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Nome da 
atividade 

Descrição Objetivos do PAA 
Público 

Alvo 
Local de 

Realização 
Data Mês Escolas 

Anos de 
escolaridade/cicl

os 
Turmas Dinamizadores 

Corta-mato 
escolar 

Corrida de 
corta-mato 

- Promover o 
desenvolvimento 
inter pessoal no 
âmbito do espírito 
desportivo, a auto 
superação, a 
cultura desportiva 
e a adoção de 
estilos de vida 
saudáveis. 

Alunos Campo 
polidesportiv
o da escola 

15/12/2021 Dezembro Escola 
BS 
Antóni
o 
Bento 
Franco 

5º ao 12ºanos todas Isabel Fernandes, 
Sónia Casimiro e 
Bruno Morais 

Dia 
Europeu do 
Desporto 
na Escola 

Sessões de 
atividade 
física em 
grupo 
orientadas 
por um (ou 
mais) 
professor de 
Ed. Física  

- Promover o 
desenvolvimento 
inter pessoal no 
âmbito do espírito 
desportivo, a auto 
superação, a 
cultura desportiva 
e a adoção de 
estilos de vida 
saudáveis. 

Alunos Campo 
polidesportiv
o da escola 

24/09/21 Setembro Escola 
BS 
Antóni
o 
Bento 
Franco 

5º ao 12ºanos todas Manuela 
Gonçalves 

Torneio 
inter 
turmas de 
Basqueteb
ol 3x3 

Competição 
inter turmas 
de 
basquetebol 
na variante 
3x3 

- Promover o 
desenvolvimento 
inter pessoal no 
âmbito do espírito 
desportivo, a auto 
superação, a 
cultura desportiva 
e a adoção de 
estilos de vida 
saudáveis.                                                                                                                     
-Promover o 
desenvolvimento 

alunos Pavilhão 
desportivo 

16/12/21 Dezembro Escola 
BS 
Antóni
o 
Bento 
Franco 

5º ao 12ºanos todas Manuela 
Gonçalves e Filipe 
Rodrigues 
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pessoal do aluno 
ao nível das 
práticas 
desportivas no 
âmbito das 
técnicas, táticas e 
das capacidades 
físicas gerais e 
específicas 

Corta-mato 
escolar 
(fase 
Regional) 

Corrida de 
corta mato 

- Promover o 
desenvolvimento 
inter pessoal no 
âmbito do espírito 
desportivo, a auto 
superação, a 
cultura desportiva 
e a adoção de 
estilos de vida 
saudáveis. 

Alunos Torres 
Vedras 

11/02/21 Feveiro Escola 
BS 
Antóni
o 
Bento 
Franco 

5º ao 12ºanos apurada
s no 
corta 
mato na 
fase 
escola 

Bruno Pereira 

Torneio 
inter 
turmas de 
Tag Rugby 

Competição 
inter turmas 
de rugby na 
variante tag 
rugby 

- Promover o 
desenvolvimento 
inter pessoal no 
âmbito do espírito 
desportivo, a auto 
superação, a 
cultura desportiva 
e a adoção de 
estilos de vida 
saudáveis. -
Promover o 
desenvolvimento 
pessoal do aluno 
ao nível das 
práticas 

alunos Campo 
Desportivo 
do GDUE 

18/03/21 Março Escola 
BS 
Antóni
o 
Bento 
Franco 

5º ao 12ºanos Todas Bruno Pereira e 
Ricardo Carmezim 
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desportivas no 
âmbito das 
técnicas, táticas e 
das capacidades 
físicas gerais e 
específicas 

Taça do 
Desporto 
Escolar 

Competição 
interturmas 
de várias 
modalidades 
desportivas 

- Promover o 
desenvolvimento 
inter pessoal no 
âmbito do espírito 
desportivo, a auto 
superação, a 
cultura desportiva 
e a adoção de 
estilos de vida 
saudáveis. -
Promover o 
desenvolvimento 
pessoal do aluno 
ao nível das 
práticas 
desportivas no 
âmbito das 
técnicas, táticas e 
das capacidades 
físicas gerais e 
específicas 

alunos espaços 
desportivos 
da escola 

30/03/21 Março Escola 
BS 
Antóni
o 
Bento 
Franco 

7ºano todas 
(do 
7ºano) 

Manuela 
Gonçalves  e 
Bruno Pereira 

Festa de 
Natal 

Cada turma 
irá 
apresentar 
um ou mais 
números 
musicais. 
Todas as 

Cantar afinado; 
Utilizar a língua 
inglesa em 
canções; 
Tocar em conjunto 
; 
Desenvolver a 

alunos Auditório da 
Escola 
António 
Bento Franco 

13, 14, 15, 
16 e 17 de 
dezembro 
(última 
semana de 
aulas do 1º 
período) 

dezembro Escola 
Antóni
o 
Bento 
Franco 

: 5º, 6º e 7ºano;             
5º ao 12º ano  

5ºA, 
5ºB, 
5ºC, 
5ºD, 
5ºE, 5ºF, 
6ºA, 
6ºB, 

Ana Paula Fortuna               
Ana Margarida 
Lemos   Mónica 
Martins    Luciano 
Dinis 
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turmas 
participante
s assistirão a 
uma sessão, 
acompanhad
os pelo 
professor 
que tinham 
à hora da 
mesma, 
sendo que 
em cada 
sessão  
estarão 
presentes  4 
ou 5 turmas. 
A grelha 
com a 
distribuição 
das turmas 
pelas 
sessões será 
colocada na 
sala de 
professores. 

coordenação 
motora; 
Melhorar os 
resultados 
escolares dos 
alunos; 
Criar um clima de 
trabalho que 
favoreça as 
aprendizagens; 
Manter a vertente 
afetiva como parte 
integrante do 
processo ensino-
aprendizagem. 

6ºC, 
6ºD, 
6ºE, 6ºF, 
7ºA, 
7ºB, 
7ºC, 
7ºC, 
7ºD, 
7ºE, 7ºF, 
7ºG  
Clubes: 
Instrum
entos & 
Cia., 
Coro, 
Violino, 
Teatreta
s 

"Os Sons da 
Sopa" 

Atividade 
interdisciplin
ar que parte 
dos legumes 
e dos 
vegetais 
para 
demonstrar 
as suas  
potencialida

A) Promover o 
sucesso escolar 
B) Desenvolver as 
literacias Artística, 
Científica, Cultural, 
Desportiva, 
Literária e 
Tecnológica 
C) Promover a 
Inclusão 

Alunos Refeitório  18 a 22  outubro  EBS 
Antóni
o 
Bento 
Franco  

5º ao 12º ano.  As que 
se 
increver
em 

Mónica Martins e 
Luciano Dinis. 
Colaboração do 
CEF 
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des 
quotidianas 
e artísticas. 
Construção 
de 
instrumento
s musicais e 
identificação 
tímbrica, 
preparação 
desses 
alimentos 
para a 
confeção de 
uma sopa, 
degustação 
da sopa, 
leitura em 
voz alta de 
literatura 
alusiva às 
várias datas 
comemorati
vas do mês 
de outubro, 
nomeadame
nte o Dia 
Mundial da 
Música, O 
Dia Mundial 
da 
Alimentação
, o Mês das 
Bibliotecas 
Escolares e o 

D) Educar para a 
Cidadania e 
Desenvolvimento 
Cívico 
F) Promover a 
Educação 
Ambiental para a 
Sustentabilidade 
G) Promover a 
Educação para a 
Saúde e para a 
Segurança 
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Dia do 
Professor.  

A Árvore 
dos risos 

Adoção de 
uma árvore 
pelos alunos 
do CAA 1 e 
do CAA2, 
que será o 
seu ponto 
de abrigo e 
de encontro. 
Será ao 
mesmo 
tempo um 
objeto 
natural 
artístico que 
contribuirá 
para a 
realização 
de tarefas e 
palco de 
partilha. 

A) Promover o 
sucesso escolar 
B) Desenvolver as 
literacias Artística, 
Científica, Cultural, 
Desportiva, 
Literária e 
Tecnológica 
C) Promover a 
Inclusão 
D) Educar para a 
Cidadania e 
Desenvolvimento 
Cívico 
F) Promover a 
Educação 
Ambiental para a 
Sustentabilidade 
G) Promover a 
Educação para a 
Saúde e para a 
Segurança 

Alunos 
do 
CAA1 e 
CAA2 

Exterior  ao longo do 
ano letivo  

setembro 
2021 a 
junho 2022 

EBS 
Antóni
o 
Bento 
Franco  

2º e 3º ciclo CAA1 e 
CAA2  

Mónica Martins e 
restantes 
docentes dos CAA 

Mundo do 
trabalho - 
Restaurant
e e Bar - 
Entrevistas 

Deslocação 
dos alunos 
aos 
restaurantes 
da Ericeira 
para 
entrevistar 
proprietário
s dos 
restaurantes
, chefes de 

Promover a 
Cidadania, 
melhorar os 
resultados 
escolares dos 
alunos, promover 
as relações 
interpessoais, ter 
consciência do 
mundo do trabalho 

Alunos Vila da 
Ericeira 

1º e 2º 
Período 

  EBS 
Antóni
o 
Bento 
Franco  

9º ano CEF Marta Sousa e 
Luciano 
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sala e 
cozinheiros 
e 
posteriorme
nte passar 
as gravações 
das 
entrevistas 
na Rádio da 
Escola. 

 


