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Nome da 
atividade 

Descrição 
Objetivos 

do PAA 
Público Alvo 

Local de 
Realização 

Data Mês Escolas 
Anos de 

escolaridade
/ciclos 

Turmas Dinamizadores 

Saídas na 
localidade 

Semanalmente os 
grupos do JI e as 
turmas do 1.º ciclo 
saem na localidade, 
acompanhados 
pelos respetivos 
docentes, para 
realizar atividades 
de natureza 
pedagógica, 
curricular e de 
enriquecimento 
curricular. A 
natureza e o meio 
local são 
considerados 
ambientes 
primordiais de 
aprendizagem em 
contexto. 

  JI (65)  + 1.º 
ciclo (138) 

espaço 
envolvente/ 
Fonte Boa da 
Brincosa e 
Lapa da Serra 

Ao 
longo 
do ano 
letivo 

  EB1/JI 
Fregue
sia da 
Carvoe
ira 

JI + 1.º ciclo Todas Educadoras/ 
Professores 

Semana 
da água 

Durante a semana 
as crianças irão 
realizar diversas 
atividades 
relacionadas com a 
água: Exploração 
de histórias sobre a 
temática, 
experiências com 
água, atividades 
experimentais ( 
flutuação, mistura, 

Promover 
a 
educação 
ambiental 
para a 
sustentabil
idade. 
Promover 
o Sucesso 
Escolar. 
Desenvolv
er as 

crianças do 
jardim de 
infância (65) 

escola e 
espaço 
exterior 

semana 
de 1 a 8  

outubro 3 salas 
do JI 
da 
carvoei
ra 

Jardim de 
infância 

sala 
amarela, 
sala verde 
sala 
vermelha 

Luisa Mamede 
Lina Franco 
Andreia Fafaiol 
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densidade, 
propriedades, ciclo 
da água), 
visionamento de 
videos sobre o ciclo 
da água e a história 
"A água é um 
mundo fantástico", 
atividades plásticas 
e assitiram à 
apresentação do 
Planeta Limpo de 
Filipe Pinto-"Água 
Limpa" promovido 
pela Betweien, 
através da 
plataforma Zoom. 

literacias 
Artística e 
Científica. 

Canguru 
Matemáti
co 

Participação no 
concurso Canguru 
Matemático 

  alunos 2.º, 
3.º e 4.º 
anos 

escola 25, 26 e 
27 de 
outubr
o de 
2021 

  Carvoe
ira 

3.º e 4.º anos  todas Célia Cascais 

Semana 
da 
Alimentaç
ão 

A importância de 
ter uma 
alimentação 
saudável; jogos 
sensoriais com 
diversos alimentos 
(degustação como 
forma de 
desenvolver os 
sentidos); 
exploração da 
horta escolar, com 
realização de 

- Promover 
a Educação 
para a 
Saúde e 
para a 
Segurança.
- Promover 
o Sucesso 
Escolar; 

crianças do 
jardim de 
infância (65) 

escola e 
espaço 
exterior 

semana 
de 18 a 
22 de 
outubr
o 

outubro 3 salas 
do JI 
da 
carvoei
ra 

Jardim de 
infância 

sala 
amarela, 
sala 
verde, 
sala 
vermelha 

Luisa Mamede, 
Lina Franco, 
Andreia Fafaiol 
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atividades; histórias 
e músicas 
relacionadas com 
esta temática; 
confeção de 
lanches saudáveis. 

Dia 
Mundial 
da 
Alimentaç
ão 

Realização de 
mandalas de fruta; 
Participação no 
projeto pedagógico 
“Rita e a Floresta 
dos Legumes”, com 
a leitura animada 
da história e 
interpretação das 
músicas associadas 
ao projeto. 

Motivar os 
alunos a 
comerem 
fruta 
diversifica
da e 
regularme
nte; 
promover 
uma 
Alimentaçã
o e Estilos 
de Vida 
Saudáveis. 

alunos  4.º 
ano 

sala de aula e 
sessão através 
da plataforma 
ZOOM 

dia 18 
de 
outubr
o e dia 
2 de 
novem
bro 

outubro/nove
mbro 

Carvoe
ira 

4º A A Cremilde Rosa 

Visita de 
Estudo ao 
Aquário 
Vasco da 
Gama 

Visita ao Aquário 
Vasco da Gama, de 
forma a dar 
continuidade ao 
Projeto "Peixes 
Nativos", iniciado 
no ano letivo 
anterior. 

Visitar a 
exposição 
para 
conhecer 
animais e 
vegetais 
de 
variados 
grupos 
zoológicos 
e 
botânicos 
e o museu 
para 
conhecer 

alunos 3º e 
4º anos 

Aquário Vasco 
da Gama 

2º 
Período 

  Carvoe
ira 

3º e 4º anos 3º/4ºB e 
4ºA 

Cremilde Rosa 
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espécies 
das várias 
coleções 
zoológicas. 

Visita de 
Estudo ao 
My Camp 

Participar nas 
atividades do 
programa 
selecionado.  

Desenvolv
er o 
respeito 
pelo meio 
ambiente; 
Fortalecer 
as relações 
entre 
pares; 
Aumentar 
a coesão e 
cooperaçã
o; 
Desenvolv
er 
competênc
ias 
pessoais e 
sociais; 
Aumentar 
a 
autoconfia
nça e 
autoestim
a. 

alunos  do 3º 
e 4º ano 

My Camp - 
Cartaxo 

junho junho Carvoe
ira 

3º e 4º  3º/4º B e 
4º A  

Cremilde Rosa 

Recolha 
de 
alimentos 
- uma 
iniciativa 
solidária 

Durante a Semana 
da Alimentação, 
cada uma das 
turmas dinamiza 
uma recolhade 
alimentos para 

  JI (65)  + 1.º 
ciclo (138) 

Escola/ 
Associação 
"Aqui por Ti" 

18 a 22 
de 
outubr
o 

outubro Carvoe
ira 

JI + 1.º ciclo Todas Educadoras/ 
Professores 
titulares 
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entregar à 
Associação "Aqui 
por Ti", localizada 
num espaço em 
frente à escola. 

Oficina 
Luz e 
desenhos 
em 
moviment
o 

As crianças irão 
participar numa 
oficina de artes 
plásticas e 
performativas a 
partir do desenho 
sonoro  "Carnaval 
dos animais" 

Desenvolv
er a 
literacia 
Artística. 
Promover 
a Inclusão. 
Promover 
o Sucesso 
Escolar 

JI (65 
Crianças) 

JI Carvoeira 29/30 
novem
bro 

novembro Carvoe
ira 

JI (4,5 E 6 
ANOS) 

sala 
verde, 
Amarela e 
Vermelha 

Educadoras 

Dia 
Nacional 
do Pijama 

As crianças  serão 
sensibilizadas para 
a solidariedade e 
para “o direito de 
uma criança crescer 
numa família” 
Durante a semana 
anterior será 
lida/explorada a 
história "As 
palavras 
esquecidas". Cada 
turma fará a 
abordagem dos 
conteúdos da 
história, de acordo 
com o nível de 
escolaridade e o 
interesse dos 
grupos. No Dia 22 
de novembro as 

Educar 
para a 
Cidadania 
e 
Desenvolvi
mento 
Cívico.Des
envolver a 
literacia 
Artística.Pr
omover o 
Sucesso 
Escolar 

JI (65) + 1º 
CICLO (138) 

Escola 22 
novem
bro 

novembro Carvoe
ira 

JI (65) + 1º 
CICLO (138) 

todas Educadoras e 
professoras 
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crianças do pré-
escolar virão 
vestidas de pijama 
e realizarão 
atividades lúdicas e 
educativas . Nesse 
dia todos os grupos 
trarão a casinha 
mealheiro 
construída em 
família com o seu 
donativo. iremos 
construir uma 
árvore das palavras 
esquecidas em 
colaboração com as 
famílias. 

Ida Praia  No dia dos Oceanos 
as crianças das 3 
salas irão deslocar-
se a pé, à praia da 
foz do 
Lizandro.Desenvolv
er-se-ão algumas 
atividades, tais 
como: observar a 
foz do rio, a fauna e 
flora existente, 
realizar uma 
limpeza de praia.e 
vários jogos e 
brincadeiras  na 
areia.  

Educar 
para a 
Cidadania 
e 
Desenvolvi
mento 
Cívico.Des
envolver a 
literacia 
Artística.Pr
omover o 
Sucesso 
Escolar 

JI (65) Foz do 
Lizandro 

junho junho JI 
Carvoe
ira 

JI (4,5 E 6 
ANOS) 

Sala 
verde, 
Amarela e 
Vermelha 

Educadoras 
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Dia da 
Alimentaç
ão 

Realização de 
mandalas com 
diferentes frutas. 
Elaboração de  
acrósticos. 

Estimular a 
criatividad
e e 
imaginaçã
o.  
Identificar 
os 
diferentes 
frutos. 
Desenvolv
er o 
conceito 
da 
importânci
a de uma 
alimentaçã
o 
saudável. 

3º e 4º ano 
(24 alunos) 

Escola 18 de 
outubr
o 

outubro Carvoe
ira 

3º e 4º 3º/4ºB Tânia Monteiro 

Visita ao 
Jardim 
Zoológico 

Conhecer 
diferentes espécies 
animais, onde 
habitam e do que 
se alimentam; 
conhecer os 
animais da quinta 
(domésticos) e 
selvagens; 
identificar 
características dos 
diferentes grupos 
de animais; 
conservação da 
natureza e habitats; 
animais em vias de 
extinção; observar 

- Promover 
o Sucesso 
Escolar;De
senvolver 
as 
literacias 
Artística, 
Científica, 
Cultural, 
Desportiva
, Literária e 
Tecnológic
a;- Educar 
para a 
Cidadania 
e 
Desenvolvi

JI 
+1ºA+1º/2ºB
+2ºA 

Jardim 
Zoológico 

3º 
período 
(data a 
decidir) 

Maio Carvoe
ira 

pré-
escolar+1º+2
º 

Sala 
verde, 
Amarela e 
Vermelha 
+1ºA+1º/
2ºB+2ºA 

Educadoras e 
professores 1º 
ciclo 
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os diferentes tipos 
de locomoção dos 
animais. 

mento 
Cívico 
Promover 
a Educação 
Ambiental 
para a 
Sustentabil
idade; 

Picker 
Palls 
Program 
em 
Portugal  

Projeto de 
Educação 
Ambiental-  

  1º/2ºB, 4ºA 
e 3º/4ºB 

Escola e 
espaço 
envolvente 

Ao 
longo 
do ano 
letivo 

Ao longo do 
ano letivo 

  1º,2º,3º e 4º 1º/2ºB, 
4ºA e 
3º/4ºB 

António Pires, 
Cremilde Rosa, 
Tânia Monteiro 
e Helena Coelho 

Festa de 
Natal 

Apresentação de 
músicas natalícias 
por cada uma das 
turmas às restantes 
ou, pelo menos, a 
outra turma. 

  JI (65)  + 1.º 
ciclo (138) 

Pavilhão da 
escola 

17 de 
dezemb
ro 

dezembro Carvoe
ira 

JI + 1.º ciclo Todas AEC Música, 
prof Margarida 
Manso + prof 
titulares de 
turma 

Iniciação 
à 
Programa
ção 

Workshop de 
“Iniciação à 
Programação no 
App Inventor”, na 
ESJS; 
2 sessões de 
trabalho para 
desenvolver/acomp
anhar projetos 
realizados pelos 
alunos do 4º ano; 
1 sessão de 
apresentação dos 
projetos 
desenvolvidos 
pelos alunos. 

  alunos 4ºA Escola José 
Saramago 

14 de 
fevereir
o 

fevereiro Carvoe
ira 

4º A Cremilde Rosa, 
Célia Cascais, 
Margarida 
Estrela 



CARVOEIRA – ANO LETIVO 2021/2022 
 

Visita de 
estudo - 
Musical 
"A 
pequena 
Sereia" 

As crianças irão 
deslocar-se em 
autocarro de 
aluguer ao 
auditório Beatiz 
Costa para 
assistirem ao 
musical "A pequena 
Sereia" 

Desenvolv
er a 
literacia 
artística, 
Promover 
o sucesso 
Escolar 

alunos do 
pré-escolar e 
1º ciclo 

Auditório 
Beatriz Costa 

3 de 
fevereir
o 

fevereiro Carvoe
ira 

todas as 
turmas pré-
escolar e 1º 
ciclo 

todas pré-escolar  

 


