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Nome da 
atividade 

Descrição Objetivos do PAA Publico Alvo 
Local de 

Realização 
Data Mês Escolas 

Anos de 
escolaridade

/ciclos 
Turmas Dinamizadores 

Semana da 
Alimentação 

Esta atividade 
pretende 
sensibilizar e 
ajudar as famílias 
a adotar hábitos 
de vida 
saudáveis e 
alertar para os 
benefícios de 
uma alimentação 
saudável e 
sustentável. Ao 
longo da semana 
vão ser 
realizadas 
diversas 
atividades: 
contar várias 
histórias 
envolvendo 
alimentos 
saudáveis e não 
saudáveis, 
efetuar 
atividades de 
culinária 
saudável, realizar 
atividades de 
expressão 
plástica, 
construção de 
máscaras em 

Promover a 
Educação para a 
Saúde e para a 
Segurança 

Crianças do 
JI 

Escola Básica 
da  Ericeira 

De 11 
a 15 de 
outubr
o 

outubro EB da 
Ericeira 

Pré-escolar 6 salas 
do 
jardim 
de 
infância 

Educadoras de 
infância 
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forma de frutos, 
…  
   

Fruta na 
escola 

Considerando 
que a aquisição 
de hábitos 
alimentares mais 
saudáveis deve 
ser fomentada 
desde criança, a  
Câmara 
Municipal de 
Mafra procede à 
distribuição 
semanal de 
frutas e 
hortícolas às 
crianças da 
educação pré-
escolar da rede 
pública.  
 

Promover a 
Educação para a 
Saúde e para a 
Segurança 

Crianças do 
JI 

Escola Básica 
da  Ericeira 

Ao 
longo 
do ano 

  Escola 
Básica 
da 
Ericeira  

Pré escolar   Educadoras de 
infância 

Saquinha dos 
Sonhos/Leitu
ra em Vai e 
Vem 

Periodicamente, 
as crianças 
requisitarão 
livros, para 
serem 
partilhados e 
explorados em 
família. 

- Promover o 
Sucesso Escolar; 
- Desenvolver as 
literacias Artística, 
Científica, Cultural, 
Desportiva, 
Literária e 
Tecnológica; 
- Promover a 
Interdisciplanridad
e e a Flexibilidade 
do currículo 

Crianças do 
JI 

JI Ericeira e 
família 

Ao 
longo 
do ano 

  Escola  
Básica 
da 
Ericeira 

Pré escolar 6 
turmas 

Educadoras do 
JI 
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Projeto “Pés 
na terra” 

Potencializar e 
privilegiar as 
aprendizagens 
ativas das 
crianças, 
recorrendo ao 
espaço exterior, 
valorizando a 
brincadeira ao ar 
livre na 
constante 
relação com o 
estímulo 
sensorial, 
promovendo 
assim o seu 
desenvolvimento 
global de uma 
forma holística e 
harmoniosa. 

- Promover o 
Sucesso Escolar; 
- Desenvolver as 
literacias Artística, 
Científica, Cultural, 
Desportiva, 
Literária e 
Tecnológica; 
- Educar para a 
Cidadania e 
Desenvolvimento 
Cívico 
- Promover a 
Educação 
Ambiental para a 
Sustentabilidade 
- Promover a 
Interdisciplanridad
e e a Flexibilidade 
do currículo 

Crianças do 
JI 

Ericeira Ao  
longo 
do ano 

  Jardins 
de 
infância 
do DEP 

Pré escolar 6 salas 
do JI 

Educadoras do 
JI 

Projeto 
“Pré/Pri” 

Planificação e 
desenvolvimento 
de 
projetos/atividad
es a realizar ao 
longo do ano. 
Estas attividades 
são  projetadas 
por os 
educadores, 
professores e os 
grupos de 
crianças. 

- Promover o 
Sucesso Escolar; 
- Desenvolver as 
literacias Artística, 
Científica, Cultural, 
Desportiva, 
Literária e 
Tecnológica; 
- Educar para a 
Cidadania e 
Desenvolvimento 
Cívico 
- Promover a 
interdisciplinaridad
e e Flexibilidade na 

Crianças do 
JI e 1ºciclo 

Escola Básica 
da  Ericeira 

Ao 
longo 
do ano 

  Escola  
Básica 
da 
Ericeira 

1º ciclo e pré 
escolar 

 
Crianças 
do JI e 
1º ciclo 

Docentes 
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Gestão do 
Currículo 
- Valorizar o 
Agrupamento na 
Comunidade em 
que se insere 

Visita de 
estudo  

Visita ao Badoca 
Park. As crianças 
farão diversas 
atividades, safari, 
onde poderão 
observar as 
girafas. Vão 
desfrutar e 
interagir com 
outras espécies 
de animais.  
 

- Promover o 
Sucesso Escolar; 
- Desenvolver as 
literacias Artística, 
Científica, Cultural, 
Desportiva, 
Literária e 
Tecnológica; 
- Educar para a 
Cidadania e 
Desenvolvimento 
Cívico 
- Promover a 
Educação 
Ambiental para a 
Sustentabilidade 

70 crianças Alentejo, Vila 
Nova de 
Santo André 

24 de 
maio 

maio JI da 
Ericeira 

Pré escolar 3 
turmas 

Maria do 
Carmo 
Almeida, Paula 
Reis, Rosa Silva 

Visita de 
estudo 

Visita à Quinta 
da Granja. As 
crianças estarão 
em contato com 
a Natureza e 
alguns animais. 
Participarão em 
diversas 
atividades/ateliê
s inerentes à  
quinta. 

- Promover o 
Sucesso Escolar; 
- Desenvolver as 
literacias Artística, 
Científica, Cultural, 
Desportiva, 
Literária e 
Tecnológica; 
- Educar para a 
Cidadania e 
Desenvolvimento 
Cívico 
- Promover a 

75 crianças Quinta da 
Granja Loures 

9 de 
junho 

junho JI da 
Ericeira 

Pré escolar 3 
turmas 

Helga Mendes, 
Ana Paula 
Correia, 
Anabela Silva  



Ericeira – Ano lectivo 2021/2022 
 

Educação 
Ambiental para a 
Sustentabilidade 

Atividades ao 
ar Livre 

Ao longo do ano 
a turma do 1.ºB 
realizará 
atividades ao ar 
livre onde 
aplicarão as 
aprendizagens 
essenciais 
programadas 
para o 1.º ano. 

- Desenvolver a 
aplicar as 
aprendizagens 
essenciais 
programadas para 
o 1.ºano; Promover 
o sucesso, prevenir 
o abandono escolar 
dos alunos e 
desenvolver a 
qualidade das 
aprendizagens;  
Promover a 
equidade social, 
criando condições 
para a 
concretização da 
igualdade de 
oportunidades para 
todos; Conhecer o 
Património 
Português e o 
Património da 
Unesco. 
Realizar atividades 
lúdico pedagógicas 
ao ar livre 
conhecendo e 
apropriando-se do 
Património local e 
da Unesco 
(realização de 

24 crianças - Vila da 
Ericeira; vila 
de Mafra 

ao 
longo 
do ano 
(todas 
as 
sextas-
feiras) 

De 
setembr
o a 
junho. 

EB da 
Ericeira 

1.ºCiclo 1 turma Patrícia 
Castelhano 
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tarefas, exercícios e 
trabalho de 
pesquisa); 

Visita de 
estudo a 
algumas 
instituições 
da localidade 
(GNR e 
biblioteca). 

Conhecer/visitar 
instituições 
locais, no âmbito 
da disciplina de 
estudo do meio, 
de modo a 
compreender o 
seu papel e 
contributo na 
sociedade. 

Levar os alunos a 
identificar as 
funções e a 
importância de 
cada uma das 
instituições ou 
serviços locais. 

Alunos do 2º 
ano de 
escolaridade. 

Ericeira   Janeiro EB da 
Ericeira 

1º Ciclo - 2º 
ano 

A, B, C, 
D e E 

Professoras do 
2º ano 

Visita de 
estudo ao 
Centro da 
Ciência Viva 

Os alunos 
participarão nas 
atividades/experi
ências 
dinamizadas na 
instituição. 

Enriquecer a 
experiência do 
aluno pelo 
contacto com 
diversos 
materiais.Desenvol
ver nos alunos o 
espírito de 
observação e 
investigação. 
Promover o 
convívio e 
cooperação entre 
pares. 

Alunos do 2º 
ano de 
escolaridade. 

Centro da 
Ciência Viva, 
em Sintra 

  Abril EB da 
Ericeira 

1º Ciclo, 2º 
ano 

A, B, C, 
D e E 

Professoras do 
2º ano 

Visita de 
estudo ao 
Jardim 
Zoológico 

Os alunos 
visitarão o jardim 
zoológico e 
participarão nas 
atividades 
proporcionadas. 

 Alunos do 2º 
ano de 
escolaridade. 

Jardim 
Zoológico de 
Lisboa 

  Junho EB da 
Ericeira 

1º Ciclo, 
2ºano 

A, B, C, 
D e E 

Professoras do 
2º ano 
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Canguru 
matemático 

Participação no 
concurso 
Canguru 
Matemático 

  alunos 2.º, 
3.º e 4.º anos 

escola 25, 26 
e 27 de 
outubr
o de 
2021 

  EB da 
Ericeira 

3.º e 4.º anos todas Conceição 
Estrela 

Visita de 
estudo à 
comunidade 
local 

Conhecer/visitar 
instituições 
locais, no âmbito 
da disciplina de 
estudo do meio, 
de modo a 
compreender o 
seu papel e 
contributo na 
sociedade. 

Levar os alunos a 
identificar as 
funções e a 
importância de 
cada uma das 
instituições ou 
serviços locais. 

Alunos do 
3ºano 

Ericeira 14 e 15 outubro EB da 
Ericeira 

3ºano todas Professores do 
3ºano 

Visita de 
estudo ao 
Planetário e 
museu da 
Eletricidade 

Conhecer o 
sistema solar e a 
origem/produçã
o da eletricidade 

Identificar os astros 
do nosso sistema 
solar e a história, 
origem e evolução 
da eletricidade. 

Alunos do 
3ºano 

Lisboa   2ºperíod
o 

EB da 
Ericeira 

3ºano todas Professores do 
3ºano 

Visita de 
estudo ao 
Jardim 
Zoológico 

Os alunos 
visitarão o jardim 
zoológico e 
participarão nas 
atividades 
proporcionadas. 

Conhecer diversos 
habitats da 
natureza. Conhecer 
as características 
de alguns animais 
quanto à sua 
alimentação, 
reprodução e 
deslocação. 
Descobrir algumas 
curiosidades sobre 
os animais. 
Promover o 
convívio salutar 
entre pares. 

Alunos do 
3ºano 

Lisboa   junho EB da 
Ericeira 

3ºano todas Professores do 
3ºano 
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