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ATIVIDADES DEZEMBRO 2020
Tema

Objetivos

Confeção de
Broas

- Partilha de saberes e de experiências;
-Vivenciar a tradição Natalícia.

Atividade 1
Flexibilidade
Curricular

- Relembrar o projeto da flexibilidade
curricular e o seu funcionamento;
- Sensibilizar para a importância da
Floresta…

Atividades/estratégias

Humanos

Recursos
Financeiros

Parcerias

Calendarização

- Confeção de broas tradicionais.

Pré-escolar

7 de dezembro

- Palestra (dinamizada por um biólogo)
- Elaboração de um cartaz

- Turma do
2.º ano;
- Professora
Titular;
- Biólogo.

11 dezembro
13:30H

- Educar para a importância da preservação
e conservação da Floresta Laurissilva.
Aquisição de conhecimentos sobre a
Floresta Laurissilva in loco.

Saída de campo a uma amostra da
Floresta Laurissilva – Chão da Ribeira

Graça
Correia;
Sandra
Pereira;
Sandra
Capontes.

Natal

- Dar continuidade a costumes e a
tradições.
- Viver o espírito de Natal e o seu
significado.
- Promover a socialização e fortalecer os
laços e relações entre todos.
- Entoar uma canção de Natal, em inglês
- Participar na festa de Natal

- Decoração da sala de aula.
- Construção de figuras para o presépio.
- Semear searas.
- Montagem dos presépios.
- Decoração da escola.
- Preparação de apresentações de Natal.
- Estudo de vocabulário relacionado
com o tema.

1.º ciclo

Exposição de
Natal

- Estimular a produção escrita e incentivar
à escrita autónoma e criativa nas diversas
línguas.
- Fomentar a participação dos alunos nas
atividades da escola.

Exposição
alusiva à festividade com trabalhos /
mensagens produzidos pelos alunos.

Docentes do
dep. línguas
e todos os
alunos de
todos os
níveis de
ensino.

Floresta
Laurissilva

Câmara
Municipal
do Porto
Moniz

11 de dezembro
14:00H-17:00H

novembro /
dezembro

Placares
Cartolinas

------------

16 dezembro

Tema

Objetivos

Atividades/estratégias

Humanos

Relembrar
Natal

-Fomentar o convívio entre a comunidade
escolar;
- Promover o convívio entre crianças da
sala.

-Festa (convívio na sala).
- Atuação na sala de uma canção alusiva
ao Natal.

Entrega de
prémios

- Incentivar os alunos de modo a melhorar
o sucesso escolar:
Reconhecer o empenho e a dedicação dos
alunos

Entregar os prémios aos alunos com
melhor aproveitamento de acordo com
regulamento existente

Amigo Secreto

Fortalecer as relações interpessoais entre os
docentes e não docentes

Troca de prendas entre os trabalhadores
da instituição

Organização
do
encerramento
do 1.º período

Promover a participação da Comunidade
Organizar as atividades, para que a festa
Escolar nas festas de final de período.
tenha um bom ritmo e envolva todos os
Proporcionar momentos de convívio e
elementos presentes
socialização entre a comunidade escolar.

Declamação
de poemas de
Natal
[5.º /6.º ano]

- Divulgar a cultura portuguesa.
- Fomentar a participação dos alunos nas
atividades da escola.

Realização de um percurso pedagógicodidático (Português) para escolha e
preparação de uma atuação, no âmbito
das atividades de palco da festa de Natal.

Docentes de
Português do
5.º ano e do
6.º ano.

-Dar a conhecer a comunidade educativa
um jogo desafiante que não requer
conhecimentos matemáticos, podendo
assim ser jogado por toda a comunidade
educativa;
-Desenvolver o raciocínio matemático;
-Trabalhar a lógica e a estratégia
matemáticas;
- Melhorar a concentração dos
participantes;
-Facultar aos participantes um momento de
convívio e competição saudável.

Os quebra-cabeças serão impressos em
papel, organizados por grau de
dificuldade e entregues aos participantes
que terão um tempo determinado para o
resolver. A resolução é individual. No
final serão entregues aos professores de
matemática que verificarão as respostas e
apurarão o vencedor por categoria. Em
caso de empate é vencedor o participante
que apresentou a resolução correta, em
menor tempo.

Docentes do
grupo
disciplinar
500

Torneio de
Sudoku

Recursos
Financeiros

Parcerias

Creche /
Pré-escolar

Calendarização

18 de dezembro

CAEC,
Direção e
alunos

18 de Dezembro

Pessoal
docente e
não docente

18 de dezembro

CAEC

18 de dezembro

---------

--------

---------

----------

18 de dezembro

18 de dezembro

Tema

Objetivos

Atividades/estratégias

Apresentação
pública de
peças vocais e
instrumentais

- Desenvolver a capacidade de expressão e
comunicação;
- Sensibilizar para a preservação do
património cultural;
- Contribuir para a socialização e
maturação psicológica;
- Desenvolver o espírito crítico;
Valorizar a sua expressão musical e a dos
outros

Apresentação publica de peças vocais e
instrumentais

Humanos

Alunos do 2.º
e 3.º ciclo

Recursos
Financeiros

Nulo

Parcerias

Calendarização

18 de dezembro

