabuko Ya Hina".
Objetivos específicos:
- Desenvolver um trabalho articulado com a RBE ao nível das ações 
inerentes à intervenção prevista para o ano letivo 2018/2019, no âmbito 
do Projeto de criação e gestão das bibliotecas escolares e maletas de 
leitura.
- Definir formas de apoio indispensáveis à concretização destas ações.

Isabel Mota; Ana Manuela da 
Costa Albasini

Outro 150,00 € CIP

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Contextualização 
Curricular

Leitura, análise e seleção de obras literárias de autores moçambicanos 
que possam ser objeto de estudo e articulação/extensão do ensino da 
língua e da cultura portuguesas. O trabalho de pesquisa e de preparação 
das atividades decorrerá ao longo de todo o ano letivo e a sua 
implementação concretizar-se-á no próximo ano letivo.

Olga Horácio Pires Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

PMQE; AC; PI; RA

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Musicoterapia Aulas de musicoterapia destinadas a alunos com Necessidades 
Educativas Especiais que integram o Núcleo da Sala de Ensino 
Estruturado. Realizam-se duas vezes por semana.
Tem como finalidades/objetivos: 
- desenvolver a auto-estima dos alunos com NEE e a sua capacidade de 
socialização;
- estimular a comunicação (verbal e não verbal); 
- estimular a expressão corporal, vocal e sonora (através de instrumentos 
musicais, dança e canto);
- desenvolver as aptidões físico-motoras;
- melhorar a orientação espacial e corporal através de vivências 
musicais;
- expandir a capacidade de atenção e concentração;
- exercitar a memória;
- Estimular a imaginação e criatividade.

Leandra Maria Bica dos Reis Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 8.º; 10.º; 12.º; 6085 - 
Yakin Neutel Ali Maquile 
(2.ºD); 6081 - Alser Herson 
Fernandes de Sérgio Sitoe 
(5.ºD); 5230 - Larson Odílio 
Biosse (1.ºA); 5012 - Hijab 
Fátima (3.ºB); 4947 - António 
Salvador Maia dos Santos 
(3.ºE); 4827 - Cristina Maria 
Silva (3.ºD); 4806 - Wendy 
Leticia Mavimbe (5.ºE); 4653 
- Dywane Elidio Estanislau 
Chagaca (1.ºE); 4571 - 
Carlos Eduardo Sousa e 
Silva (12.ºC); 4508 - Andrea 
Thandi Cristina (4.ºE); 4301 - 
Zunira Mohomed Mussa 
(6.ºF); 4078 - Anna Lívia 
Mavie Maria (4.ºD); 3733 - 
Nicole Isabel da Graça 
Loforte (8.ºE); 3643 - Kim 
Rasciclal Narendra Gulab 
(8.ºE); 3587 - Dixit Ragendra 
Dhirajlal (12.ºC); 3016 - 
Dário Matos Del Ré (8.ºD); 
2709 - Márcio Alan Ribeiro 
Efraime (10.ºA4))

PMQE; AC; PI

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Articulação com o Plano 
Nacional de Leitura de 
Portugal (PNL) e com o 
Plano Nacional de Ação 
de Leitura e Escrita de 
Moçambique (PNALE).

Apoiar o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano na 
implementação das ações previstas na Brochura Operacional do PNALE, 
no capítulo referente às Bibliotecas Escolares:
- Criação de formas de colaboração que deem expressão à Cooperação 
nas áreas da leitura e da escrita.
- Articulação com o PNL ao nível da partilha/oferta de livros e outros 
materiais que contribuam para a dinamização do PNALE nas bibliotecas 
das escolas que integram o Projeto "Mabko Ya Hina".
Objetivos específicos:
- Desenvolver um trabalho articulado com o PNL e com o PNALE ao nível 
das ações previstas na Brochura Operacional do PNALE, no capítulo 
referente às Bibliotecas Escolares.
- Definir formas de apoio indispensáveis à concretização e 
sustentabilidade destas ações.

Isabel Mota; Ana Manuela da 
Costa Albasini

Outro 150,00 € CIP

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Articulação com a Direção 
da EPM - CELP

Articular com a Direção da EPM - CELP ao nível da 
implementação/dinamização do Projeto "Mabuko Ya Hina":
- Realização de reuniões periódicas com a Direção da EPM - CELP.
- Apresentação do Plano de Atividades e do Relatório de Atividades 
referentes ao ano letivo 2018/2019.
Objetivos específicos:
- Otimizar a implementação/dinamização dos projetos de funcionamento 
das bibliotecas escolares e maletas de leitura.
- Promover a comunicação entre a EPM - CELP e as escolas que 
integram o Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Promover a comunicação entre a EPM - CELP, a RBE,o PNL, o 
MINEDH e o PNALE, ao nível da dinamização do Projeto "Mabuko Ya 
Hina".

Isabel Mota; Ana Manuela da 
Costa Albasini

Outro 250,00 € CIP

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Articulação com a 
Embaixada de Portugal 
em Moçambique/Camões

Apoiar o Governo de Portugal na implementação das ações previstas no 
Protocolo de Cooperação nos domínios das bibliotecas escolares e da 
promoção da leitura:
- Apresentação do Plano de Atividades e do Relatório de Atividades 
referente ao ano letivo 2018/2019.
- Criação de formas de colaboração que deem expressão à Cooperação 
na área das bibliotecas escolares e da promoção da leitura.
- Divulgação junto da Embaixada de Portugal/Camões de materiais 
informativos sobre o Projeto "Mabuko Ya Hina".
Objetivos Específicos:
- Desenvolver um trabalho articulado com a Embaixada de 
Portugal/Camões ao nível das ações inerentes à intervenção prevista 
para o ano letivo 2018/2019, no âmbito do Projeto de criação e gestão 
das bibliotecas escolares e maletas de leitura.
- Definir formas de apoio indispensáveis à concretização e 
sustentabilidade destas ações.

Isabel Mota; Ana Manuela da 
Costa Albasini

Outro 200,00 € CIP

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Festa de encerramento do 
ano letivo das escolas do 
Sistema de Ensino de 
Moçambique - "Festival 
Escolas com Livros"

Promover o intercâmbio entre as escolas que integram o Projeto 
"Mabuko Ya Hina":
- Realização de reuniões com os intervenientes para planificar e 
organizar a atividade.
- Realização de um Workshop de Técnicas de Apresentação em Palco, 
dinamizado pela Professora de dança Luísa Mugalela. 
- Realização do Concurso "Festival Escolas com Livros".
- Desenvolvimento de atividades no âmbito do Projeto "Mabuko Ya Hina", 
marcando-se o encerramento do ano letivo das escolas do Sistema de 
Ensino de Moçambique.
Objetivos específicos:
- Desenvolver atividades relacionadas com o livro e a leitura.
- Valorizar a expressão literária.
- Contribuir para o reconhecimento da leitura e da escrita como fonte de 
lazer e descoberta.
- Estimular a exploração das diferentes expressões artísticas e culturais.
- Promover o intercâmbio, a partilha de experiências e o convívio entre as 
escolas que integram o Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Promover a participação da comunidade local no Festival.
- Promover o investimento na qualidade das apresentações.

Isabel Mota; Ana Manuela da 
Costa Albasini

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

500,00 € CIP

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Articulação com as 
Direções/Órgãos 
Pedagógicos de 
Gestão/Responsáveis 
pelas Maletas de Leitura

Cooperar com as escolas de acolhimento das Maletas de Leitura:
- Realização de reuniões periódicas com os Órgãos de Gestão das 
escolas com Maletas de Leitura.
- Realização de reuniões de abertura do ano letivo e de avaliação das 
ações desenvolvidas com as Maletas de Leitura.
- Realização de visitas periódicas às escolas com o intuito de 
acompanhar e apoiar o trabalho desenvolvido com as Maletas de Leitura.
- Realização de visitas periódicas às escolas com o intuito de 
acompanhar a verificação do acervo das Maletas de Leitura e a rotação 
das mesmas.
- Criação de 9 Maletas de Leitura para escolas da Província de 
Inhambane, com o apoio de editoras e da EPM - CELP.
- Realização da cerimónia de entrega oficial das Maletas de Leitura às 
escolas da Província de Inhambane.
- Oferta de Formação na área da Gestão e Dinamização das Maletas de 
Leitura.
Objetivos específicos:
- Otimizar a implementação/dinamização dos projetos de funcionamento 
das Maletas de Leitura.
- Promover a comunicação entre o MINEDH, a EPM - CELP e as escolas 
com Maletas de Leitura.
- Incentivar a realização de um trabalho articulado entre as escolas com 
Maletas de Leitura.
- Incentivar a realização de um trabalho articulado entre as escolas com 
Maletas de Leitura, as Associações Parceiras e os Grupos Culturais.
- Apoiar a criação de novas Maletas de Leitura.
- Assegurar a continuidade do trabalho realizado no âmbito da 
dinamização dos projetos de funcionamento das Maletas de Leitura.
- Realizar um trabalho articulado com a Fundação Portugal África (FPA) e 
com a AIDGlobal ao nível da dinamização do Projeto "Mabuko Ya Hina" 
nos distritos do Chibuto e Inharrime.

Isabel Mota; Ana Manuela da 
Costa Albasini

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

1500,00 € CIP

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Articulação com o 
Departamento de Línguas 
da EPM - CELP

Estabelecer parcerias com o Departamento de Línguas da EPM - CELP:
- Participação dos alunos das escolas que integram o Projeto "Mabuko 
Ya Hina" no Sarau das Línguas, em concursos literários e em workshop's 
de escrita e de teatro.
Objetivos específicos:
- Colaborar com o Departamento de Línguas na dinamização do Sarau 
das Línguas, dos concursos literários e dos workshop's de escrita e de 
teatro.
- Promover a leitura e a escrita, valorizando-se a expressão literária e as 
expressões artísticas.
- Promover a partilha de experiências e o convívio entre os alunos da 
EPM - CELP e os alunos das escolas do Sistema de Ensino de 
Moçambique.

Rogério Paulino Manjate; Isabel 
Mota; Estela Emília Marques 
Pinheiro; Ana Manuela da Costa 
Albasini

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

250,00 € CIP

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Articulação com o 
Departamento de 
Expressões

Estabelecer parcerias com o Departamento de Expressões da EPM - 
CELP:
- Participação dos alunos das escolas que integram o Projeto "Mabuko 
Ya Hina" em workshop's e concursos de desenho.
Objetivos específicos:
- Promover a leitura e a escrita, valorizando-se a expressão plástica.
- Promover a partilha de experiências e o convívio entre os alunos da 
EPM - CELP e os alunos das escolas do Sistema de Ensino de 
Moçambique.

Isabel Mota; Bárbara Soares 
Marques; Ana Manuela da Costa 
Albasini

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

250,00 € CIP

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Workshop de Leitura e 
Escrita - Alunos da Escola 
Primária Completa da 
Maguiguana - Projeto 
Mabuko ya Hina

Promoção do gosto pela escrita em língua portuguesa; Promoção do 
gosto pela leitura em língua portuguesa; Dinamização do processo de 
criação de histórias.

Estela Emília Marques Pinheiro Outro 0,00 € CIP

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Workshop de Teatro - 
Alunos da Escola Primaria 
Completa 12 de Outubro - 
Projeto mabuko ya Hina

Promoção do gosto pelo texto dramático em língua portuguesa; Rogério Paulino Manjate Outro 30000,00 € CIP

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Criação do Grupo 
"Amigos do Projeto 
Mabuko Ya Hina" - 
Voluntariado

Criar o Grupo "Amigos do Projeto "Mabuko Ya Hina":
- Divulgação da iniciativa no Jornal "O Pátio", no Portal da EPM - CELP e 
no site do Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Inscrição e formação do Grupo "Amigos do Projeto Mabuko Ya Hina".
- Distribuição de tarefas pelos elementos do Grupo.
- Acompanhamento do trabalho realizado pelos "Amigos do Projeto 
Mabuko Ya Hina".
- Entrega de uma declaração de membro do Grupo "Amigos do Projeto 
Mabuko Ya Hina".
Objetivos específicos:
- Incentivar o voluntariado.
- Promover o espírito de solidariedade e de responsabilidade social.
- Criar recursos de apoio à dinamização do Projeto "Mabuko Ya Hina" 
nas escolas do Sistema de Ensino de Moçambique.

Isabel Mota; Ana Manuela da 
Costa Albasini

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

300,00 € CIP

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Articulação com Projetos 
da EPM - CELP - "Mãos 
na Ciência"; "Plano 
Nacional de Cinema"; 
"Núcleo de Jogos 
Matemáticos"

Estabelecer parcerias com os Projetos "Mãos na Ciência", "Plano 
Nacional de Cinema" (PNC) e "Núcleo de Jogos Matemáticos":
- Participação dos alunos das escolas que integram o Projeto "Mabuko 
Ya Hina"em atividades dinamizadas no âmbito dos projetos acima 
referidos.
- Comemoração do Dia de África em articulação com o PNC.
Objetivos específicos:
- Proporcionar aos alunos das escolas que integram o Projeto "Mabuko 
Ya Hina" aprendizagens na área das ciências, através de visitas à 
exposição "A Física no Dia a Dia", visitas ao Planetário e visionamento 
de filmes relacionados com o Projeto "Mãos na Ciência".
- Proporcionar aprendizagens aos alunos das escolas que integram o 
Projeto "Mabuko Ya Hina", no âmbito do Projeto "Plano Nacional de 
Cinema".
- Proporcionar aprendizagens aos alunos das escolas que integram o 
Projeto "Mabuko Ya Hina", no âmbito do Projeto "Núcleo de Jogos 
Matemáticos".
- Sensibilizar os professores para a importância de trabalhar, em contexto 
de sala de aula, as aprendizagens realizadas no âmbito destes projetos.

Sónia Maria Rodrigues Afonso 
Gama Pereira; Sandra do Rosário 
Ferreira Cosme; Patrícia da Costa 
Cascais; Karina Nelly Gurgo 
Bastos; Isabel Mota; Ana Manuela 
da Costa Albasini

Docentes; Alunos 350,00 € CIP

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Articulação com os 
Grupos Culturais das 
escolas que integram o 
Projeto "Mabuko Ya Hina"

Articular com os Grupos Culturais - Grupo Cultural da EC Maxaquene D; 
Grupo Cultural da EPC Polana Caniço A; Grupo Cultural da EPC 12 de 
Outubro - ao nível da implementação/dinamização do Projeto "Mabuko 
Ya Hina":
- Realização de reuniões com os Grupos Culturais e com as Direções e 
Professores das escolas do Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Desenvolvimento de um conjunto de iniciativas culturais, artísticas e de 
incentivo à leitura.
Objetivos específicos:
- Promover a realização de um trabalho articulado entre a EPM - CELP, o 
MINEDH, os Grupos Culturais e as escolas do Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Incentivar a participação dos Grupos Culturais em atividades 
desenvolvidas nas bibliotecas escolares e com as maletas de leitura.
- Divulgar, com o apoio dos Grupos Culturais, aspetos da cultura 
moçambicana.

Isabel Mota; Ana Manuela da 
Costa Albasini

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

250,00 € CIP

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Articulação com as 
Associações/Organizaçõe
s Parceiras - Fundação 
Portugal África; ONGD 
AIDGlobal; ONGD Helpo 
Moçambique; Associação 
Iverca; Associação Livro 
Aberto; Movimento 
Literário Kuphaluxa; 
Movimento Literário 
Formiga Juju

Articular com as Associações/Organizações Parceiras ao nível da 
implementação/dinamização do Projeto "Mabuko Ya Hina":
- Realização de reuniões com os representantes das 
Associações/Organizações Parceiras e com as Direções e Professores 
das escolas de intervenção das referidas Associações/Organizações.
- Planificação e dinamização de ações conjuntas nas seguintes áreas: 
criação de bibliotecas escolares; gestão e dinamização de bibliotecas 
escolares e maletas de leitura; formação de docentes e técnicos 
bibliotecários.
Objetivos específicos:
- Promover a realização de um trabalho articulado entre a EPM - CELP, o 
MINEDH, a RBE, as Associações/Organizações Parceiras e as escolas 
onde estas intervêm.
- Desenvolver, em parceria com as Associações/Organizações, um 
conjunto de atividades que viabilizem a criação e funcionamento das 
bibliotecas escolares e maletas de leitura.
- Coordenar e orientar, no âmbito do Projeto "Mabuko Ya Hina", o 
trabalho realizado pelas Associações/Organizações Parceiras e pelas 
Direções e Professores das escolas, assegurando o cumprimento dos 
acordos firmados nos Protocolos de Parceria.

Isabel Mota; Ana Manuela da 
Costa Albasini

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

300,00 € CIP

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Divulgação do Projeto 
"Mabuko Ya Hina"

Divulgar o trabalho realizado no âmbito do Projeto "Mabuko Ya Hina":
- Articulação com o Centro de Recursos Educativos da EPM - CELP ao 
nível da divulgação das atividades do Projeto "Mabuko Ya Hina" no 
Jornal "O Pátio".
- Articulação com o Centro de Recursos Educativos da EPM - CELP ao 
nível da divulgação das atividades do Projeto "Mabuko Ya Hina" no Portal 
da escola.
-  Articulação com a RBE e com o Centro de Recursos Educativos da 
EPM - CELP ao nível da integração do site do Projeto "Mabuko Ya Hina" 
no Portal da escola.
- Articulação com o Jornal Notícias ao nível da divulgação das atividades 
do Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Articulação com o Departamento de Comunicação do MINEDH ao nível 
da divulgação das atividades do Projeto "Mabuko Ya Hina".
Objetivos específicos:
- Promover a divulgação do Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Criar novos materiais de divulgação do Projeto.

Isabel Mota; Ana Manuela da 
Costa Albasini

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

400,00 € CIP

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Articulação com a 
Biblioteca Escolar José 
Craveirinha (BEJC)

Estabelecer parcerias com a Biblioteca Escolar José Craveirinha:
- Dinamização de atividades na BEJC, no âmbito da comemoração do 
Mês da Literacia, Semana da Leitura e Dia de África.
- Exposição na BEJC de trabalhos realizados pelos alunos da EPM - 
CELP e das escolas do Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Dinamização da Maleta de Leitura da BEJC pelos professores e alunos 
do 4º ano da EPM - CELP, com o apoio da equipa do Projeto "Mabuko Ya 
Hina".
- Realização de atividades do PAA do Projeto "Mabuko Ya Hina" no 
espaço da BEJC.
Objetivos Específicos:
- Colaborar com a BEJC na comemoração de efemérides.
- Promover a partilha de experiências e o convívio entre os alunos da 
EPM - CELP e os alunos das escolas do Projeto "Mabuko Ya Hina" no 
espaço da BEJC.
- Valorizar a BEJC enquanto espaço lúdico - pedagógico.

Isabel Mota; Ana Manuela da 
Costa Albasini

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

300,00 € CIP

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Articulação com o Centro 
de Formação e Difusão 
da Língua Portuguesa 
(CFDLP) da EPM - CELP

Articular com o CFDLP da EPM - CELP ao nível da 
implementação/dinamização do Projeto "Mabuko Ya Hina" e do Plano de 
Atividades do CFDLP:
- Apresentação do Plano de Atividades e do Relatório de Atividades 
relativos ao ano letivo 2018/2019.
- Criação de formas de colaboração que deem expressão à cooperação 
na área das bibliotecas escolares e da promoção da leitura.
- Colaboração ao nível da dinamização das acões previstas no Plano de 
Atividades do CFDLP.
- Apresentação de propostas de Ações de Formação na área das 
bibliotecas escolares e da promoção da leitura.
- Apresentação de propostas de publicação de textos produzidos pelos 
alunos das escolas que integram o Projeto "Mabuko Ya Hina" nos 
workshop's de escrita criativa.
- Oferta de manuais escolares em 2ª mão e outros às escolas que 
integram o Projeto "Mabuko Ya Hina".
Objetivos específicos:
- Desenvolver um trabalho articulado com o CFDLP ao nível das ações 
inerentes à intervenção prevista para o ano letivo 2018/2019, no âmbito 
do Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Desenvolver um trabalho articulado com o CFDLP ao nível das ações 
inerentes à intervenção prevista para o ano letivo 2018/2019, no âmbito 
do Plano de Atividades do CFDLP.
- Apoiar as escolas do Sistema de Ensino de Moçambique, no arranque 
do ano letivo, mediante a oferta de livros.
- Contribuir para a difusão da língua portuguesa, através das atividades 
dinamizadas no âmbito do Projeto "Mabuko Ya Hina".

Isabel Mota; Ana Manuela da 
Costa Albasini

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

100,00 € CIP

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Articulação com as 
direções/órgãos 
pedagógicos de 
gestão/professores 
responsáveis pelas 
Bibliotecas Escolares

Cooperar com as escolas do Sistema de Ensino de Moçambique cujas 
bibliotecas foram integradas na RBE:
- Realização de reuniões periódicas com os órgãos de gestão das 
escolas.
- Realização de reuniões de abertura do ano letivo e de avaliação das 
ações desenvolvidas nas Bibliotecas Escolares.
- Realização de visitas periódicas às escolas com o intuito de 
acompanhar e apoiar o trabalho desenvolvido nas Bibliotecas Escolares.
- Realização de atividades no âmbito dos projetos de "Educação para o 
Voluntariado" e "Educação para a Cidadania", promovendo o encontro e 
o trabalho conjunto entre os alunos da EPM - CELP e os alunos das 
escolas parceiras.
- Oferta de Formação na área da Gestão e Dinamização das Bibliotecas 
Escolares.
- Realização de cerimónias de inauguração das Bibliotecas Escolares.
Objetivos específicos:
- Otimizar a implementação/dinamização dos projetos de funcionamento 
das Bibliotecas Escolares.
- Promover a comunicação entre o MINEDH, a EPM - CELP e as escolas.
- Incentivar a realização de um trabalho articulado entre as escolas com 
Bibliotecas Escolares.
- Incentivar a realização de um trabalho articulado entre as escolas com 
Bibliotecas Escolares, as Associações Parceiras e os Grupos Culturais.
- Promover o espírito de solidariedade e de responsabilidade social.
- Apoiar a criação de novas Bibliotecas Escolares.
- Assegurar a continuidade do trabalho realizado no âmbito da 
dinamização dos projetos de funcionamento das Bibliotecas Escolares.

Isabel Mota; Ana Manuela da 
Costa Albasini

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

1000,00 € CIP

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Projeto de "Famílias na 
escola"

- Envolver a família no processo educativo dos educandos de forma 
direta e consciente, através da participação em projetos e atividades;
- Alargar e enriquecer as situações de aprendizagem das crianças 
através das experiências/vivências, cultura e tradições, das diferentes 
famílias que colaboram com a escola;
- Proporcionar uma maior confiança da família em relação ao contexto 
escolar, facilitando a compreensão dos seus objetivos e funções;
- Divulgar junto das famílias e da comunidade local a importância da 
educação Pré-Escolar.

Teresa Barata; Patrocinia Sandra 
Martins Penascais; Maria João 
Rafael Pereira Braga; Maria de 
Fátima Castanheira Martins; Leila 
Albuquerque Figueiredo Pereira da 
Costa; Joana Silva; Daniela Vieira 
Barata; Ana Isabel Loureiro 
Ferreira de Carvalho

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
P5; Todas as turmas do P4)

PMQE

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Apresentações musicais 
ao vivo no âmbito da 
realização de atividades 
de projetos, 
comemorações e 
efemérides

Seleção de repertório, ensaios de preparação e concretização de 
apresentações musicais ao vivo alusivas a atividades de projetos, 
comemorações e efemérides.
Tem como objetivo o apoio ao desenvolvimento de atividades de parceria 
ao longo do ano letivo.

Ricardo Conceição; Luís Vicente 
Rodrigues Santana; Leandra Maria 
Bica dos Reis; Isac Julião Mausse; 
Assumane Saíde

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (P4; P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

PMQE; AC; PI; RA

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Coro de Professores e 
Funcionários da EPM-
CELP

Realização de uma sessão semanal de Coro destinada a professores e 
funcionários da EPM-CELP.
Tem como objetivos:
- promover o gosto pela música e fomentar competências musicais;
- criar um espaço de lazer com momentos de convívio/confraternização e 
partilha de saberes/experiências ao nível musical;
- adquirir noções sobre a correta utilização do aparelho vocal;
- desenvolver a prática coral e o aperfeiçoamento da técnica vocal;
- a participação em atividades de convívio dinamizadas na Escola, como 
por exemplo almoços de Natal e final de ano.

Ricardo Conceição; Leandra Maria 
Bica dos Reis

Docentes; Pessoal não 
docente

PMQE

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Biblioteca Viva

1. Cozinha com Ciência

2. Hora do Conto

A Biblioteca Viva engloba as atividades "Cozinha com Ciência", em 
articulação com o Projeto "Mãos na Ciência", e  a "Hora do Conto", sendo 
a participação na primeira de cariz voluntário por parte dos alunos.

Os objetivos são promover o livro e a leitura, fomentar o gosto pela 
leitura e pela audição de histórias,  desenvolver as competências de 
comunicação oral, escrita e artística, promover a literatura científica e o 
gosto pela ciência, desenvolver o espírito crítico e a curiosidade, articular 
com ciclos de ensino, com projetos e ocupar os tempos livres dos alunos.

Mafalda Braz; Célia Isménia 
Cuambe; Ana Paula Ramalho 
Bento N.Aires Relvas

Alunos (Todas as turmas do 
P5; Todas as turmas do P4; 
1.º; 2.º)

200 € AC; RA

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Atividades musicais 
extracurriculares

Aulas individuais de instrumento: Piano, Acordeão, Violino, Viola de Arco, 
Guitarra Clássica, Clarinete, Saxofone, Bateria e Flauta Transversal. 
Estas atividades são destinadas aos alunos de todos os ciclos que 
pretendem iniciar a aprendizagem de um instrumento musical e também 
procurar desenvolver alguma técnica que já possuem. 
Têm como objetivos:
- o ensino e a prática musical na Escola, ao nível da formação musical/ 
instrumental/ orquestral e da história da música; 
- fomentar o gosto pela música e competências musicais nos alunos; 
- preencher a necessidade dos alunos no que respeita à aprendizagem 
de um instrumento musical;
- contribuir para o desenvolvimento de capacidades pessoais/sociais e 
um desenvolvimento integral dos alunos;
- promover a inclusão.

Ricardo Conceição; Queirós Júlia 
Inácio Nhabombe                     ; 
Luís Vicente Rodrigues Santana; 
Leandra Maria Bica dos Reis; 
Catarina Isabel Lopes Gonçalves 
Domingues; Assumane Saíde

Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º; 
12.º)

PMQE; PI

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Atividades musicais de 
complemento curricular

Aulas de grupo (Coro e Instrumento): Little Singers e Pequenos Violinos 
e Violas de Arco.
O Coro Little Singers é destinado a alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos e os 
Pequenos Violinos e Violas a alunos do 1º Ciclo (3ºano).
Têm como finalidades/objetivos:
- o ensino e a prática musical na Escola, ao nível da formação musical/ 
instrumental/ orquestral e da história da música; 
- fomentar o gosto pela música e competências musicais nos alunos; 
- preencher a necessidade dos alunos no que respeita à aprendizagem 
de um instrumento musical;
- desenvolver a prática coral e o aperfeiçoamento da técnica vocal, bem 
como a prática musical de conjunto;
- contribuir para o desenvolvimento de capacidades pessoais/sociais e 
um desenvolvimento integral dos alunos;
- promover a inclusão.

Luís Vicente Rodrigues Santana; 
Leandra Maria Bica dos Reis

Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 7.º; 8.º; 9.º)

PMQE; PI

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai

Participação no Concurso 
"Seguranet"

Promover a navegação segura, crítica e esclarecida da Internet e dos 
dispositivos móveis na comunidade educativa.

Francisco Fernando Nhamona 
Rungo; Carla Andrea F.V.de 
Oliveira Faneco Viveiros

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 8.º)

0 € PMQE; CIP

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Programa "Crescer a 
Sorrir"

Crescer a sorrir é um programa que visa desenvolver competências de 
auto controlo, diferenciação emocional, auto estima e   competências 
sociais, por meio da abordagem de temas como o Controlo do Corpo e o 
Esforço, as Emoções, o Respeito pelo Outro e as Palavras Mágicas. As 
atividades são desenvolvidas num ambiente lúdico, onde as crianças 
possam aprender, brincar, ensinar e crescer, contribuindo desta forma 
para a promoção do sucesso e bem-estar psicológico.

Alexandra Melo Alunos (Todas as turmas do 
P5; P4 F; P4 G)

3000,00 € PMQE

nov; 
mai

Concurso Ciência na 
Escola

Trabalho de investigação científica com o objetivo de desenvolver 
capacidades nomeadamente a autonomia, a cooperação e a curiosidade 
científica

Maria Margarida Rodrigues D 
Castilho Soares Duarte; Carlos 
Oliveira

Alunos (11.º A1; 11.º A2; 12.º 
A1; 12.º A2)

0 € PMQE; CIP; AC; RA

nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr

SuperTmatik Ciências 
Naturais

Concurso nacional no âmbito da disciplina de Ciências Naturais - 3º CEB 
que se propõe:
- Fomentar o gosto pelas Ciências Naturais;
- Promover a consolidação dos conhecimentos adquiridos;
- Avaliar, de forma lúdica, os conhecimentos adquiridos.

Maria de Fátima Martins Tavares 
Amorim; Carlos Oliveira; Sandra 
Maria Dias Antunes; Maria Teresa 
Ferreira Catalão Dionísio Murta

Alunos (Todas as turmas do 
7.º; Todas as turmas do 8.º)

1300 € PMQE; MA; RA

nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Transição para o 1º Ciclo 
do Ensino Básico

Posteriormente a ser realizada uma reunião entre os educadores dos 
grupos (A,B,C,D,F,G,H) e os professores do 1º ano delineamos grupos 
de trabalho que envolvessem as duas valências, definimos já em 
pequenos grupos as atividades a desenvolver e por fim foram agendadas 
e realizadas as  atividades de transição. Estas atividades têm como 
objetivos:
•Promover uma transição securizante para o primeiro ciclo;
•Desenvolver atividades de articulação com o primeiro ciclo;
•Fortalecer e rever laços de amizade entre ciclos.

Maria do Céu Pinto sá; Zahirra 
Bashir Amade; Maria de Fátima 
Castanheira Martins; Sária Murade 
Momade Ambalal; Maria João 
Rafael Pereira Braga; Leila 
Albuquerque Figueiredo Pereira da 
Costa; Ana Isabel Gonçalves 
Pereira; Patrocinia Sandra Martins 
Penascais; Daniela Vieira Barata; 
Ana Isabel Loureiro Ferreira de 
Carvalho; Maria Teresa Santos 
Barata; Teresa Maria Faria de 
Sousa Jerónimo

Alunos (Todas as turmas do 
P5; P4 F; P4 G; Todas as 
turmas do 1.º)

0 € PMQE; AC

nov; 
dez; 
jan; 
abr; 
mai; 
jun

Vamos blogar? Concurso de blogues do 8ºano, criar um site original com o objetivo de 
divulgar os trabalhos produzidos na turma.

Carla Andrea F.V.de Oliveira 
Faneco Viveiros

Alunos (Todas as turmas do 
8.º)

0 € PMQE; MA

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

dez; 
mar; 
jun

Quadro de execelência Motivação dos alunos Sónia Maria Rodrigues Afonso 
Gama Pereira; Pedro Miguel Alves 
Malheiro; Pedro Manuel Pereira 
dos Santos; Nuno Ferreira; Maria 
Margarida Rodrigues D Castilho 
Soares Duarte; Mafalda Braz; Alfeu 
Henrique Dias de Paula

Alunos (7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

0 € RA

jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai

Brinquedo Científico Construção de brinquedos científicos com objetivo de estimular o gosto 
pela ciência e a curiosidade científica

Alfeu Henrique Dias de Paula; 
Nuno Ferreira; Pedro Manuel 
Pereira dos Santos; Pedro Miguel 
Alves Malheiro

Alunos (7.º; 8.º; 9.º) 0 € PMQE; AC; MA; RA

jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai

II Concurso de Fotografia 
- Biodiversidade

- Estimular a preservação e conservação dos diferentes ecossistemas;
- Fomentar a curiosidade científica;
- Desenvolver o sentido estético;
- Contribuir para a assimilação de valores ambientais e sociais;
- Promover uma cidadania ativa.

Carlos Oliveira; Sandra Maria Dias 
Antunes

Alunos (Todas as turmas do 
8.º)

PMQE; MA; RA

jan; 
mai

Visita de estudo Tropigália Como reforço das aprendizagens realizadas em sala de aula sobre o 
estudo da Industria Transformadora, os alunos fazem uma visita à 
unidade fabril com o objetivo de saber que  fatores  influenciaram a sua 
localização, bem como entender todo o processo produtivo, desde a 
utilização da matéria prima, à elaboração do produto final e a sua 
distribuição.

Mário José Morais Gonçalves Alunos (Todas as turmas do 
8.º)

42500,00 € PMQE; CIP; MA

mai Núcleo de Jogos 
Matemáticos

Prática de jogos matemáticos com o objetivo de desenvolver o gosto pela 
Matemática, o raciocínio lógico, a capacidade de resolver situações 
problemáticas e a cooperação, através de uma vertente lúdica.

Divulgação de jogos matemáticos a escolas moçambicanas com o 
objetivo de fomentar, no futuro, um campeonato inter escolas.

Patrícia da Costa Cascais; Luz 
Fonseca

Alunos (Todas as turmas do 
6.º)

PMQE; CIP; RA

mai Campeonato Internacional 
de Cálculo Mental 
(SuperTmatik)

Campeonato de cálculo mental a disputar em 3 fases (Intra turma,  inter 
tumas e final online) para apuramento de 3 alunos por ano de 
escolaridade que representarão a EPM-CELP na grande final online .

Patrícia da Costa Cascais; António 
Carlos de Jesus Azevedo

Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º)

3150 € PMQE; RA

mai Concurso "jovens 
Cientistas"

Trabalho de projeto em investigação científica com o objetivo de 
desenvolver, nos alunos, capacidades que não se desenvolvem numa 
aula clássica, nomeadamente a autonomia, a curiosidade científica e a 
cooperação

Maria Margarida Rodrigues D 
Castilho Soares Duarte; Carlos 
Oliveira

Alunos (11.º A1; 11.º A2; 12.º 
A1; 12.º A2)

0 € PMQE; CIP; AC; RA

Ação Escola SOS 
Azulejos

Ação aberta a todos os níveis de ensino com o intuito de valorizar o 
património azulejar português, principalmente junto das gerações mais 
novas. No contexto das disciplinas de Educação Visual, de Educação 
Tecnológica e de História e Geografia de Portugal e de Moçambique), os 
alunos dos 6ºs anos D, E e F,  participaram ativamente, produzindo 
material que deu origem a duas exposições («Os azulejos de Maputo 
vistos pelos alunos» e Desenho de «Capulejos»: a capulana retratada no 
azulejo. Estes «capulejos» foram transformados em azulejo durante a  
Oficina de Azulejaria, dinamizada pela ceramista portuguesa Teresa 
Rodrigues e foram expostos na exposição«Arte 21- Ambiente», que 
decorreu no Instituto Camões- Centro Cultural Português.

Sara Martins Domingues de Sousa 
Teixeira

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (6.º D; 6.º E; 6.º F)

PMQE; CIP; AC

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

"Melhoria do espaço da 
cantina do pré-escolar"

- Forrar placards de esferóvite colocados na parede de forma a poder 
expor os trabalhos das crianças.

Objetivos:
*Melhorar esteticamente o espaço da cantina do pré-escolar, 
desenvolvendo também o sentido estético das crianças;
*Melhorar a acústica do referido espaço;
*Incentivar as crianças a melhorar os seus hábitos alimentares;
*Expor os trabalhos das crianças, dando a conhecer o que se faz nas 
salas de atividades;
*Proporcionar maior partilha entre os grupos do pré-escolar.

Teresa Barata; Patrocinia Sandra 
Martins Penascais; Maria João 
Rafael Pereira Braga; Maria de 
Fátima Castanheira Martins; Leila 
Albuquerque Figueiredo Pereira da 
Costa; Joana Silva; Daniela Vieira 
Barata; Ana Isabel Loureiro 
Ferreira de Carvalho

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (Todas as 
turmas do P5; Todas as 
turmas do P4)

PMQE; AC

«Conversa à Volta dos 
Livros»

Encontro semanal entre professores, alunos, sendo extensivo a Pais e 
EE com objetivo de partilhar « Leituras»

Faira Cassimo Semá Mahomed Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (12.º C)

PMQE; AC; PI

Mini Chef Este projeto propõe desenvolver uma série de atividades lúdicas, dotar 
os crianças de conhecimentos e competências de noções de culinária. 
Desenvolver nos alunos a preferência pelas tarefas da culinária. 
Descobrir algumas semelhanças entre um cientista e um cozinheiro - 
partir à descoberta das Reações químicas por detrás da confeção dos 
alimentos. Incentivar o consumo de produtos hortícolas nas refeições 
principais e reforçar o aspeto didático na educação ambiental - 
apresentação do processo de crescimento dos vegetais e quais as suas 
utilizações culinárias.
Os percursos pedagógicos das atividades podem ter início ou fim 
conforme o que as educadoras decidam orientar, contribuindo ainda para 
que este tipo de projeto adquira um caracter educativo em sala de aula 
na consolidação de assuntos abordados ou integrar outros projetos que 
estejam a ocorrer no pré-escolar.

Teresa Barata; Patrocinia Sandra 
Martins Penascais; Maria João 
Rafael Pereira Braga; Maria de 
Fátima Castanheira Martins; Leila 
Albuquerque Figueiredo Pereira da 
Costa; Joana Silva; Daniela Vieira 
Barata; Ana Isabel Loureiro 
Ferreira de Carvalho

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
P5; Todas as turmas do P4)

19210,00 € PMQE; CIP; RA

Atividades curriculares e 
não curriculares - apoio 
e/ou participação

A BEJC, enquanto parceira e/ou facilitadora participa, e/ou presta apoio a 
docentes e a alunos no desenvolvimento de atividades diversas.
Esta atividade tem como objetivos apoiar o desenvolvimento de 
atividades curriculares e não curriculares, disponibilizar recursos e 
espaço físico, articular com departamentos, áreas diciplinares, ciclos de 
ensino, projetos e setores da EPM, bem como promover a BEJC como 
um espaço dinâmico e flexível.

Ana Paula Ramalho Bento N.Aires 
Relvas

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (P4; P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 11.º; 
12.º)

50 € AC

Concertos Pedagógicos Seleção, ensaios e apresentação de uma história musicada, pelos alunos 
dos Pequenos Violinos e Violas de Arco. Possibilidade de participação 
dos alunos dos Little Singers ou alunos do 1º Ciclo para a representação 
da mesma.
Tem como objetivos:
- promover o gosto pela música e fomentar competências musicais nos 
alunos;
- desenvolver uma audição musical ativa;
- promover o ensino e a prática musical na Escola, ao nível da formação 
instrumental e orquestral; 
- contribuir para o desenvolvimento de capacidades pessoais/sociais e 
um desenvolvimento integral dos alunos;
- promover a inclusão.

Ricardo Conceição; Luís Vicente 
Rodrigues Santana; Leandra Maria 
Bica dos Reis

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º)

PMQE; AC; PI; RA

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

Utilização das atividades 
da Física no dia a dia

Atividades de caráter experimental que complementam o ensino 
tradicional

Alfeu Henrique Dias de Paula; 
Mafalda Braz; Maria Margarida 
Rodrigues D Castilho Soares 
Duarte; Nuno Ferreira; Pedro 
Manuel Pereira dos Santos; Pedro 
Miguel Alves Malheiro; Sónia Maria 
Rodrigues Afonso Gama Pereira

Alunos (7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

0 € PMQE; CIP; AC; RA

Workshop de Escrita 
Criativa- Projeto Mabuko 
Ya Hina-

Realização de atividades de promoção da leitura e escrita que permitam 
a produção de textos para eventual publicação, assim como a execução 
de práticas pedagógicas que possam ser adotadas nas escolas do 
projeto.

Estela Emília Marques Pinheiro Outro 5000 € CIP

"Francomanies" Atividades de promoção da língua e cultura francesa/francófona. Inclui 
atividades como a participação em diferentes atividades da celebração 
da semana da francofonia, visitas/ intercâmbios com/ à escola francesa, 
projeções de filmes franceses, ateliers de culiniária, representações 
teatrais entre outras.

Maria Gorete Carvalho Monteiro; 
Mahomede Musé Langa; Estela 
Emília Marques Pinheiro

Outro; Alunos (7.º A; 7.º B; 
7.º C; 7.º D; 8.º A; 8.º B; 8.º 
C; 8.º D; 9.º A; 9.º B; 9.º C; 
9.º D)

0 € PMQE; CIP; AC

Leitor do Ano 2018/2019 O prémio Leitor do Ano tem como objetivos motivar para a leitura, 
incentivando a requisição domiciliária, promover a responsabilidade e o 
cumprimento das regras relativas à requisição e contribuir para a 
formação de leitores.

Ana Paula Ramalho Bento N.Aires 
Relvas

Alunos (2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 
7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º; 12.º)

20 € RA

A nossa Horta As atividades terão início no mês de outubro e irão até ao final do ano 
letivo. A sua duração dependerá das características das culturas; 
condições climatéricas; vontade e interesse dos vários intervenientes 
(crianças, encarregados de educação, professores).
Objetivos gerais: Fomentar atividades que promovam a consciência 
ecológica e patrimonial no meio escolar; desenvolver uma maior e mais 
profunda interdisciplinaridade e integração dos saberes;  promover 
hábitos de vida saudável; construir a noção de que o equilíbrio do 
ambiente é fundamental para a sustentação da vida no nosso planeta.
objetivos específicos:Despertar o interesse das crianças para o cultivo de 
horta e conhecimento do processo de germinação; dar oportunidade ás 
crianças de aprender a cultivar plantas utilizadas como alimentos; 
consciencializar para a importância de saborear um alimento saudável e 
nutritivo; degustar alimentos semeados, cultivados e colhidos; criar, na 
escola, uma área verde produtiva pela qual, todos se sintam 
responsáveis; manusear ferramentas de jardinagem; identificar comparar 
e classificar plantas; realizar experiências e observar formas de 
reprodução e crescimento das plantas (germinação e reprodução por 
estaca); reconhecer a utilidade das plantas; trabalhar em grupo; respeitar 
regras de trabalho.

Teresa Barata; Patrocinia Sandra 
Martins Penascais; Ana Isabel 
Loureiro Ferreira de Carvalho

Alunos (P5 A; P5 B; P4 F) 4744,35 € PMQE; RA

Articulação 2º/3º ciclo Articulação vertical dos conteúdos da disciplina na transição do 2º para o 
3º ciclos. 

Objetivos:
- harmonização didática e pedagógica dos conteúdos;
- reflexão sobre as aprendizagens essenciais na transição de Ciclo;
- Definição de estratégias metodológicas a adotar na operacionalização 
das AE;
- Comunicação regular entre os professores dos dois ciclos.

Dina da Conceição Duarte da 
Silva; Maria Gorete Carvalho 
Monteiro; Sandra do Rosário 
Ferreira Cosme; Sónia Maria da 
Silva; Teresa Maria Gomes Rebelo 
Paulo

Alunos PMQE; CIP; AC; PI; 
RA

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

Efemérides e datas 
relevantes

Esta atividade pode ser de iniciativa da BEJC, de um docente, de uma 
área disciplinar, de um departamento, de um projeto ou  ciclo de ensino.  
Os seus objetivos  são dar a conhecer efemérides e datas 
comemorativas, celebrar acontecimentos e/ou datas relevantes, 
contribuir para a cultura geral dos alunos e articular com áreas 
disciplinares e departamentos, ciclos de ensino e projetos.

Ana Paula Ramalho Bento N.Aires 
Relvas

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (P4; P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

100 € AC

Audição de Guitarra Seleção, ensaio e apresentação de repertório trabalhado ao longo do ano 
nas aulas extracurriculares de guitarra clássica.
Tem como objetivos:
- apresentar o trabalho desenvolvido pelos alunos nas aulas de 
instrumento aos Pais/EE e Comunidade Educativa;
- promover o gosto pela música e fomentar competências musicais nos 
alunos;
- promover a auto-estima dos alunos;
- contribuir para o desenvolvimento de capacidades pessoais/sociais e 
um desenvolvimento integral dos alunos;
- promover intercâmbio com alunos de guitarra de outras escolas.

Queirós Júlia Inácio 
Nhabombe                     ; Leandra 
Maria Bica dos Reis

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º; 
12.º)

PMQE; PI; RA

Organização e 
participação de dias 
Comemorativos (dia 
Mundial da Ciência, Dia 
das Bruxas, Dia Mundial 
da alimentação, Dia de 
Darwin, Semana da 
Leitura, Dia Mundial da 
Água, Dia do Pai e Dia da 
Mãe).

Através de várias atividades (exposições, atividades experimentais e 
palestras) pretende-se enaltecer o papel da ciência para o 
desenvolvimento humano. Desta forma no dia Mundial da Ciência, Dia 
das Bruxas, Dia Mundial da alimentação, Dia de Darwin, Semana da 
Leitura, Dia Mundial da Água, Dia do Pai e Dia da Mãe são ) serão  
colocados desafios para o futuro e instigar o gosto pela ciência nas 
gerações mais novas.

Inês Almeida Mendes Moura 
George

Alunos (P4; P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

0 € AC

Inspirar Ciência Qualquer professor pode requerer à equipa uma atividade relacionada 
com ciência que esteja relacionada com o conteúdo programático da 
disciplina ou área de ensino. O professor que solicita a atividade deve 
preparar esta atividade com a equipa de modo a que futuramente a 
possa fazer em outros contextos. 

Objetivos:
•Consolidar e aprofundar conhecimentos através de atividades práticas 
desenvolvidas e/ou seminários.
•Relacionar a teoria e a prática, a fim de buscar-se uma interação entre o 
conhecimento científico que se aborda em sala de aula e o senso comum 
do estudante.
•Melhorar os resultados académicos dos alunos na área das ciências.
•Contribuir para o sucesso de diferentes disciplinas, dando uma visão 
científica de conteúdos que, direta ou indiretamente, estão relacionados 
com a Físico-Química; 
•Mostrar a interdisciplinaridade presente no que nos rodeia;
•Experimentar para melhor compreender conteúdos lecionados em sala 
de aula.

Sónia Maria Rodrigues Afonso 
Gama Pereira

Alunos (P4; P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

0 € AC

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

Exposição Física no Dia-a
-Dia e Pêndulo Mundial

A Física no dia-a-dia na escola é uma exposição baseada na obra “A 
Física no dia-a-dia”, de Rómulo de Carvalho, em que utiliza objetos do 
quotidiano para explicar princípios básicos da Física Clássica, trazendo 
uma nova visão do mundo que nos rodeia. As atividades oferecidas 
utilizam materiais simples, como clipes e pregos, espelhos e relógios, 
chaleiras e balanças de cozinha, etc. 
Esta exposição (“Impressão digital”) é uma das três réplicas que circulou 
pelas escolas em Portugal e que em julho de 2015 foi cedida, com 
caráter permanente à EPM-CELP.

Objetivos:
•Promover o gosto pela Ciência;
•Promover a interdisciplinaridade:
•Melhorar os resultados académicos dos alunos na área das ciências;
•Utilizar objetos do quotidiano para explicar princípios básicos da Física 
Clássica, trazendo uma nova visão do mundo que nos rodeia; 
•Relacionar a teoria e a prática; através das experiências existentes na 
exposição Física no dia-a-dia encontra-se uma interação entre o 
conhecimento científico que se aborda em sala de aula e o senso comum 
do estudante;
•Experimentar para melhor compreender conteúdos lecionados em sala 
de aula.

Sónia Maria Rodrigues Afonso 
Gama Pereira

Alunos (P4; P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

0 € AC

Cozinha com Ciência Atividade em articulação com a Biblioteca Escolar José Craveirinha onde 
se junta a leitura e a ciência.

Objetivos:
•Fomentar o gosto pela ciência;
•Fomentar os hábitos de leitura científica;
•Compreender cientificamente os fenómenos do quotidiano; 
•Articular a ciência com a literatura infanto-juvenil.

Sónia Maria Rodrigues Afonso 
Gama Pereira; Mafalda Braz

Alunos 10 € AC

O cinema em contexto de 
sala de aula - problemas 
e argumentos

Pretende-se com esta atividade promover o visionamento de filmes, em 
contexto de sala de aula, com vista a suscitar a reflexão pessoal; 
possibilitar o contacto com diferentes conteúdos e metodologias 
associadas ao ensino da Filosofia; reflectir sobre a existência humana 
nas suas diferentes dimensões; contribuir para a construção de uma 
cultura cinematográfica e fomentar a interdisciplinaridade.

Sandra de Fátima Valente Macedo; 
Manuela Morais; Fulgêncio 
Custódio Samo; Antónia Rocha

Docentes; Alunos (10.º; 11.º; 
12.º)

PMQE; AC

Webinários Seminários online dados por cientistas e investigadores da esa (Agencia 
Europeia espacial).
Objetivos:
•Fomentar o gosto e a curiosidade pela ciência;
•Compreender cientificamente os fenómenos do quotidiano;

Sónia Maria Rodrigues Afonso 
Gama Pereira

Alunos (9.º; 10.º; 11.º; 12.º) 0 € AC

Ciclo Palestras Irão ser organizadas três palestras (uma/período)com temas 
relacionados com Ciência.
Objetivos:
•Incutir nos alunos propostos para o apoio do 3.º ciclo outras dimensões 
da ciência;
•Despertar nos alunos o interesse pelo estudo das ciências;
•Educar para a ciência.

Pedro Manuel Pereira dos Santos; 
Sónia Maria Rodrigues Afonso 
Gama Pereira

Alunos (P4; P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

0 € AC

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

«Livres Pensadores» - 
Publicações

Pretende-se divulgar e publicar na página oficial da escola e no jornal "O 
Pátio" textos escritos pelos alunos, resultantes do trabalho lectivo e 
associados a  conteúdos programáticos da disciplina de Filosofia e 
Cidadania e Desenvolvimento. Os objetivos a alcançar são os seguintes: 
estimular a reflexão pessoal; incentivar o espírito crítico; estimular a 
criatividade , desenvolver e consolidar competências a nível da 
expressão escrita e uma cidadania activa e consciente.

Sandra de Fátima Valente Macedo; 
Manuela Morais; Fulgêncio 
Custódio Samo; Antónia Rocha

Alunos (3.º; 4.º; 5.º; 7.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

PMQE; AC

Placard das Ciências despertar o gosto pela ciência e curiosidade científica Alfeu Henrique Dias de Paula; 
Mafalda Braz; Nuno Ferreira; 
Pedro Manuel Pereira dos Santos; 
Pedro Miguel Alves Malheiro; Sónia 
Maria Rodrigues Afonso Gama 
Pereira

Alunos (7.º; 8.º; 9.º) 0 € PMQE; MA; RA

Participação nas 
atividades do Mãos na 
Ciência

Participação nas atividdades propostas pelo "Mãos na Ciência" Sónia Maria Rodrigues Afonso 
Gama Pereira

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (P4; P5; 1.º; 
2.º; 3.º; 4.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 
10.º; 11.º; 12.º)

0 € PMQE; CIP; AC; RA

Projeto de articulação 
curricular entre Pré B e 
9ºC

Depois de uma análise  das áreas de conteúdo da Educação Pré-escolar 
e do programa de Ciências Naturais do nono ano, como forma de 
promover uma articulação curricular iremos explorar alguns pontos 
comuns no âmbito da Educação para a Saúde:
- Reprodução
- O ovo; Células - observação no microscópio
- Genética (com quem sou parecido, na minha família?)
- Alimentação: alimentos saudáveis; participação na dinamização da 
Horta pedagógica do pré-escolar.
- Primeiros socorros.

Sandra Maria Dias Antunes; Maria 
Margarida Maia Ferreira de 
Almeida Vaz; Ana Isabel Loureiro 
Ferreira de Carvalho

Alunos (9.º C; P5) PMQE; CIP; AC; RA

Sarau das Línguas Atividade que reflete a apropriação dos conteúdos e competências das 
diversas Línguas ensinada da EPM-CELP. Tem o formato de um 
espetáculo de entretenimento e convoca saberes múltiplos bem como a 
colaboração de outros departamentos da Escola. Envolve toda a 
comunidade e é dirigido a Professores, funcionários e, sobretudo, 
encarregados de educação. É orientado por professores do DL, mas 
pretende-se que sejam os alunos a assumir a sua preparação e 
realização. Tem como objetivo desenvolver a interação e a autonomia e 
as competências das diversas disciplinas do DL.

João Paulo dos Santos Videira; 
Graciela Valente; Estela Emília 
Marques Pinheiro; Ana Paula 
Cardoso de Carvalho

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
5.º; Todas as turmas do 6.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 12.º)

100000 € PMQE; CIP; AC; PI; 
RA

Inspirar Ciência - Articulação vertical CN - 1º CEB;
- Promover a literacia científica;
- Explorar conteúdos científicos;
- Dinamizar atividades experimentais

Ana Maria Amado Rodrigues 
Besteiro; Sandra Maria Dias 
Antunes; Dora Cristina Duarte 
Viçoso Vieira; Maria de Fátima 
Martins Tavares Amorim

Alunos (Todas as turmas do 
1.º; Todas as turmas do 2.º; 
Todas as turmas do 3.º; 
Todas as turmas do 4.º)

PMQE; AC; RA

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

O céu nas nossas Mãos 
(Visitas ao Planetário)

A utilização de um Planetário (primeiro em Moçambique) e a sua 
dinamização permite à EPM-CELP desenvolver novos vetores no 
combate à iliteracia científica e reforçar o papel da cooperação de 
Portugal com Moçambique. Com efeito, existe hoje um consenso 
generalizado na comunidade científica internacional que a Astronomia é 
um catalisador na aprendizagem das ciências básicas como sejam a 
Matemática, a Física, a Química, a Biologia, Geografia e as Engenharias 
Tecnológicas, fundamentais na construção de uma sociedade 
democrática. 

Objetivos:
•Promover o gosto pela Ciência;
•Consolidar os conhecimentos adquiridos através da visualização de 
imagem e filmes no planetário;
•Promover uma maior interação dos alunos com o Universo a fim de 
conhecer os elementos astronómicos;
•Reconhecer a influência dos fenómenos do Universo no planeta Terra e 
consequentemente na vida do Homem;
•Promover a interdisciplinaridade;
•Melhorar os resultados académicos dos alunos na área das ciências.

Sónia Maria Rodrigues Afonso 
Gama Pereira

Alunos (P4; P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

0 € AC

Nós Propomos: Cidadania 
e Inovação na Educação 
Geográfica

O Projeto “Nós Propomos!” tem por finalidade promover uma efetiva 
cidadania territorial local.
O Projeto mobiliza o Estudo de Caso para a identificação de problemas 
locais e a apresentação de propostas de resolução pelos alunos. 
Simultaneamente, pretende promover a parceria entre diferentes 
parceiros.
Depois de uma primeira fase de sensibilização para as questões da 
cidadania e desafios locais, os alunos identificam, em pequenos grupos, 
problemas que lhes são significativos, na área da escola e da sua 
residência

Mónica Cristina Ramalho Oliveira Docentes; Alunos (11.º B2; 
9.º)

PMQE; CIP

Painel da Ciência Exposição de um painel onde quinzenalmente são colocadas noticias 
atuais sobre ciência.  O espaço também tem lugar para questões 
relacionadas com a Ciência. 
•Fomentar o gosto e a curiosidade pela ciência;
•Fomentar os hábitos de leitura científica;
•Compreender cientificamente os fenómenos do quotidiano;

Pedro Miguel Alves Malheiro; Sónia 
Maria Rodrigues Afonso Gama 
Pereira

Alunos (P4; P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

0 € AC

Ao longo do ano
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Categoria / Modalidade N.º atividades %

Exposição/Mostra 30 9,04

Conferência/Palestra/Debate 13 3,92

Projetos 39 11,75

Concursos 16 4,82

Visita de estudo 21 6,33

Efemérides 41 12,35

Atividades de Complemento e extracurriculares 94 28,31

Comemorações/Aniversário da Escola 4 1,2

Cooperação e difusão da Língua Portuguesa 41 12,35

Formação de pessoal docente 6 1,81

Formação de pessoal não docente 3 0,9

Avaliação interna 0 0

Educação Especial 0 0

Cidadania e Desenvolvimento 2 0,6

Outro 22 6,63

Total 332 100,01

Visão global do PAA
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Objetivo do Projeto Educativo N.º atividades %

Promover a melhoria e a qualidade do ensino 262 32,35

Articulação Curricular 199 24,57

Cooperação Institucional e parcerias 162 20,0

Formação Profissional 13 1,60

Práticas de Inclusão 73 9,01

Resultados Académicos 88 10,86

Mecanismos de Avaliação 13 1,60

Total 810 99,99
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Estrutura/Área N.º atividades %

1ºANO DO 1º CEB 16 4,16

2ºANO DO 1º CEB 14 3,64

3ºANO DO 1º CEB 16 4,16

4ºANO DO 1º CEB 8 2,08

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2 0,52

ÁREA DISCIPLINAR DE CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS 8 2,08

ÁREA DISCIPLINAR DE CIÊNCIAS NATURAIS 16 4,16

ÁREA DISCIPLINAR DE ECONOMIA E GEOGRAFIA 11 2,86

ÁREA DISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 15 3,90

ÁREA DISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO MUSICAL 22 5,71

ÁREA DISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO VISUAL E TECNOLÓGICA 8 2,08

ÁREA DISCIPLINAR DE ESPANHOL 3 0,78

ÁREA DISCIPLINAR DE FILOSOFIA E PSICOLOGIA 10 2,60

ÁREA DISCIPLINAR DE FRANCÊS 5 1,30

ÁREA DISCIPLINAR DE HISTÓRIA 2 0,52

ÁREA DISCIPLINAR DE INGLÊS 3 0,78

ÁREA DISCIPLINAR DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA 10 2,60

ÁREA DISCIPLINAR DE PORTUGUÊS 6 1,56

BIBLIOTECA ESCOLAR 9 2,34

CENTRO DE FORMAÇÃO 33 8,57

COORDENAÇÃO DO 3º CEB 1 0,26

COORDENAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR 16 4,16

COORDENAÇÃO DO SECUNDÁRIO 1 0,26

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E EXPERMIMENTAIS 3 0,78

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 2 0,52

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 2 0,52

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 16 4,16

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 6 1,56

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 13 3,38

DESPORTO ESCOLAR 74 19,22

PLANO NACIONAL DE CINEMA 4 1,04

PROJETO MABUKO YA HINA 19 4,94

PROJETO MÃOS NA CIÊNCIA 10 2,60

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 1 0,26

Total 385 100,06
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Ano de escolaridade N.º atividades %

P4 35 3,78

P5 44 4,75

1.º 59 6,36

2.º 58 6,26

3.º 68 7,34

4.º 62 6,69

5.º 78 8,41

6.º 75 8,09

7.º 83 8,95

8.º 81 8,74

9.º 74 7,98

10.º 85 9,17

11.º 65 7,01

12.º 60 6,47

Total 927 100,00
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