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I – Preâmbulo 

 

Hoje, como no passado, todos os participantes do processo educativo substanciam de 

forma única o garante de uma sociedade futura melhor. Nesta realidade, o papel da escola 

foi assumindo uma importância crescente com o decorrer do tempo e a evolução da 

sociedade. O nosso contributo para o futuro dos nossos jovens assumiu a dimensão da 

educação, demarcando-se do papel simples que representava o ensino. Além de 

proporcionar aquisição de conhecimentos, cabe agora à escola transmitir valores, planear 

estratégias conjuntas, apontar possíveis soluções profissionais, moralizar, orientar e 

ancorar a articulação neste processo de todos os agentes do percurso educativo e 

formativo – familiares, professores, amigos, sociedade civil, agentes institucionais, 

empresas, entre outros. Em suma, a escola tem-se vindo a modificar e modernizar de 

acordo com a necessidade alavancada pelas mutações sociais que se vão verificando.  

Desta forma, cabe à escola o papel de promotor de oportunidades de educação e formação, 

sempre. Pela sua índole humanista profunda, a escola deve ser um local de esperança e 

criação de oportunidades para os indivíduos que a procurem, sem exceção. 

É neste contexto que a aprendizagem ao longo da vida se constitui como a principal via 

para fazer frente aos vários desafios que surgem diariamente. Em particular, a melhor 

forma conhecida para acompanhar a evolução dos tempos e contrariar a desatualização 

de qualificações que pode aumentar o risco de desemprego numa sociedade em 

permanente mutação, é promover o investimento na qualificação escolar e profissional. 

O Externato Marquês de Pombal é uma das mais antigas escolas do país no âmbito do 

ensino “como uma segunda oportunidade”, ou seja, somos uma escola essencialmente 

destinada para aqueles que, pelas mais diversas razões, não concluíram o ensino básico 

ou o ensino secundário. 

O nosso externato permite reorientar o percurso escolar, dando particular destaque ao 

ritmo, tempo de conclusão e disponibilidade propostos pelos alunos, de forma a promover 

o sucesso nas aprendizagens e preparar um futuro qualificado.  

Sobretudo, temos uma equipa especialmente qualificada para promover o sucesso numa 

nova etapa da aprendizagem, sempre orientada para o aluno. Trata-se, de um “voltar à 

escola” através de um novo percurso que tem como objetivo preparar para o futuro. 
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Àqueles que têm como ambição iniciar formação universitária garantimos um corpo docente 

que prepara os alunos para prosseguirem estudos, conferindo-lhes os mais elevados padrões de 

saber. É nosso objetivo criar condições para que o percurso no ensino superior seja feito com 

sucesso e em tempo normal. 

Encaramos a avaliação como um processo que serve para guiar e potenciar o processo ensino 

aprendizagem e não para seriar alunos. Desta forma, privilegiamos a avaliação formativa 

associada a um acompanhamento constante do aluno e do seu ritmo de aprendizagem. A 

avaliação deve servir para que o aluno aprenda e vá criando noção do seu estado evolutivo, 

ajudando-o a compreender quais as dificuldades que o obrigam a reforçar trabalho e criar 

estratégias alternativas. Entendemos inclusivamente que a avaliação é o melhor instrumento 

para cumprir este desígnio de acompanhamento e ajuda ao aluno, desde que seja desta forma 

entendida pelo professor. Para isto, esta deve ser constante e progressiva, fornecendo ao aluno 

oportunidades de recuperar e aprender ao seu ritmo, e multiplicando-se em oportunidades para 

que o aluno demostre que está encaminhado para o cumprimento das espectativas estabelecidas. 

Entendemos a avaliação tal como esta está definida no documento do perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória e definimos os critérios segundo este entendimento do processo de 

ensino e aprendizagem. 
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I – Disposições Gerais 

 

Para além do cumprimento do currículo definido pela tutela, as escolas têm hoje o espaço 

da autonomia e flexibilidade curricular que lhes permite mais uma ferramenta para 

orientar o processo educativo para o aluno, acima de tudo. Este espaço é caracterizado 

por atividades alternativas que, de acordo com a equipa docente da escola, e aproveitando 

contributos de todos, são enriquecedoras do currículo cientifico e da dimensão humana 

dos nossos alunos. Por isto e muito mais, o plano de atividades da escola é um documento 

base no percurso dos seus alunos e na atividade dos seus professores. 

Neste documento cabem não só as atividades no âmbito da AFC, mas também no âmbito 

das disciplinas e do seu currículo. Assim, passamos a contruir este documento com todas 

as atividades a realizar na nossa escola, quer no âmbito da autonomia quer no âmbito do 

currículo, com discriminação das atividades por cronograma, por nível de ensino e por 

disciplina. Apresentaremos também um calendário geral com essa discriminação feita 

através de um código de cores. Este documento é construído em conjunto com todos os 

docentes e alunos, entendemos que só assim faz sentido. A sua execução pretende ser um 

compêndio orientador, estando colocada de parte a ideia de que não se possam realizar 

atividades que não estão aqui previstas. 
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II – Calendário 

Calendário de Atividades 

Outubro 
Dia 11-Visita 
Maker Faire 

Dia 25 -Visita 
ISG Academia 

Financeira 

Dia 31 - 
Halloween 

        

Novembro 
Dia 11 - 

Magusto 

Dia 17 -  Dia 
Mundial do 

Não Fumador 

Dia 21 - Dia 
Mundial da 

Filosofia 

Dia 22 - 
Lisbon Games 

Week 

Dia 26 - 
Teatro Auto 
da Barca do 

Inferno 

   

Dezembro 
Dia 9 - 

Recolha Bens 

Dia 10 - Dia 
Internacional 
dos Direitos 

Humanos 

      

Janeiro 
Dia 6 -  Día de 

los reyes 
      

Fevereiro 
Dia 13 -Dia 
Mundial da 

Rádio 

Dia 14 - St. 
Valentine’s 

Day 

Dia 20 - Dia 
Mundial da 

Justiça Social 
     

Março 

Dia 3 - Dia 
Internacional 

da Vida 
Selvagem 

Dia 8 - Dia 
Internacional 

da Mulher 

Dia 14 - Dia 
do Pi 

Dia 15 - Dia 
Mundial dos 
Direitos do 

Consumidor 

Dia 16 - 
Roteiro 

Queirosiano 

Dia 21 - Dia 
Mundial 
Contra o 
Racismo 

Dia 22 - Dia 
Mundial da 

Água 

 
Dia 27 – 

Easter Egg 
Hunt 

      

Abril 
Dia 1 - Dia das 

Mentiras 
Dia 25 - 25 de 

Abril 

Dia 22 – Dia 
Mundial da 

Terra 
     

Maio 
Dia 1 - Dia do 
Trabalhador 

Dia 17 - Dia 
Internacional 
da Reciclagem 

Dia 20 - Dia 
Europeu do 

Mar 
        

Legenda:        

Artes   Economia   Geografia    

PT   Biologia   Inglês    

Filosofia   Matemática   Espanhol    

História   FQ   Transversais    
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III – Autonomia e Flexibilidade Curricular – Projeto 

Transversal  

 

No âmbito da autonomia e flexibilidade curricular será criado um projeto transversal a 

toda a escola, cujo objetivo será integrar ambos os ciclos de ensino numa dinâmica de 

trabalho conjunto que aproveite as mais diversas vantagens que daí possam ser retiradas. 

Este projeto assentará na construção de um documento acerca da história do edifício em 

que temos agora as nossas instalações, acompanhado de uma maquete do mesmo. 

Para isto, dividiremos o projeto em várias fases e, dentro de cada uma desta, 

distribuiremos as tarefas conforme a sua relação seja mais ou menos próxima de 

determinado ciclo de ensino. Serão promovidas sessões de trabalho conjuntas entre 

disciplinas, professores, turmas e mesmo ciclos diferentes. 

O projeto culminará na apresentação do documento criado e da respetiva maquete do 

edifício. Em documento próprio será feita a explicitação de quais os conteúdos 

substituídos pelos que serão necessários abordar no desenvolvimento das tarefas deste 

projeto, bem como das horas afetas a cada tarefas e das disciplinas envolvidas segundo 

conteúdos. 

Traçámos como objetivos deste projeto o desenvolvimento do gosto pelas artes, 

nomeadamente pela arquitetura, o contacto direto com técnicas de historiografia, com a 

execução de maquetes, o desenvolvimento do gosto pela história e pelo desenho, o 

aperfeiçoamento do trabalho interdisciplinar, a promoção do trabalho colaborativo entre 

alunos, turmas e ciclos e, por fim, a promoção da imagem da nossa escola e a sua 

modernização. 

Resta dizer que, dada a complexidade do projeto de autonomia, este terá um documento 

próprio que estabelecerá as suas  
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IV – Projetos 

 

Além dos eventos assinalados no calendário de atividades existem projetos que se 

desenvolvem ao longo de todo o ano, afetos aos diferentes ciclos de ensino. Estes são 

projetos de maior nível de complexidade, tutelados por instituições que estipulam parte 

do seu funcionamento e dos seus objetivos. O Externato Marquês de Pombal participa em 

vários projetos desse âmbito que considera serem uma vantagem para aprendizagem e o 

currículo dos seus alunos. Estes projetos, por necessitarem de um nível de trabalho 

diferente dos projetos mais simples têm coordenações estipuladas, de acordo com as 

disciplinas que estão mais relacionadas com a sua génese e pressupostos. Passamos nos 

capítulos seguintes a descrevê-los de forma sucinta e a explicitar qual o ciclo de ensino a 

que estão associados. 

 

Ensino Básico 

Os projetos de longo prazo a trabalhar no ensino básico são: 

 Eco-Escolas 

Este projeto, dinamizado pela Associação Bandeira Azul da Europa em conjunto com 

inúmeras escolas do nosso país, é o projeto de ecologia mais antigo e marcante da 

educação em Portugal. Sendo os temas bases a tratar já à partida “Água”, “Energia” e 

“Resíduos”, o Externato Marquês de Pombal decidiu de entre os temas opcionais tratar 

as “Comunidades Sustentáveis” e a “Alimentação Saudável e Sustentável”. 

Este projeto ficará a cargo da disciplina de ciências naturais. Como objetivos para este 

projeto em termos de impacto nos nossos alunos e comunidade escolar estabelecemos: 

o Dotar a escola de mecanismos de separação e 

reaproveitamento/revalorização de resíduos como ecopontos, 

compostores, etc; 

o Trabalhar a educação ambiental; 

o Melhorar os espaços verdes da escola; 

o Identificação da flora escolar; 

o Criar consciência ecológica a nível local e global; 

o Reabilitar espaços e materiais; 
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o Reduzir os produtos consumíveis no espaço escolar; 

 SOS Azulejo 

“O Património Azulejar português é de uma riqueza e valor incalculáveis, ocupando um 

lugar de relevo não só no Património Histórico e Artístico do nosso país, como no 

Património da Humanidade, destacando-se pela qualidade e pela quantidade dos temas, 

estilos, materiais, técnicas e usos. Urge, por isso, defendê-lo e preservá-lo para as 

gerações seguintes, a todo o custo e por todos os meios lícitos ao nosso alcance.” 

É desta forma que o Museu da Polícia Judiciária apresenta o projeto SOS Azulejo que 

organiza desde 2007. Este será o segundo ano consecutivo que o Externato Marquês de 

Pombal participa neste projeto, sendo o balanço do ano anterior muito positivo. 

Além de criar nos alunos um sentido de preservação deste património, este projeto 

permite: 

o Estimular o sentido estético e artístico; 

o Desenvolver sentido de preservação patrimonial geral; 

o Compreender os contextos históricos da arte; 

 

Ensino Secundário 

No ensino secundário, os projetos de longo prazo a trabalhar são: 

 Parlamento de Jovens 

O Programa Parlamento dos Jovens foi aprovado pela Resolução n.º 42/2006, de 2 de 

junho, no ano de 2006 tal como indica o título da resolução que o cria e é uma iniciativa 

da Assembleia da República, desenhada para os jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico e do ensino secundário, de escolas do ensino público, particular e cooperativo do 

Continente, das Regiões Autónomas e dos círculos da Europa e de Fora da Europa. 

Pela primeira vez o Externato Marquês de Pombal decidiu participar nesta iniciativa cujos 

objetivos, traçados pela entidade que coordena o programa, e que se adaptam às 

necessidades da nossa escola são:  

 

o Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e 

política;  
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o Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato 

parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão do 

Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses; 

o Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e 

pelas regras de formação das decisões; 

o  Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, definido anualmente;  

o Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais;  

o Estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, 

com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria; 

o Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que 

afetem o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas 

propostas junto dos órgãos do poder político. 
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III – Anexos (Planos detalhados por atividade) 

 

Disciplina: Economia 

 

 

 

 

Atividade Estratégias Objetivos Recursos Avaliação 

 

15 de março 

 

Dia 

Internacional 

do 

Consumidor 

 

 

- Identificar o  

programa de 

proteção e defesa 

do consumidor. 

 

- Promover uma 

abordagem micro à 

economia e às 

finanças, na defesa 

do consumidor 

 

- Incentivar a 

pesquisa e seleção 

de informação 

- Reforçar a 

importância do 

respeito aos direitos 

dos consumidores. 

- Dar a conhecer os  

direitos em quatro 

aspetos: direito à 

segurança, direito à 

informação, direito 

à escolha e direito a 

ser ouvido. 

- Desenvolver a 

expressão escrita e o 

espírito crítico.  

 

- Pesquisa de 

informação 

escrita e 

iconográfica 

 

- Participação 

- Empenho 

- Pesquisa  

- Expressão 

Escrita 

 

 

 

Comemoração 

do Dia 

Mundial da 

Justiça Social 

(20 Fevereiro) 

- Contextualizar, 

em sala de aula, o 

surgimento do Dia 

Mundial da Justiça 

que pretende 

enfrentar as 

realidades da 

pobreza, do 

desemprego e da 

exclusão.  

- Posteriormente, 

recolher imagens 

representativas de 

situações (que 

persistem) em 

termos micro e 

macro económicos. 

- Combater as 

desigualdades 

económicas e 

sociais no País e no 

mundo; 

- Abordagem aos 

problemas 

económicos e 

sociais; 

- Educar para os 

valores e para a 

cidadania; 

- Desenvolver o 

espírito crítico e a 

sensibilidade para o 

tema. 

 

 

- Computadores; 

- Papel e 

impressora. 

- Pela participação 

e empenho; 

- Pelo uso 

adequado das 

TIC. 
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Disciplina: Biologia e Geologia 

 

 

 

 

Atividade Estratégias Objetivos Recursos Avaliação 

 

Comemoração 

do Dia 

Internacional 

da Reciclagem 

 (17 de maio) 

 

 

- Montagem de 

um ecoponto com 

materiais 

recicláveis.  

- Nota: A 

comemorar dia 18 

de maio, visto o 

dia 17 ser um 

domingo. 

 

- Promover a 

reciclagem de 

materiais. 

- Materiais 

recicláveis 

diversos. 

- Pela 

participação 

e empenho; 

- Pela 

colaboração 

em equipa. 

Comemoração 

do Dia 

Internacional 

da Vida 

Selvagem 

 (3 de março) 

 

 

-  Nota: A 

comemorar a 4 de 

março em virtude 

do horário dos 

alunos em 

questão. 

- Exposição de 

fotografias da 

diversidade da 

vida selvagem. 

- Descrição de 

alguns dos perigos 

que ameaçam as 

espécies 

selvagens. 

 

- Celebrar a 

fauna e a flora. 

- Promover o 

respeito pela 

vida selvagem. 

- Sensibilizar 

para a 

necessidade de 

proteger as 

espécies 

ameaçadas. 

 

- 

Fotografias 

impressas 

de imagens 

obtidas 

online. 

- Dados 

recolhidos 

pelos alunos 

online. 

- Pela 

participação 

e empenho; 

- Pela 

capacidade 

de trabalhar 

em equipa. 

Comemoração 

do Dia 

Mundial do 

Não Fumador 

 (17 de 

novembro) 

 

- Nota: A 

comemorar dia 18, 

visto o dia 17 ser 

um domingo. 

- Montagem de 

cartazes de 

sensibilização 

antitabagismo. 

- Visualização de 

vídeos de 

campanhas 

antitabagistas.  

 

- Sensibilizar os 

alunos e a 

comunidade 

escolar para os 

perigos do 

tabaco. 

- Promover um 

estilo de vida 

saudável. 

 

- Gravuras 

pesquisadas 

online e 

cartolinas 

várias. 

- Pela 

participação 

e empenho; 

- Pela 

capacidade 

de comunicar 

e trabalhar 

em equipa. 
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Disciplina: História e Ciências Sociais 

 

 

 

 

 

 

Atividade Estratégias Objetivos Recursos Avaliação 

 

21 de Março 

Comemoração 

do Dia 

Internacional 

para a 

Eliminação da 

Discriminação 

Racial 

 

 

- Identificar 

especificidades 

culturais de 

diferentes grupos 

étnicos hoje 

existentes na 

sociedade 

portuguesa 

- Compreender 

como o 

desconhecimento 

gera preconceitos 

 

- Incentivar a 

pesquisa e 

seleção de 

informação 

- Mostrar a 

riqueza 

alcançada pela 

partilha 

recíproca de 

diferentes 

culturas 

- Desenvolver a 

expressão 

escrita e o 

espírito crítico.  

 

- Pesquisa 

de 

informação 

escrita e 

iconográfica 

 

- 

Participação 

- Empenho 

- Pesquisa  

- Expressão 

Escrita 

 

 

 

1 de Maio 

Dia do 

Trabalhador 

 

 

- Recolha de 

informação oral e 

escrita 

 (entrevistas e 

informação 

editada) 

- Elaboração de 

fichas individuais 

 (escolha posterior 

da forma de 

divulgação em 

associação com a 

comemoração do 

Dia da Liberdade) 

 

 

-Incentivar a 

pesquisa e 

seleção de 

informação 

-Mostrar a 

riqueza contida 

nas fontes 

consultadas     

-Desenvolver a 

expressão 

escrita e o 

espírito crítico. 

 

- Informação 

oral e escrita 

 ( entrevistas 

e 

informação 

editada ) 

 

- 

Participação 

- Empenho 

- Pesquisa  

- Expressão 

Escrita 
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Disciplina: Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade Estratégias Objetivos Recursos Avaliação 

 

14 de 

Março 

(Dia do Pi) 

 

Divulgação da 

atividade nos 

meios de 

comunicação do 

externato 

 

 

Exposição de 

trabalhos 

realizados pelos 

alunos acerca do 

número PI; 

Recordar a 

existência de um 

número 

significativo 

 

Comemorar o Dia 

do PI 

 

Contextualizar a 

matemática com 

situações do real 

 

 

Divulgar trabalhos 

realizados de forma 

autónoma pelos 

alunos 

 

 

- Pesquisa 

de 

informação  

 

- Participação 

- Empenho 

- Relatório 

 

10 a 14 de 

fevereiro 

 

Participação no 

dia aberto da 

Universidade 

Lusófona (11º e 

12º anos) 

Conhecimento dos 

cursos dos ensino 

superior. 
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Disciplina: PORTUGUÊS 

Atividade Estratégias Objetivos Recursos Avaliação 

 

Ida ao Teatro- 

“Auto da 

Barca do 

Inferno” 

(26/11) 

- Leitura 

dramatizada, em 

aula, do texto de 

Gil Vicente; 

- 

Contextualização 

histórica; 

- Análise das 

personagens. 

- Consolidar as 

aprendizagens 

adquiridas em sala 

de aula; 

-  promover a 

fruição literária e 

artística. 

 

- Obra de 

Gil 

Vicente; 

- 

Imagens. 

- Pela 

participação e 

interesse. 

 

Comemoração 

do Dia 

Mundial da 

Rádio 

(13/02) 

 

 

 

 

 

- Audição de 

programas 

radiofónicos 

- Visita de estudo 

ao Museu das 

Comunicações  

(sujeita a 

confirmação) 

-    verificar que a 

rádio funciona 

quer como 

ferramenta de 

apoio ao debate e 

comunicação, quer 

na promoção 

cultural, quer em 

casos de 

emergência social; 

- Consciencializar 

acerca da 

importância do 

acesso à 

informação e 

liberdade de 

expressão dentro 

deste setor da 

comunicação; 

-   conhecer a 

motivação da 

efeméride. 

- Internet 

- Textos 

- Imagens 

- Pela 

participação e 

interesse. 

Roteiro 

Queirosiano 

(26/03) 

 

 

 

- Leitura da obra 

“Os Maias” 

(realçando a 

“crónica de 

costumes”); 

-   

Contextualização 

histórica; 

-   Saída do espaço 

escolar. 

- Divulgar o 

Património 

Histórico-Cultural 

do eixo Baixa-

Chiado; 

-   reconhecer a 

forma como a 

herança do 

passado se 

mantém viva e 

influencia a 

- Obra de 

Eça de 

Queirós 

- Filme 

“Os 

Maias” 

- Internet 

- Imagens 

- Pela 

participação e 

interesse; 

- demonstração 

de 

conhecimentos 

da obra. 
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sociedade atual 

nos seus 

valores/objetivos; 

- consolidação de 

conhecimentos 

inerentes ao 

estudo de “Os 

Maias”. 
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 Disciplina: FÍSICA E QUÍMICA 

 

 

 

 

Atividade Estratégias Objetivos Recursos Avaliação 

11 de 
Fevereiro 

(Dia 

Internacional 

das Mulheres 

e Raparigas na 

Ciência) 

 

Divulgação da 
atividade nos 
meios de 
comunicação do 
externato. 
 
Exposição de 
trabalhos 
realizados pelos 
alunos. 

Sensibilizar para o 
facto de que, a nível 
mundial, muitas 
raparigas 
continuam a ser 
excluídas de uma 
vida na ciência. 
 
Encorajar as 
raparigas a 
escolherem  a 
ciência como uma 
profissão para a 
vida. 
 
Divulgar trabalhos 
realizados de forma 
autónoma pelos 
alunos. 
 

- Pesquisa 
de 
informação  

- Participação 
- Empenho 
- Produto final 
(cartaz) 
 

22 de Março  
(Dia Mundial 

da Água) 

Divulgação da 
atividade nos 
meios de 
comunicação do 
externato. 
 
Apresentação de 
trabalhos 
realizados pelos 
alunos. 

Divulgar trabalhos 
realizados de forma 
autónoma pelos 
alunos. 
 

Alertar para a 
urgente 
necessidade de 
preservação e 
poupança deste 
recurso natural tão 
valioso. 

- Pesquisa 
de 
informação  

- Participação 
 
- Empenho 
 
- Produto final 
(apresentação 
oral para a 
comunidade 
escolar) 

20 de Maio  
(Dia Europeu 

do Mar) 

Divulgação da 
atividade nos 
meios de 
comunicação do 
externato. 
 
Exposição de 
trabalhos 
realizados pelos 
alunos. 

Divulgar trabalhos 
realizados de forma 
autónoma pelos 
alunos. 
 
Enaltecer a 
importância dos 
mares e dos 
oceanos na 
sociedade.  

- Pesquisa 
de 
informação  

- Participação 
- Empenho 
- Produto final 
(cartaz) 
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Disciplina: Inglês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade Estratégias Objetivos Recursos Avaliação 

 
14 de 

Fevereiro 
St.Valentine’s 

Day 
 

 
- Conhecer a 
lenda e as 
tradições do 
Valentine's Day. 
- Elaboração de 
mensagens que 
serão afixadas na 
escola. 

 
- Divulgar aspetos 
culturais de países 
de expressão 
inglesa de uma 
forma lúdica. 
- Aumentar o 
vocabulário. 
- Conseguir um 
maior 
envolvimento dos 
alunos nas 
atividades 
escolares. 

 
- Pesquisa de 
informação.  
- Escrita 
criativa. 

 
- Pesquisa. 
- Participação. 
- Expressão 
escrita. 
 

 
 

27 de Março 
Easter Egg 

Hunt  

 
- Conhecer as 
tradições do 
Easter Egg Hunt. 
- Caça aos ovos - 
atividade 
realizada ao ar 
livre, no pátio da 
escola. 

 
- Divulgar aspetos 
culturais de países 
de expressão 
inglesa. 
-  Incutir carácter 
lúdico e 
competitivo. 
- Conseguir um 
maior 
envolvimento dos 
alunos nas 
atividades 
escolares. 

 
- Pesquisa de 
informação.  
- Leitura de 
texto. 

 
- Pesquisa. 
- Participação. 
- Interpretação. 
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Disciplina: Filosofia 

Atividade Estratégias Objetivos Recursos Avaliação 

 

Comemoração 

do Dia 

Mundial da 

Filosofia 

 (21 de 

novembro) 

- Elaboração de 

monografias 

relativas à 

temática da 

importância da 

filosofia no 

mundo 

contemporâneo 

e posterior 

seleção de 

alguns excertos 

dos textos dos 

alunos para 

publicação na 

página online 

da escola. 

- Reconhecer o 

valor da 

filosofia 

enquanto saber 

problematizante 

e comprometido 

social e 

historicamente; 

- Desenvolver o 

espírito crítico, 

a expressão 

escrita e a 

capacidade 

argumentativa. 

- Monografias 

realizadas 

pelos alunos; 

- Site da 

escola. 

- Pela 

participação e 

empenho; 

- Pela 

expressão 

escrita, 

capacidade de 

argumentação 

e espírito 

crítico. 

 

 

Comemoração 

do Dia 

Internacional 

dos Direitos 

Humanos  

(10 de 

dezembro) 

- 

Contextualizar, 

em sala de aula, 

o surgimento da 

Declaração 

Universal dos 

Direitos 

Humanos, 

dando a 

conhecer os 30 

direitos nela 

contemplada. 

- 

Posteriormente, 

recolher 

imagens 

representativas 

de situações 

(que persistem) 

de violação dos 

direitos 

humanos e 

afixá-las por 

toda a escola. 

- 

Contextualizar, 

em termos 

históricos e 

filosóficos, o 

surgimento da 

DUDH; 

- Educar para os 

valores e para a 

cidadania; 

- Desenvolver o 

espírito crítico e 

a sensibilidade 

estética. 

- 

Computadores; 

- Papel e 

impressora. 

- Pela 

participação e 

empenho; 

- Pelo uso 

adequado das 

TIC. 
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Comemoração 

do Dia 

Internacional 

da Mulher  

(8 de março) 

- Visionamento 

crítico de um 

filme relativo à 

problemática da 

igualdade de 

género e 

posterior 

seleção de 

alguns 

argumentos dos 

alunos contra a 

desigualdade de 

género, para 

publicação na 

página online da 

escola.  

- Educar para os 

valores e para a 

cidadania; 

- Desenvolver o 

espírito crítico, a 

expressão 

escrita e a 

capacidade 

argumentativa. 

- Filme; 

- Textos 

argumentativos 

realizados 

pelos alunos; 

- Site da 

escola. 

- Pela 

participação e 

empenho; 

- Pela 

expressão 

escrita, 

capacidade de 

argumentação 

e espírito 

crítico. 

 

 

Comemoração 

do 25 de abril 

- Elaboração de 

um mural na 

escola com o 

título A 

Liberdade É…, 

sendo que o 

mesmo deverá 

ser completado 

por toda a 

comunidade 

escolar, a partir 

da perceção 

pessoal do 

conceito de 

liberdade. 

- Clarificar o 

conceito de 

liberdade, a 

partir de 

perceções 

pessoais; 

- Relacionar 

liberdade e 

democracia; 

- Educar para os 

valores e para a 

cidadania. 
 

- Mural (papel 

de parede); 

- Marcadores. 

- Pela 

participação e 

empenho. 
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Disciplina: Geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade Estratégias Objetivos Recursos Avaliação 

 
Comemoração 

do Dia 

Mundial da 

Terra  

(22 de abril)  
 

 

-
Visionamento 

do discurso 

de Greta 

Thunberg na 

UNFCC;  

- Debate 

sobre o 

discurso e 

sobre os 

principais 

problemas 

ambientais na 

Terra;  

- Criação de 

uma lista de 

possíveis 

medidas 

contra alguns 

dos 

problemas 

ambientais 

debatidos.  
 

 
 - Reconhecer a 

importância das 

novas gerações 

para o combate 

aos problemas 

ambientais da 

Terra;  

- Desenvolver uma 

consciencialização 

ambiental;  

- Desenvolver o 

espírito crítico, a 

expressão escrita e 

a capacidade 

argumentativa.  
 

 
 - Vídeo;  

- Lista das 

possíveis 

medidas 

encontradas.  
 

 
 - Pela participação e 

empenho;  

- Pela expressão 

escrita, capacidade 

de argumentação e 

contra-argumentação 

e espírito crítico.  
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Disciplina: Espanhol 

 

Atividade Estratégias Objetivos Recursos Avaliação 

 

Comemoração 

do dia de 

Reyes – 6 de 

janeiro 

Através do 

visionamento de 

alguns vídeos, no 

dia 7 de janeiro, 

os alunos 

preencherão um 

questionário. 

- Desenvolver a 

compreensão oral e 

escrita em língua 

espanhola; 

- Vivenciar um 

acontecimento 

cultural do país 

vizinho; 

 

- Vídeos e 

ficha de 

trabalho; 

- Observação 

direta; 

 


