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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 

Festa de Natal 
para os alunos 

O clube 
“Teatretas - 
Mundo do 
Espetáculo" irá 
ensaiar e 
cantar uma 
rapsódia de 
Natal nas várias 
sessões da 
festa de Natal. 

Gerais:                                                                                                                                                                                                                         
Promover o 
Sucesso 
educativo, as 
Literacias, a 
Cidadania e 
valorizar a 
imagem do 
Agrupamento                                                                                                                 
Específicos:                                                                                                                                                                                                                      
Cantar afinado; 
Desenvolver a 
coordenação 
motora; 
Utilizar a língua 
inglesa em 
canções; 
Melhorar os 
resultados 
escolares dos 
alunos; 
Criar um clima 
de trabalho que 
favoreça as 
aprendizagens; 
Manter a 
vertente afetiva 
como parte 
integrante do 
processo 

Alunos Auditório 
da Escola 
Básica e 
Secundária 
António 
Bento 
Franco 

As 
sessões 
estão 
distribuí
das ao 
longo 
da 
última 
semana 
do 
1ºperío
do 

deze
mbro 

António 
Bento  
Franco 

5º, 6º e 8ºano  5ºD, 
6ºA,,6ºB, 
6ºD, 6ºG,  
8ºB, 8ºD 

Ana Paula Fortuna 
e Conceição Jorge 
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ensino-
aprendizagem; 
Melhorar o 
nível de 
participação e 
de 
responsabilizaçã
o efetiva dos 
pais e 
encarregados 
de educação no 
processo 
ensino-
aprendizagem 
dos seus 
educandos;  
Reforçar a 
participação da 
comunidade na 
vida escolar. 

Festa de Natal 
para pais 

O clube 
“Teatretas - 
Mundo do 
Espetáculo" irá 
ensaiar e 
cantar uma 
rapsódia de 
Natal.  

Gerais:                                                                                                                                                                                                                         
Promover o 
Sucesso 
educativo, as 
Literacias, a 
Cidadania e 
valorizar a 
imagem do 
Agrupamento                                                                                                                 
Específicos:                                                                                                                                                                                                                      
Cantar afinado; 
Desenvolver a 
coordenação 
motora; 
Utilizar a língua 

Pais Auditório 
da Escola 
Básica e 
Secundária 
António 
Bento 
Franco 

16 de 
dezemb
ro às 
19:00 e 
às 19:30 

Deze
mbro 

António 
Bento  
Franco 

5º, 6º e 8ºano  8ºB, 8ºD, 
5ºD, 6ºA, 
6ºB, 6ºD, 
6ºG 

Ana Paula Fortuna  
Conceição Jorge 
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inglesa em 
canções; 
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; 
Melhorar o 
nível de 
participação e 
de 
responsabilizaçã
o efetiva dos 
pais e 
encarregados 
de educação no 
processo 
ensino-
aprendizagem 
dos seus 
educandos;  
Reforçar a 
participação da 
comunidade na 
vida escolar. 
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Adaptação para 
palco do filme 
“Rei Leão” 

Visionamento 
do filme “Rei 
Leão” pelos 
alunos do clube 
"Teatretas - 
Mundo do 
Espetáculo". 
Elaboração do 
argumento 
para palco. 
Ensaio das 
canções. 
Criação das 
coreografias. 
Ensaio do 
argumento. 
Apresentação 
do musical. 

Gerais:                                                                                                                                                                                                                         
Promover o 
Sucesso 
educativo, as 
Literacias, a 
Inclusão, a 
Cidadania e 
valorizar a 
imagem do 
Agrupamento                                                                                                                       
Específicos:                                                                                                                                                                                                                            
Cantar afinado; 
Utilizar a língua 
inglesa em 
canções; 
Desenvolver a 
coordenação 
motora; 
Desenvolver o 
sentido rítmico 
e melódico; 
Adquirir 
capacidades 
ligadas ao 
desenvolviment
o da 
criatividade e 
do sentido 
estético; 
Construir 
personagens; 
Valorizar a 
busca do saber 
para além das 
aprendizagens 

Alunos, pais, 
professores, 
funcionários 
da escola 

Casa da 
Cultura da 
Ericeira 

7 e 8 de 
junho 

junh
o 

Escola 
António 
Bento 
Franco 

5º, 6º, e 
8ºano    

5ºD, 
6ºA,,6ºB, 
6ºD, 6ºG,  
8ºB, 8ºD 

Ana Paula Fortuna 
e Conceição Jorge 
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curriculares, 
como uma 
forma de 
crescimento 
pessoal; 
Contribuir para 
o 
desenvolviment
o integral do 
aluno; 
Criar um clima 
de trabalho que 
favoreça as 
aprendizagens; 
Manter a 
vertente afetiva 
como parte 
integrante do 
processo 
ensino-
aprendizagem; 
Contribuir para 
o 
desenvolviment
o e manutenção 
de um ambiente 
propício ao 
sucesso escolar, 
no quadro das 
atividades extra 
curriculares; 
Promover 
relações 
interpessoais 
através da 
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partilha de 
sentimentos, 
emoções, 
opiniões, 
conhecimentos,
…; 
Construir 
argumentos ; 
Estimular a 
sensibilidade; 
Melhorar o 
nível de 
participação e 
de 
responsabilizaçã
o efetiva dos 
pais e 
encarregados 
de educação no 
processo 
ensino-
aprendizagem 
dos seus 
educandos; 
Reforçar a 
participação da 
comunidade na 
vida escolar. 
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“Contos 
Mágicos” 

Os alunos 
pertencentes 
ao clube 
“Teatretas - 
Paixão pelo 
Teatro” irão 
apresentar a 
sua versão para 
palco dos 
“Contos 
Mágicos“ 
baseados em 3 
contos: 
“Branca de 
Neve e os Sete 
Anões, 
“Rapunzel” e 
“Alice no País 
das 
Maravilhas”. 

Gerais:                                                                                                                                                                                                                        
Promover o 
Sucesso 
educativo, as 
Literacias, a 
Inclusão, a 
Cidadania e 
valorizar a 
imagem do 
Agrupamento                                                  
Específicos:                                                                                                                 
Criar um clima 
de trabalho que 
favoreça as 
aprendizagens; 
Manter a 
vertente afetiva 
como parte 
integrante do 
processo 
ensino-
aprendizagem; 
Melhorar o 
nível de 
participação e 
de 
responsabilizaçã
o efetiva dos 
pais e 
encarregados 
de educação no 
processo 
ensino-
aprendizagem 
dos seus 

Alunos, pais, 
professores, 
funcionários 
da escola 

Casa da 
Cultura da 
Ericeira 

24 e 25 
de maio 

maio Escola 
António 
Bento 
Franco 

5º, 6º, 7º e 
8ºanos 

5ºC, 5ºD, 
6ºA, 6ºC, 
6ºG, 7ºB, 
7ºE,  8ºB, 
8ºD 

Ana Paula Fortuna 
e Conceição Jorge 
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educandos;  
Reforçar a 
participação da 
comunidade na 
vida escolar. 

Encenação em 
memória de 
Saramago 

Criação, ensaio 
e apresentação 
em palco de 
uma cena 
teatral a seguir 
aos "Contos 
Mágicos" para 
comemorar o 
centenário do 
nascimento de 
José Saramago. 

Gerais:                                                                                                                                                                                                                        
Promover o 
Sucesso 
educativo, as 
Literacias, a 
Inclusão, a 
Cidadania e  
valorizar a 
imagem do 
Agrupamento                                                                                     
Específicos:                                                                                                                                                                                                                                        
Contribuir para 
as 
comemorações 
da efeméride 
envolvendo e 
sensibilizando 
artística e 
literariamente 
os mais novos.                                                                                                                                                                                                      

Alunos, pais, 
professores, 
funcionários 
da escola 

Casa da 
Cultura da 
Ericeira 

24 e 25 
de maio 

maio Escola 
António 
Bento 
Franco 

5º, 6º, 7º e 8º 
anos 

5ºC, 5ºD, 
6ºA, 6ºC, 
6ºG, 7ºB, 
7ºE, 8ºB, 
8ºD 

Ana Paula Fortuna 
e Conceição Jorge 
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No programa 
Radar XS - RTP 

Adesão ao 
convite de uma 
jornalista da 
RTP para 
participar em 
reportagem 
sobre 
atividades 
extracurricular
es. 

Gerais:                                                                                                                        
Promover o 
sucesso 
educativo, as 
Literacias, a 
Inclusão, a 
Cidadania e 
valorizar a 
imagem do 
Agrupamento.                                                                                                
Específicos:                                                                                                         
Motivar os 
alunos para a 
prática de 
atividades de 
palco. Divulgar 
o projeto 
dentro e fora da 
escola. 

Alunos Auditório 
ou outro 
espaço 
disponível 
na escola 
sede 

25 de 
janeiro 

janei
ro 

Escola 
António 
Bento 
Franco 

2º e 3º ciclo Grupo de 
alunos do 
Teatretas 
com 
autorizaç
ão para 
participar
em 

Ana Paula Fortuna 
e               
Conceição Jorge 

 


