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Atividades previstas para decorrer ao longo do ano 
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Caso seja detetada alguma incorreção, ou atividade em falta, contactar os professores Sandra Caseiro (1º ciclo), Paulo Bonito (2º ciclo) ou Ana Galrinho (3º 

ciclo), para que se proceda à retificação.



Ao longo do ano – Na escola vai acontecendo – Agenda de atividades envolvendo alunos  

Atividades na Escola Básica da Brejoeira Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Projeto “Eu sei contar”. Exploração de cinco obras literárias propostas nas Metas Curriculares 
com atividades no âmbito curricular e de enriquecimento curricular. Produção de cartazes, 
álbuns, espetáculo “Eu sei contar” (expressão corporal, dramática, musical e plástica) com 
apresentação à comunidade. 

Alunos Pré-escolar 
1º Ciclo 

Projeto “Eu sei contar” 
“Eu fiz um Livro” – construção de um livro / narrativa, e BREJ_1C_PRE_042 m casa, com as 
famílias. 

Alunos Pré-escolar 
1º Ciclo 

Projeto “Era uma Vez… a Matemática e o Português nos livros de histórias” – exploração de 
duas obras de forma interdisciplinar: 
. Oficina do conto – audição de uma história 
. Oficina da matemática – resolução de problemas 
. Oficina de experiências – realização de experiências 
. Oficina das expressões (realização de projetos de expressão plástica, danças, cantigas, 
dramatizações). 

 
Alunos 

 
Pré-escolar 

1º Ciclo 

Projeto de Educação Ambiental. Horta Pedagógica - manutenção e exploração da horta; 
registos. 

Alunos Pré-escolar B, 1ºB, 2ºD, 
3ºB 

Projeto de Educação Ambiental. “Caça ao lixo”- rotativamente, cada turma apanha o lixo que 
encontra no chão do recreio sensibilizando os colegas para a preservação e manutenção do 
espaço. 

 
Alunos 

 
Pré-escolar 

1º Ciclo 

Projeto de Educação Ambiental. Reciclagem: recolha de óleos, separação de lixos, … Produção 
de cartazes de sensibilização. 

 
Alunos 

 
Pré-escolar 

1º Ciclo 

Projeto “Desporto nas escolas – 1º ciclo. Atletismo: um conjunto de atividades físicas e 
desportivas com uma vertente específica nas áreas da corrida, lançamentos e saltos. 

 
Alunos 

 
1º Ciclo 

Projeto “De pequenino”- atividades expressão corporal.  
Alunos 

 
Pré-escolar 

 

Escola de Andebol – atividade extra curricular. Alunos 3º e 4º Anos 
 

Brejatuc – grupo de percussão. Alunos A definir 
 

Danças Renascentistas. Alunos Pré-escolar 
4ºB 

“Juntos aprendemos mais” – intercâmbio entre os grupos do pré-escolar e turmas do 1º ciclo 
com realização de atividades de animação de leitura, expressões, … 

Alunos Pré-escolar, 4º Anos, 1ºA 

Clube dos Problemas e das Experiências … atividades livres e autónomas de experimentação, no 
intervalo do almoço. 

 
Alunos  

 
1º Ciclo 



Atividades na Escola Básica da Brejoeira Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Clube dos Pequenos Poetas – atividades de poesia, leitura e escrita de poemas (originais e de 
autor). 

Alunos 3ºC 

Projeto “Uma Semana com José de Guimarães – Pesquisa, observação de obras e produção de 
trabalhos. 

Alunos A definir 
 

“Conta-nos uma história” – construção de histórias áudio e/ou vídeo. Alunos A definir 
 

História continuada – uma criança/família inicia uma história que será continuada por outra 
criança/família e assim sucessivamente. 

Alunos 
Famílias 

Pré A,B,C e 1ºA  

Assembleia de turma.  
 

Alunos 1º Ciclo 

Conselho de delegados e subdelegados de turma. 
 

Representantes dos alunos 1º Ciclo 

Junior Achiviement Portugal: atividades de promoção do empreendedorismo sobre a família e a 
comunidade. 

Alunos 1ºA e 1ºB; 2ºA, B, C, D 

Projeto “A família é única” – Pesquisa e registo.  
Alunos 

 
3ºB 

Atividades na Escola Básica de Vendas de Azeitão Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Um livro uma descoberta, um veículo de relação e aprendizagem: 
- Leitura orientada de livros do PNL e das metas; 
- Exploração da leitura; 
- Leitura autónoma e por outros; 
- Ida à Biblioteca Sebastião da Gama para participar em atividades; 
- Animação de uma história; 
- Semana da leitura; 
- Para e lê. 

Alunos  Pré-escolar 
1º Ciclo 

Desporto no 1º ciclo. 
 

Alunos 1º Ciclo 

Andebol. 
 

Alunos 1º Ciclo 

Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral. Atividades no âmbito do programa: fluor. 
 

Alunos 3ºA, 3ºB, 4º Ano 

Projeto “de Pequenino”: psicomotricidade. 
 

Alunos Pré-escolar 

Atividades na Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Núcleo Astronómico. 
 

Alunos 1º Ciclo 

Projeto de desporto em articulação com a Câmara Municipal de Setúbal. 
 
 

Alunos 1º Ciclo 



Atividades na Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Programa Saúde Oral. 
 

Alunos 1º Ciclo 

Columbofilia. 
 

Alunos 1º Ciclo 

Horta e canteiros pedagógicos. 
 

Alunos Todas 

Atividades a definir em articulação/colaboração com a Associação de Pais/Encarregados de 
Educação. 
 

Alunos Todas 

Atividades na Escola Básica de Vila Fresca Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Atividades no âmbito do projeto da “Horta Pedagógica”: 
- Angariação de terra de qualidade para o espaço da horta; 
- Planeamento de canteiros na horta; 
- Cultivo da terra e prestação de cuidados às plantas; 
- Manutenção do Zacarias – espantalho da horta; 
- Divulgação do projeto à comunidade. 

Alunos 1º Ciclo 

Atividades no âmbito de projetos de turma, nomeadamente: 
- Aulas fora do espaço escolar; 
- Vinda de familiares dos alunos à escola com intuito de transmissão de saberes. 

Alunos 1º Ciclo 

Atividades no âmbito do projeto “ Toca a reciclar”: 
- Reciclagem de materiais e produção de artesanato; 
- Divulgação à comunidade. 

Alunos 1º Ciclo 

Atividades no âmbito do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral: colaboração em 
atividades promovidas pela UCPS Santa Maria, Setúbal. 

Alunos 1º Ciclo 

Laboratório de Matemática: atividades a desenvolver em sala de aula no sentido de ajudar os 
alunos na compreensão Matemática. 
 

Alunos 1º Ciclo 

Atividades na Escola Básica de Brejos do Clérigo Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Atividades no âmbito do projeto da “Horta Pedagógica”: 
- Sementeira e plantação adequada; 
- Manutenção e preservação; 
- Degustação dos produtos cultivados; 
- Divulgação do projeto à comunidade. 

 

Alunos 
 

1º Ciclo 

Atividades no âmbito do projeto “Toca a reciclar”: 
- Sensibilização para o respeito pelo meio ambiente; 
- Reciclagem de materiais e produção de artesanato; 
- Divulgação à comunidade, recolha de material reciclável. 
 

Alunos 
 

1º Ciclo 



Atividades na Escola Básica de Brejos do Clérigo Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

- Hora do conto; 
- Estudo de obras literárias recomendadas pelo MEC; 
- Semana da leitura – Realização da Maratona da Leitura; 
- Projetos de animação da leitura propostos por outras entidades; 
- Requisição domiciliária; 
- Feira do livro na escola. 

Alunos 
 

1º Ciclo 

Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral: atividades no âmbito do programa. Alunos 
 

1º Ciclo 

Regime da Fruta Escolar: implementação das medidas de acompanhamento. Alunos 
 

1º Ciclo 

Atividades na Escola Básica de Casal de Bolinhos Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Atividades da BE: 
- Convidados para a leitura 
- Partilha de leituras com os utentes do Lar SAMS 
- Requisição Domiciliária de Livros 
- Manutenção do Blogue da Escola 
- Atividades de leitura com convidados; 
- Feira do livro. 

Alunos 
 

1º Ciclo 

Projetos ambientais: 
- Hortas e Canteiros; 
- Jardins Mediterrânicos; 
- Reciclagem; 
- Uso racional da água (medidas de capacidade). 

Alunos 
 

1º Ciclo 

Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral: 
- Rastreios (alunos nascidos em 2000/2003/2006) 
- Bochecho com Fluor 
- Observação registo do lanche diário dos alunos 
- Elaboração de cartazes. 

Alunos 
Encarregados de educação 

1º Ciclo 

Blogue de Casal de Bolinhos. Alunos  
Docentes e não docentes  

Encarregados de educação 

1º Ciclo 

Desporto escolar. Alunos 
 

1º Ciclo 

Regime da Fruta Escolar: realização das medidas de acompanhamento. Alunos 
Encarregados de educação 

1º Ciclo 

Heróis da Fruta: 
- Atividades de promoção do consumo de fruta; 
- Quadro de Mérito. 

Alunos 
Encarregados de educação 

1º Ciclo 



Atividades na Escola Básica de Casal de Bolinhos Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Há Festa No Parque: participação na Exposição de Trabalhos Realizados pelos alunos. Alunos 
 

1º Ciclo 

Setúbal mais bonita: atividades alusivas ao tema. Alunos 
 

1º Ciclo 

 Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito da disciplina de português Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Exposição, em sala de aula/bloco, de trabalhos escritos, produzidos pelos alunos. 
 

Alunos 6ºC e restantes turmas 

Participar em atividades de colaboração com a biblioteca. 
 

Alunos 6ºC e restantes turmas 

Dinamização em sala de aula da atividade “Apresento um livro”, como motivação para a leitura 
 

Alunos 6ºC 

Colaboração com a biblioteca escolar. 
 

Alunos 6º A, B, D e F 

Apresentação oral de livros à turma; execução de cartazes para afixação em lugares públicos. 
 

Alunos 6º A, B, D e F 

Concursos de ortografia e de enriquecimento do vocabulário. 
 
 

Alunos 6º A, B, D e F 

Blogue “Pequenos Escritores de Azeitão” (aberto a trabalhos de todos os ciclos). 
 
 

Comunidade escolar Todos os ciclos 

Colaboração com o jornal escolar. 
 

Alunos 6º A, B, D e F 

“Clube dos poetas”: atividade de articulação entre ciclos, a decorrer nos 2º e 3º períodos. 
Motivação e desenvolvimento da leitura, da compreensão e da escrita de texto poético. 

Alunos 5ºA e 3ºC 

Colaboração com a biblioteca e clube de jornalismo. 
 

Alunos 5ºA  

Colaboração com a biblioteca escolar.  
 

Alunos e comunidade escolar 5º E e 5º F 

Leitura partilhada com os encarregados de educação: “Leitura em Família” (em sala de aula), a 
decorrer nos 2º e 3º períodos.   

Alunos e encarregados de 
educação 

5º E e 5º F 

Vamos apresentar um livro” (em sala de aula) e entre turmas, a decorrer nos 2º e 3º períodos. Alunos  5º E, 5º F e alunos de 
outras turmas 

“Problemas e desafios de todos os tipos… a lógica, a função e a beleza das palavras” 
(Compreensão oral e escrita, análise de enunciados, o prazer da leitura e da poesia... trocas, 
partilhas, apresentação final aos pais e encarregados de educação). 

Alunos 5º E e turma do 1º Ciclo 
(4º ano) 

Articulação com a disciplina de História e Geografia de Portugal no âmbito da leitura e análise 
de livros da coleção “ Uma História no tempo”, de Ana Mª Magalhães e Isabel Alçada, da 
Caminho. 

Alunos 5º E e turma do 1º Ciclo 
(4º ano) 



Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito da disciplina de português Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Participação na construção da “Manta do Amor”, no âmbito do Projeto proposto pela ONGD 
FILHOS DO CORAÇÃO: Retalhos com poemas e/ou frases apelativas: 9ºG, a decorrer no 1º e 2º 
períodos.  

Alunos, professores e 
educadores 

9ºG 

Colaboração com a biblioteca escolar. 
 

Alunos 7ºA e 7ºB 

Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito da disciplina de francês Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Exposição de trabalhos sobre a cultura francesa, a decorrer nos 2º e 3º períodos. 
 

Alunos 9°A, 9°B, 9°C, 9°D e 9º E 

Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito da disciplina de inglês Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Colaboração com as atividades da biblioteca escolar. 
 

Comunidade escolar 2º e 3º Ciclos 

Colaboração com o clube de jornalismo. 
 

Comunidade escolar 2º e 3º Ciclos 

Participação na construção da “Manta do Amor”, no âmbito do Projeto proposto pela ONGD 
FILHOS DO CORAÇÂO. Articulação com os conselhos curriculares de história, educação visual, 
TIC, português, matemática, físico-química e educação física, a decorrer nos 1º e 2º períodos. 

24 Alunos do CV e 
encarregados de educação 

Turma do CV 

Colaboração com o clube europeu. 
 

Comunidade escolar 2º e 3º Ciclos 

Comemoração de datas festivas da tradição e cultura inglesas e americanas: Halloween, Bonfire 
Night (Guy Fawkes), Thanksgiving Day, Xmas, Valentine’s Day, Easter & Notting Hill Carnival. 
Os 3º e 4º anos (1º ciclo): comemoração do Halloween, Xmas, Carnival & Easter. Comemoração 
dos dias mundiais dos direitos humanos, do ambiente e da poesia (no caso específico do 9º 
ano). 

Alunos Todos os ciclos 

Concurso de ortografia e atribuição de prémios aos vencedores. 
 

Alunos 5º e 6º Anos 

Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito das disciplinas de HGP e de história Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Comemoração de datas históricas: exposições de trabalhos dos alunos. 
 

Alunos 5º e 6º Anos 

Articulação com a biblioteca escolar, no âmbito da leitura e análise da obra “Missão 
Impossível”, de Ana Mª Magalhães e Isabel Alçada e do projeto “Leituras do Oriente e do 
Ocidente”. 

Alunos 5ºE e 5ºF 

Projeto “Memória com História” – continuação do blogue com o mesmo nome. 
Exposição na biblioteca escolar de algumas fotografias e respetiva contextualização histórica 
elaborada pelos alunos. 

Alunos e comunidade escolar 9º Ano 

Ciclo de cinema histórico. Alunos 3º Ciclo 
 

Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito da disciplina de EMRC Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Visita de estudo ao Museu das comunicações e Museu de Arte Antiga, a agendar de acordo com 
a disponibilidade das instituições. 

Alunos 5º Ano 



Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito da disciplina de EMRC Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Visita de estudo ao Convento dos Capuchos e Quinta da Regaleira, a agendar de acordo com a 
disponibilidade das instituições. 

Alunos 6º Ano 

Visita de estudo ao Templo Hindu, à Sé e à Sinagoga de Lisboa, a agendar de acordo com a 
disponibilidade das instituições. 

Alunos 3º Ciclo 

Visita de estudo e de recolha de informação à Biblioteca Nacional, a agendar de acordo com a 
disponibilidade das instituições. 
 

Alunos 9º Ano 

Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito da disciplina de matemática  Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Sala de estudo virtual – matemática. 
 

Alunos e comunidade escolar 2º e 3º Ciclos 

 “Problemas e desafios de todos os tipos… a lógica, a função e a beleza das palavras”. 
Compreensão oral e escrita, análise de enunciados, o prazer da leitura e da poesia... trocas, 
partilhas, apresentação final aos pais e encarregados de educação. Articulação entre o 
departamento de línguas e departamento de matemática e ciências experimentais: conselho 
curricular de português e conselho curricular de matemática – Isabel Farinha, Teresa Marques e 
professor do 1º ciclo, do 4.º ano. 
 

Alunos 5.º E e turma 4.º Ano 

Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito da disciplina de físico-química Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Organização da fase de escola das olimpíadas da física e participação na fase regional, a 
decorrer nos 2º e 3º períodos. 

Alunos  9º Ano 

Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito da disciplina de ciências naturais Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Microestação meteorológica. Alunos 
 

6º B e 6º C 

Início de uma coleção de malacologia (conchas). 
 
 

Alunos 2º Ciclo 
 

Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito da educação especial Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Projeto Tampinhas (a desenvolver na Unidade Especializada de Apoio à Multideficiência e  
Surdocegueira Congénita e na Escola Básica de Azeitão). 

Comunidade escolar Todos os ciclos 

Curtas de cinema da Escola da Brejoeira e da Escola Básica de Azeitão, a decorrer nos 1º e 2º 
períodos. 

Comunidade escolar Todos os ciclos 

Participação no desfile no Festival de Música de Setúbal, a decorrer nos 2º e 3º períodos. 
 
 

Comunidade educativa 
 

1º e 2º Ciclos 

Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito dos serviços de psicologia e orientação Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Grupos Aprender a Aprender: realização de pequenos grupos que têm como objetivos gerais a 
promoção de competências psicossociais e a motivação para a aprendizagem, de modo a 
melhorar o sucesso e/ou integração escolar.  
 

Alunos  2º e 3º Ciclos 



Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito dos serviços de psicologia e orientação Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Apoios psicopedagógicos: realização de pequenos grupos ou apoio individualizado a alunos 
sinalizados por queixas escolares, de aprendizagem ou de integração social. 

Alunos Todos os ciclos 

Grupos de gestão de comportamentos: apoio/acompanhamento em turmas com problemas de 
comportamento/indisciplina com o objetivo de promover competências de comunicação e 
relacionamento interpessoal, aumentar o cumprimento das regras escolares, valorizar 
comportamentos cívicos e facilitar a integração dos alunos no contexto escolar. 

Alunos Todos os ciclos 

Orientação escolar e profissional: Sessões de grupo destinadas aos 9 º anos; orientação de 
alunos do 2º e 3º ciclos com insucesso escolar para percursos escolares alternativos; Feira de 
Orientação Vocacional; Visita à Futurália (em articulação com os DT do 9º ano). 

Alunos  9º Ano  
Alunos dos 2º e 3º Ciclos 
com insucesso escolar 

Acompanhamento de alunos com dificuldades de integração: 

 Acompanhamento individual a alunos sinalizados pelos professores/encarregados de 
educação com dificuldades emocionais, familiares, de aprendizagem ou socialização, com 
repercussões negativas na sua integração e sucesso escolar; 

 Grupo de educação especial (realizado pelo psicólogo e professor de educação especial e 
em articulação com a turma e o professor) para promover a integração destes alunos e a 
aquisição de competências escolares e psicossociais; 

 Articulação com a equipa de ensino especial - avaliações psicológicas dos alunos 
referenciados para integrarem o ensino especial no âmbito do decreto de Lei Nº3/2008. 

Alunos Todos os ciclos 

Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito das bibliotecas escolares Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Divulgação das atividades das bibliotecas escolares nas redes sociais: blogger, facebook e 
twitter. 

Comunidade educativa 
 

Todos os ciclos 

Concurso interturmas “Saber+”. 
 

Alunos 2º e 3º ciclos 

Projeto de leitura “Ler com Amigos ainda é melhor!” 
 

Alunos 2º Ciclo 

Requisição domiciliária. 
 

Alunos Todos os ciclos 

Comemoração do Dia Mundial dos Direitos Humanos. 
 

Alunos 9º Ano  
 

Comemoração da Quadra Natalícia: feira do livro, decoração das bibliotecas escolares e cinema 
alusivo… 

Alunos  Todos os ciclos 
 

Participação no Concurso Nacional de Leitura e no Concurso Nacional Faça Lá um Poema, a 
decorrer nos 2º e 3º períodos. 

Alunos  Todos os ciclos 
 

Participação no Mês da Leitura (tema 2015 – Palavras do Mundo): 

 Para e Lê; 

 Encontros de autores/feiras de autor; 

 Semana da Poesia; 

 Concursos. 

Alunos  Todos os ciclos 
 



Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito das bibliotecas escolares Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Bibliotecas em articulação – colaboração em atividades propostas por departamentos/turmas. Comunidade escolar Todos os ciclos 
 

Comemoração de efemérides. 
 

Comunidade escolar Todos os ciclos 
 

Participação na festa do agrupamento/ festas finais de estabelecimento. Comunidade escolar Todos os ciclos 
 

Participação em projetos em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares, o Plano Nacional de 
Leitura e outras entidades (Ex: Voluntários de Leitura). 

Comunidade escolar Todos os ciclos 
 

Instalação/ativação do programa Porbase/ Prisma na vertente de requisição domiciliária 
(USEWIN). 

Comunidade escolar Todos os ciclos 
 

Dinamização do projeto “Leituras d’Oriente e d’Ocidente” Alunos 
Comunidade escolar 

Todos os ciclos 
 

Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito da educação e formação de adultos Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Ida ao teatro/cinema (data a confirmar). 
 

Formandos e formadores Cursos EFA 

Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito do projeto EPIS Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Acompanhamento dos alunos em carteira. 
 

Alunos 2º e 3º Ciclos 

Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito do clube de educação física e desporto Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Formação I - Desenvolvimento de competências ao nível do planeamento e gestão das 
atividades desportivas escolares. 

Alunos De acordo com os 
membros do clube 

Formação II - de juízes, árbitros e cronometristas de modalidades coletivas e jogos pré-
desportivos. 

Alunos De acordo com os 
membros do clube 

Organização de provas e eventos desportivos. Alunos De acordo com os 
membros do clube 

Segurança de provas e eventos desportivos. Alunos De acordo com os 
membros do clube 

Construção de equipamentos desportivos. 
 

Alunos 2º e 3º Ciclos 

Cooperação/articulação com outros clubes escolares: escrita; jornalismo; educação e promoção 
para a saúde em meio escolar. 

Comunidade educativa 2º e 3º Ciclos 

Construção do site do clube. 
 

Comunidade educativa 2º e 3º Ciclos 

Reportagem escrita e fotográfica. 
 

Comunidade educativa 2º e 3º Ciclos 

Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito do núcleo de aquariofilia Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Gestão dos aquários da escola, estudo, divulgação e experimentação de técnicas de 
manutenção de peixes, répteis e outros animais, em aquário. 
 

 Comunidade escolar 2º e 3º Ciclos 



Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito do núcleo de aquariofilia Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Manutenção de plantas aquáticas. 
 

Alunos 2º e 3º Ciclos 

Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito do clube de jornalismo Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Partilha de trabalhos com o clube europeu, na divulgação de atividades, projetos e trabalhos. Alunos De acordo com os 
membros do clube 

Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito do ArsLuce  Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Aprendizagem de coreografias do reportório de dança de corte renascentista. Alunos Todos os ciclos 
 

Elaboração de fatos e adereços. Alunos De acordo com os 
membros do clube 

Atividades na Escola Básica de Azeitão: educação e promoção para a saúde em meio escolar Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Participação no Projeto “Rota dos óleos Alimentares Usados”. Comunidade educativa 
 

2º e 3º Ciclos 

Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito do clube do património Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Visitas de estudo de âmbito local e/ou regional. Alunos De acordo com os 
membros do clube 

Exposições dos trabalhos realizados ao longo do ano. 
 

Alunos  
Comunidade educativa 

De acordo com os 
membros do clube 

Atualização do blogue do clube. 
 

Comunidade educativa De acordo com os 
membros do clube 

Realização de palestra(s). Comunidade educativa De acordo com os 
membros do clube 

Atividades na Escola Básica de Azeitão, no âmbito do programa Eco-escolas Destinatários Turma / Ano / Ciclo 

Atividades relativas a este programa.  Comunidade educativa 2º e 3º Ciclos 

 
 


