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INTRODUÇÃO 

O Plano Anual de Atividades (PAA-2017/2018) é um instrumento de planeamento das 

ações de âmbito pedagógico da Escola Portuguesa de Moçambique-Centro de Ensino e 

Língua Portuguesa (EPM-CELP). 

O presente Plano Anual de Atividades, apresenta-se enquadrado num formato gráfico, 

distinto dos anos anteriores, como resultado da introdução de um novo software 

informático, o Programa de Gestão Inovar. Estrutura as atividades de acordo com as 

seguintes categorias: exposições; conferências; formação do pessoal docente; projetos 

internos e em parceria com outras instituições; visitas de estudo; concursos; atividades 

desportivas; comemorações e outras. 

 Estas atividades espelham, assim, alguns resultados visíveis do trabalho pedagógico 

realizado ao longo de um ano letivo e, sinultaneamente, contribuem para a formação 

global dos nossos alunos.   

As atividades propostas são apresentadas pelos vários setores e departamentos da EPM-

CELP, numa perspetiva integrada, plurissectorial e interdisciplinar, procurando uma 

máxima racionalização dos recuros humanos e materiais. 

A matriz do software Inovar adotada, permite uma descrição resumida de cada uma das 

atividades, identificando os seus dinamizadores, o público alvo, os objetivos do projeto 

educativo a que pretendem dar resposta. Ao mesmo tempo permite ir avaliando cada uma 

das atividades, sendo por isso um ponto de partida para a elaboração do Relatório de 

Atividades futuramente.  

No entanto, tratando-se de um novo instrumento de gestão de dados e serviços, tem-se 

vindo a verificar a necessidade de alguns ajustes de modo a transpôr, para a nossa 

realidade, o modelo de inserção, de tratamento e de avaliação de dados. 

 

Assim se apresenta este PAA ainda com a organização inicial e que merecerá no próximo 

ano letivo a devida aproximação à nossa realidade. 
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2.1 Exposição/Mostra 

Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

set Dia 
Europeu/Intern
acional das 
Línguas. 

Exposição alargada a países de outros continentes, para além do europeu, compreendendo os seguintes temas: a 
bandeira do país, o mapa, o país, a nacionalidade e a Língua, de acordo com as metas curriculares do ensino de 
Inglês para o 1º CEB . Elementos construídos, em casa, a partir da reutilização de materiais e com a colaboração dos 
encarregados de educação. 

Raquel Elizabeth 
Benedito Bachita 

Docentes; 
Encarregados de 
educação/Comuni
dade; Alunos (4.º 
4-A; 4.º 4-B; 4.º 4-
C; 4.º 4-D; 4.º 4-E; 
4.º 4-F) 

PMQE; AC; PI 

set Dia 
Europeu/Intern
acional das 
Línguas 

Exposição alargada a países de outros continentes, para além do europeu, compreendendo os seguintes temas: a 
bandeira do país, o mapa, o país, a nacionalidade e a Língua, de acordo com as metas curriculares do ensino de 
Inglês para o 1º CEB . Elementos construídos, em casa, a partir da reutilização de materiais e com a colaboração dos 
encarregados de educação. 

Raquel Elizabeth 
Benedito Bachita; 
Maria Inês dos 
Santos Ferreira 
Gomes 

Docentes; 
Encarregados de 
educação/Comuni
dade; Alunos (4.º 
4-A; 4.º 4-B; 4.º 4-
C; 4.º 4-D; 4.º 4-E; 
4.º 4-F) 

PMQE; AC; PI 

out Hat-Mania":   
"Trick or Treat".  
 

Construção de um "witch's hat". Os chapéus vão estar em exposição no hall de entrada da escola de 23 de outubro a 
7 de novembro e sujeitos a concurso por votação de todos os alunos de 4º ano que receberão um certificado de 
participação.  
 Os 1.º, 2.º e 3.º lugares receberão um certificado e um prémio. Os chapéus utilizados neste concurso têm de ser 
reciclados e adequados ao tema do Halloween. Deve ter-se em conta a originalidade. Procura-se, desta forma, 
cumprir com o referido nas metas curriculares do ensino de Inglês no 1ºCEB, no sentido de divulgar as festividades 
nos países de língua inglesa, trabalhando conteúdos de forma mais apelativa, solicitando o envolvimento da família 
na atividade.  
  
"Trick or Treat": distribuição de doçuras (treats) por todos os alunos do 4º ano do 1º CEB.  
 

Maria Inês dos 
Santos Ferreira 
Gomes 

Encarregados de 
educação/Comuni
dade; Alunos (4.º 
4-A; 4.º 4-B; 4.º 4-
C; 4.º 4-D; 4.º 4-E; 
4.º 4-F) 

PMQE; AC; PI 

out "Hat-mania"  
  
"Trick or Treat" 

Construção de um "witch's hat". Os chapéus vão estar em exposição no hall de entrada da escola de 23 de outubro a 
7 de novembro e sujeitos a concurso por votação de todos os alunos de 4º ano que receberão um certificado de 
participação.  
 Os 1.º, 2.º e 3.º lugares receberão um certificado e um prémio. Os chapéus utilizados neste concurso têm de ser 
reciclados e adequados ao tema do Halloween. Deve ter-se em conta a originalidade. Procura-se, desta forma, 
cumprir com o referido nas metas curriculares do ensino de Inglês no 1ºCEB, no sentido de divulgar as festividades 
nos países de língua inglesa, trabalhando conteúdos de forma mais apelativa, solicitando o envolvimento da família 
na atividade.  
  
"Trick or Treat": distribuição de doçuras (treats) por todos os alunos do 4º ano do 1º CEB.  
 

Maria Inês dos 
Santos Ferreira 
Gomes; Raquel 
Elizabeth Benedito 
Bachita 

Alunos (4.º 4-A; 
4.º 4-B; 4.º 4-C; 
4.º 4-D; 4.º 4-E; 
4.º 4-F) 

PMQE; AC; PI 

out Planetário Visita ao Planetário  
Identificar as diferentes estações do ano;  
Reconhecer ano comum e ano bissexto;  
identificar diferenças entre os hemisférios. 

Eunice Luísa 
Pereira Feliciano; 
João Henrique 
Lemos Carolino; 
Maria Odete Sol 
Carvalho; Mónica 
Daniela Martins 
Gonçalves; Paula 
Filomena Figueiredo 
Madruga 

Alunos (2.º 2-A; 
2.º 2-B; 2.º 2-C; 
2.º 2-D; 2.º 2-E) 

PMQE; AC 
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Mês Data Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivos 

PE 

nov 
 

Dia Mundial 
da Filosofia - 
16 de 
novembro 

Exposição de objectos antigos de uso quotidiano , com vista a materializar ideias e a veicular mensagens que 
convidem à reflexão filosófica e ao questionamento pessoal. Pretende-se estimular a adopção de uma atitude 
filosófica, ou seja estimular a crítica e a reflexão.  Neste sentido,  a exposição tem como finalidade interpelar toda 
a comunidade educativa, levando-a a compreender a essência do conhecimento filosófico. 

Sandra de Fátima 
Valente Macedo; 
Fulgêncio Custódio 
Samo; Graça Maria 
Henriques Neto Pinto 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados 
de 
educação/Comunidade; 
Alunos (3.º; 4.º; 10.º; 
11.º) 

PMQE; AC; 
RA 

nov 
 

Exposição 
"Leonardo da 
Vinci: o 
Camaleão da 
Ciência" no 
âmbito do 
Dia Mundial 
da Ciência e 
do 
Conheciment
o Cientifico. 

A atividade envolve a exposição de vários trabalhos realizados pelo Leonardo da Vinci representativos das 
diferentes áreas estudadas pelo cientista.  
Os trabalhos expostos incluem uma breve descrição da respectiva obra/invenção e a respectiva imagens 
(desenhada pelo próprio polímata).   

Sónia Maria Rodrigues 
Afonso Gama Pereira; 
Sandra Maria Dias 
Antunes; José António 
Alves Coelho Tomé; 
Inês Almeida Mendes 
Moura George 

Alunos PMQE 

nov 
 

Feira do 
Livro 

A Feira do Livro é organizada pela BEJC  anualmente, em novembro, de forma a coincidir com a Festa de 
Aniversário da EPM. Esta atividade tem como objetivos facilitar o acesso ao livro e a outros materiais pedagógicos 
e educativos a preços de feira, promover o gosto pela leitura junto da comunidade escolar, divulgar o livro, os 
autores e outros materiais, contribuir para a formação de leitores.  
 

Ana Paula Ramalho 
Bento N.Aires Relvas 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados 
de 
educação/Comunidade; 
Alunos (P4; P5; 1.º; 2.º; 
3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
9.º; 10.º; 11.º; 12.º) 

RA 

dez 
 

Teatro Para 
a Escola   
  
 

Apresentação do Espetáculo "O Dealer", texto de Bernard-Marie Koltès. Em coordenação com o grupo de 
Filosofia.   
Objetivo: Estabeler a relação entre o teatro e a filosofia. 

Sandra de Fátima 
Valente Macedo; 
Rogério Paulino Manjate 

Docentes; Alunos (10.º 
A1; 11.º A1; 11.º A2; 
10.º A2) 

PMQE; AC 

fev 02 Teatro "O 
Malandro e o 
Simplório" 

Alunos do 8º C, D, E irão interpretar o conto "O Malandro e o Simplório".  
  
Os alunos irão colocar em prática o que aprenderam ao longo do semestre e irão experienciar a relação com um 
público. 

Rogério Paulino Manjate Alunos (7.º C; 8.º C; 8.º 
D; 8.º E) 

AC; MA; RA 

fev 
 

Valentine's 
Day 

Celebração da festividade "Valentine's Day", no âmbito das metas curricular para o ensino de Inglês curricular no 
1º CEB e dando cumprimento ao definido no ano letivo anterior para o PAA deste ano letivo.   
Primeira atividade:  construção de um coração em origami identificado com o nome do próprio aluno. Cada aluno, 
tirará, aleatoriamente, um coração, onde será dedicada uma mensagem positiva. Os corações serão expostos na 
porta de cada sala;   
Segunda atividade: Audição de uma música a partir da qual será feito um desenho pelos alunos que, após uma 
reflexão, irão atribuir uma palavra sobre amizade ao respetivo desenho. Os desenhos e as palavras irão ser 
expostas no átrio, decorados com balões alusivos à festividade. 

Raquel Elizabeth 
Benedito Bachita 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados 
de 
educação/Comunidade; 
Alunos (4.º 4-A; 4.º 4-B; 
4.º 4-C; 4.º 4-D; 4.º 4-E; 
4.º 4-F) 

PMQE; AC 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivos 

PE 

fev Valentine's Day Celebração da festividade "Valentine's Day", no âmbito das Metas Curriculares para o 
ensino do Inglês curricular no 1ºCEB e dando cumprimento ao definido no ano letivo 
anterior para o PAA deste ano letivo.   
1ª atividade: construção de um coração em origami identificado com o nome do próprio 
aluno. Cada aluno, tirará, aleatoriamente, um coração, onde será dedicada uma mensagem 
positiva. Os corações serão expostos na porta de cada sala;  
2ª atividade: audição de uma música a partir da qual será feito um desenho pelos alunos 
que, após uma reflexão,   
irão atribuir uma palavra sobre a amizade ao respetivo desenho. Os desenhos e as 
palavras irão estar expostos no átrio, decorado com balões alusivos à festividade. 

Maria Inês dos Santos 
Ferreira Gomes 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (4.º 4-A; 4.º 4-B; 4.º 
4-C; 4.º 4-D; 4.º 4-E; 4.º 4-F) 

PMQE; AC 

fev Carnaval Participar no desfile de Carnaval Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Mónica Daniela 
Martins Gonçalves; Maria 
Odete Sol Carvalho; João 
Henrique Lemos Carolino; 
Eunice Luísa Pereira 
Feliciano 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (2.º 2-A; 2.º 2-B; 2.º 
2-C; 2.º 2-D; 2.º 2-E) 

PMQE; AC; PI 

mar  Maquetes de um carro 
construídas à escala 

Expor maquetes realizadas pelos alunos com a participação dos pais/encarregados de 
educação, no âmbito da aplicação de conteúdos abordados em aula "Proporcionalidade 
direta - escalas"   
- Aplicar o conceito de escala já trabalhado em aula;  
- Desenvolver a competência “Comunicação matemática”;  
- Envolver os pais e encarregados de educação na promoção do sucesso educativo dos 
seus educandos;  
- Expor os trabalhos à comunidade educativa  
 

Tomé Jesus Santos; Maria 
Helena Duarte Lourenço 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (6.º A; 6.º B; 6.º C; 
6.º D; 6.º E; 6.º F) 

PMQE; CIP 

mar Visita de estudo à 
Fundação Fernando Leite 
Couto, seguida de almoço 
convívio 

A atividade implicou a deslocação dos alunos da turma C do 7ºano À Fundação, para 
conhecerem este espaço cultural e verem a exposição ali patente, no âmbito da 
comemoração do dia internacional da mulher. Seguindo-se um almoço convívio no 
restaurante "Estufa".  
Os alunos são transportados pelos seus encarregados de educação. 

Sandra do Rosário Ferreira 
Cosme 

Docentes; Alunos (7.º C) PMQE; RA 

mar Semana do Teatro - 26 a 
30 de Março 

Celebração do dia Mundial do Teatro - 27 de Março  
Apresentação de diversas atividades teatrais ao longo da semana de 26 a 30 de Março, 
envolvendo os diversos grupos do Maningue teatro, incluindo os grupos de interesse do 
Secundário. 

Rogério Paulino Manjate Alunos (P4; P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º) 

AC 

mar Semana da Leitura - 
Teatro 

Alunos do Secundário e 9º ano irão dramatizar um texto e apresentar para a comunidade. Rogério Paulino Manjate Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos 

AC 

mar Dia Mundial da Água: 
Recurso esgotável 

Atividades práticas relativas à água e exposição do ciclo da água. Inês Almeida Mendes 
Moura George; Sónia Maria 
Rodrigues Afonso Gama 
Pereira 

Alunos PMQE 

mar Atividades com o 
Geoplano 

O Geoplano é um recurso utilizado para auxiliar no trabalho e ensino de formas 
geométricas planas e tudo o que se lhes relaciona, como por exemplo construção de 
polígonos, cálculo de perímetros e áreas.  
Esta atividade tem como objetivo principal melhorar a aprendizagem da Geometria e 
consequentemente os resultados de Matemática, envolvendo a família no incentivo ao 
estudo desta disciplina.  
 

Paula de Moura Araújo; 
Manuela Cristina de Pinho 
Pardilhó 

Alunos (5.º A; 5.º B; 5.º C; 
5.º D; 5.º E) 

PMQE; CIP 

mai; 
jun 

Maningue Teatro Como resultado do processo de aprendizagem, os diversos grupos do Maningue teatro irão 
apresentar pequenos espetáculos para a comunidade. 

Rogério Paulino Manjate Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 5.º; 6.º; 
7.º; 8.º; 9.º) 

AC 
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Mês Data Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivos 

PE 

abr 
 

Brinquedo Científico  
 

Construção de brinquedos científicos, como modo de motivar os alunos do 3º ciclo, para a 
ciência. 

Cecília Manuela Araújo 
Cardoso; Pedro Manuel 
Pereira dos Santos; Pedro 
Miguel Alves Malheiro; 
Sónia Maria Rodrigues 
Afonso Gama Pereira 

Alunos PMQE; CIP; 
MA; RA 

abr 
 

Nomes culturais Mostra de trabalhos Maria Margarida Maia 
Ferreira de Almeida Vaz; 
Mónica Cristina Ramalho 
Oliveira 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados 
de 
educação/Comunidade; 
Alunos (8.º A; 8.º B; 8.º 
C; 8.º D; 8.º E) 

PMQE; AC; 
MA 

mai 
 

Exposição Física 
Solidária  
 

Reprodução de algumas experiências constantes na escola, no "Física no dia a dia", pelos alunos 
do 9º ano e oferta das mesmas a uma escola moçambicana, no âmbito da disciplina de Ec. 

Sónia Maria Rodrigues 
Afonso Gama Pereira 

Alunos PMQE; CIP; 
RA 

mai 
 

Comemoração do Dia 
Mundial da Luta Contra a 
SIDA  
 

Exposição de trabalhos elaborados pelos alunos do 9ºano:   
- sensibilizar para a problemática desta doença;  
- promover a educação para a sexualidade e a saúde sexual e reprodutiva;  
- prevenir a transmissão do HIV/SIDA e outras IST’s.  
  
  
 

Olga Maria Franco; Maurícia 
Lopes Santos dos Reis 
Pires 

Alunos (9.º A; 9.º B; 9.º 
C; 9.º D; 9.º E) 

PMQE 

mai; 
jun 

 

Teatro a partir de um 
conto 

Alunos do 7ºC, 8ºC, D e E vão apresentar para o público pequenos espetáculos a partir de um 
conto. 

Rogério Paulino Manjate Alunos (7.º C; 8.º C; 8.º 
D; 8.º E) 

AC; MA; RA 

mai 
 

Comemoração do Dia 
Mundial do Ambiente 

Realização de concurso de fotografia para todos os alunos do 8ºano de escolaridade sobre a 
temática do Ambiente:relações bióticas, ecossistema e espécie.  
Exposição de todos os trabalhos  
Utilização da fotografia como veículo de aprendizagem dos conteúdos lecionados  
Divulgação científica 

Inês Almeida Mendes Moura 
George; Margarida Tavares 
da Rocha Fortuna da Silva; 
Sandra Maria Dias Antunes; 
Dora Cristina Duarte Viçoso 
Vieira; José António Alves 
Coelho Tomé; Francisco 
Carvalho 

Alunos (8.º A; 8.º B; 8.º 
C; 8.º D; 8.º E) 

PMQE; AC; 
RA 

jun 
 

Exposição coletiva de 
trabalhos 

Exposição coletiva de trabalhos produzidos nas diferentes áreas disciplinares dos Departamentos 
de Ciências Exatas e Naturais, Ciências Sociais e Humanas e departamento de Expressões.  
Projeto interdisciplinar. 

Maria Cristina da Costa 
Barreiros Viana; José 
António Alves Coelho Tomé; 
Inês Almeida Mendes Moura 
George 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 

PMQE; AC 

jun 
 

Exposição sobre 
paisagens geológicas 

No âmbito da articulação horizontal com a disciplina de Português, a exposição pretende:  
- Fomentar a curiosidade pela área científica da Geologia;  
- Consolidar os conhecimentos adquiridos na disciplina de Ciências Naturais;  
- Desenvolver a expressão escrita, considerando conceitos científicos;  
- Promover a comunicação escrita, nos seus diversos géneros literários;  
- Incrementar o espírito crítico e criatividade;  
- Divulgar o património geológico nacional (Portugal e Moçambique) 

Sandra Maria Dias Antunes; 
Sandra do Rosário Ferreira 
Cosme; Maria de Fátima 
Martins Tavares Amorim; 
Hortênsia Herrmann 

Alunos (7.º A; 7.º B; 7.º 
C; 7.º D; 7.º E) 

PMQE; AC; 
RA 

set; 
fev 

 

Construção de globos Mostra de trabalhos realizados pelos alunos sobre as projeções cartográficas. Mónica Cristina Ramalho 
Oliveira 

Alunos (7.º A; 7.º B; 7.º 
C; 7.º D; 7.º E) 

MA 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador 
Público-

alvo 
Objetivos 

PE 

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
mar; 
abr; 
mai 

Participação nas 
atividades do Mãos na 
Ciência  
 

participação nas atividades do projeto "Mãos na ciência" Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama 
Pereira 

Docentes; 
Pessoal não 
docente; 
Encarregados 
de 
educação/Comu
nidade; Alunos 

PMQE; AC 

out; 
mai 

Interpretação da 
paisagem 

A partir do livro de leitura obrigatória na disciplina de Português, são elaborados estudos e 
classificações de paisagens presentes na obra. 

Mónica Cristina Ramalho Oliveira Alunos (7.º A; 
7.º B; 7.º C; 7.º 
D; 7.º E) 

AC; MA 

nov; 
mar; 
mai 

Placard de CFQ  
 

Exposição dos melhores trabalhos dos alunos acerca de um tema proposto para cada 
período. 

Alfeu Henrique Dias de Paula; Cecília 
Manuela Araújo Cardoso; Maria Margarida 
Rodrigues D Castilho Soares Duarte; 
Pedro Manuel Pereira dos Santos; Pedro 
Miguel Alves Malheiro; Sónia Maria 
Rodrigues Afonso Gama Pereira 

Alunos PMQE; AC; 
MA; RA 

dez; 
mai 

Rosa dos Ventos Construção, a partir de materiais reciclados, de rosas dos ventos Mónica Cristina Ramalho Oliveira Alunos (7.º A; 
7.º B; 7.º C; 7.º 
D; 7.º E) 

AC; MA 

dez; 
abr; 
jun 

Quadro de Excelência  
 

Divulgação dos três melhores alunos de cada turma na disciplinas da área disciplinar, no 
final de cada período escolar., com o objetivo de motivar os alunos para o estudo. 

Alfeu Henrique Dias de Paula; Cecília 
Manuela Araújo Cardoso; Maria Margarida 
Rodrigues D Castilho Soares Duarte; 
Pedro Manuel Pereira dos Santos; Pedro 
Miguel Alves Malheiro; Sónia Maria 
Rodrigues Afonso Gama Pereira 

Encarregados 
de 
educação/Comu
nidade; Alunos 

RA 

 



 

2.2 Conferência/Palestra/Debate 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador 
Público-

alvo 
Objetivos 

PE 

out Comemoração do 
Centenário da Revolução 
de Outubro - Palestra 
proferida pelo Professor 
Fernando Rosas  
 

Palestra dirigida aos alunos do 9º ano e do 12º ano, no âmbito da comemoração do 
centenário da Revolução de Outubro.  
Este domínio de aprendizagem é abordado nos anos referidos.  
Pretende-se a clarificação de alguns conceitos associados às Revoluções Socialistas e a 
melhor compreensão do mundo contemporâneo.  
Pretende-se ainda contextualizar a independência de Moçambique e o primeiro período pós-
independência.  
A Palestra insere-se ainda no ciclo de formação previsto pelo Grupo disciplinar de História. 

Maria Manuel Rodrigues Seno; Rodrigo 
Manuel Correia Borges; Maria Cristina da 
Costa Barreiros Viana; Luísa Maria Pina 
Valente Antunes; Nuno Francisco do 
Amaral Domingues; Karina Nelly Gurgo 
Bastos 

Docentes; 
Alunos (9.º 
A; 9.º B; 9.º 
C; 9.º D; 9.º 
E; 12.º C) 

PMQE; AC; RA; 
FP 

out Palestra: Alimentação é 
Vida e dá Vida. Proferida 
por Sónia Gama Pereira 

Palestra: Alimentação é Vida e dá Vida. Proferida por Sónia Gama Pereira resume o 
processo Bioquímico que ocorre durante a digestão. É também abordada a importância e o 
porquê da escolha dos alimentos/nutrientes. São indicadas algumas curiosidades 
relacionadas com a digestão/alimentação.  

Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama 
Pereira 

Alunos PMQE 

out Apresentação do Projeto 
de Filosofia para Crianças  

Divulgação e apresentação do Projeto de Filosofia para Crianças à comunidade educativa, 
em especial aos pais e encarregados de educação dos alunos do terceiro ano do ensino 
básico. Pretende-se, no contexto do projeto, promover e reforçar a articulação e o 
compromisso entre a escola e as famílias.  

Graça Maria Henriques Neto Pinto; 
Fulgêncio Custódio Samo 

Encarregad
os de 
educação/C
omunidade; 
Alunos (3.º) 

PMQE; AC 

out  Dia da Alimentação Palestra sobre alimentação saudável  
Canções e dramatização  
Lanche saudável  
 

Zahirra Bashir Amade; Teresa Maria Faria 
de Sousa Jerónimo; Sária Murade 
Momade Ambalal; Nelson Ferreira 
Azevedo; Ana Paula Ferreira Martins; Ana 
Isabel Gonçalves Pereira 

Alunos (4.º 
4-A; 4.º 4-B; 
4.º 4-C; 4.º 
4-D; 4.º 4-E; 
4.º 4-F) 

PMQE 

nov Prova de aferição de 
Natação 

Os professores do departamento avaliarão 4 turmas de 6º ano, na matéria de Natação, com o 
objetivo de aferirem os critérios de avaliação dos níveis Introdução e Elementar. 

Sérgio Viana Zibane; Miguel Seabra 
Monterroso; Maria Margarida Ribeiro dos 
Santos Abrantes; João Pedro Coelho 
Lourenço; João Manuel Marques de 
Figueiredo; Belmiro Sebastião Pinto; 
Antero Filipe Ruiz Ribeiro; Angela 
Hermana Monteiro Leite; André Machado 
Revés; Anabela Leitão Ferreira; Ana 
Raquel Ribeiro Donato Campos Moreira; 
Ana Maria Ribeiro Antunes Banha 

Docentes; 
Alunos (6.º 
B; 6.º C; 6.º 
E; 6.º F) 

PMQE; MA 

nov Seminário online "Impacto 
dos meteoritos na Terra- 
O processo geológico 
mais importante do 
Sistema Solar" 

Seminário online "Impacto dos meteoritos na Terra- O processo geológico mais importante do 
Sistema Solar" proferido pela Dra. Anna Losialk. A importância de monitorizar os asteroides 
presentes no sistema solar e o impacto da sua entrada na nossa atmosfera. A teoria da 
extinção dos Dinossauros. 

Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama 
Pereira 

Docentes; 
Alunos 
(10.º; 11.º; 
12.º) 

PMQE 

nov Palestra "preservar a 
Magia na Ciência"  

Palestra "preservar a Magia na Ciência" por Dr. Mário Seca  
A Ciência não explica o Mundo, a Ciência descreve o Mundo. A Ciência não introduz 
significado a Ciência diz-nos o que é. Por isso a Ciência não nos tira a Magia do Mundo, pelo 
contrário a Ciência acentua a Magia do Mundo, ensina-nos a ver e ficar maravilhados com o 
que nos rodeia. A Ciência abre-nos as portas para a maravilha da Natureza.  
 

Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama 
Pereira 

Docentes; 
Alunos 
(10.º; 11.º; 
12.º) 

PMQE; AC 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivos 

PE 

nov A Filosofia e o teatro A atividade consiste na dramatização de uma peça teatral, inspirada no texto "Na solidão dos campos 
de algodão", da autoria de Bérnard Marie-Koltés, por parte do professor Rogério Manjate, seguida de 
debate. A atividade tem como objetivo estimular os alunos para a prática da reflexão filosófica, 
levando-os ao reconhecimento de que a Filosofia se prende com inúmeros aspetos da vida 
quotidiana, nomeadamente a relação do eu com o outro, a gestão das emoções e o 
autoconhecimento de cada indivíduo. 

Graça Maria Henriques 
Neto Pinto; Sandra de 
Fátima Valente Macedo 

Alunos (10.º; 11.º) PMQE; AC 

dez; 
mar; 
mai 

"Model United Nations" - 
1ª Mini-Conferência 

No ano letivo passado, a EPM, desafiada pela AISM, participou num projeto que se intitula “Model 
United Nations”, em conjunto com mais 3 escolas: a já referida AISM, Trichard e a Escola 
Internacional. Este ano, vamos implementar internamente o projeto que tem como grandes 
finalidades/objetivos:  
1. Os alunos conhecerem todo o âmbito e funções da ONU;  
2. Os alunos saberem todos os procedimentos inerentes a uma Assembleia-Geral da ONU;  
3. Os alunos dominarem técnicas de debate, espírito crítico e poder argumentativo;  
4. Os alunos tratarem problemáticas que são hoje grandes questões sociais e que são abordadas em 
Filosofia e Inglês. 

Sandra de Fátima Valente 
Macedo; José António 
Moreira Cardoso; Graça 
Maria Henriques Neto 
Pinto; Coordenador(a) 
Secundário; Abubacar 
Mamudo Ibraimo 

Alunos (10.º A1; 
10.º C; 11.º A1; 11.º 
A2; 11.º B; 11.º C; 
10.º B1; 10.º B2; 
10.º A2) 

PMQE; AC 

fev Darwin e a Cidadania A atividade pretende levar aos alunos o papel que o Darwin teve para o conhecimento cientifico, a 
evolução do conhecimento cientifico e ajudar os alunos a ser capazes de explorar o conhecimento 
cientifico.  
Programa:  
1º "Era uma vez" (25 min)  
2º Filme resumo sobre as 3 principais teorias de Darwin (3 min)   
3º Discussão sobre as frases/perguntas  e respostas. 

Sónia Maria Rodrigues 
Afonso Gama Pereira; 
Ana Maria Amado 
Rodrigues Besteiro 

Alunos (6.º A; 6.º B; 
6.º C; 6.º D; 6.º E; 
6.º F) 

AC; RA 

fev Dia dos Heróis 
Moçambicanos 

Conhecer figuras da História local Paulo Alexandre dos 
Santos da Costa Ferreira; 
Maria Madalena Borges 
Bernardo Azevedo; Kátia 
Prittam Borges; 
Hafussuate Abdul 
Remane Amade Cassimo; 
Cristina Filipa do Carmo 
Sacramento 

Docentes; Alunos 
(3.º 3-A; 3.º 3-B; 3.º 
3-C; 3.º 3-D; 3.º 3-E) 

AC; PI 

fev Dias temáticos - Dia de 
São Valentim - Os afectos 

Realização de um debate sobre o amor e a amizade, que visa os seguintes objetivos: promover a 
tolerância como um valor fundamental nas relações interpessoais, compreender e respeitar a 
identidade pessoal e possibilitar a interiorização de valores morais e éticos.  

Graça Maria Henriques 
Neto Pinto; Fulgêncio 
Custódio Samo 

Docentes; 
Encarregados de 
educação/Comunida
de; Alunos (4.º) 

PMQE; AC 

fev Igualdade de Género - 
Conversas à volta do 
feminismo 

No mês da mulher, a presença da investigadora Ana Paula Canotilho, especialista nesta 
problemática e em visita a Moçambique, permitiu um encontro com alunos do Ensino Secundário 
sobre a questão da Igualdade de Género na Europa e em países como Moçambique.  
Pretendeu-se estimular a consciência crítica e o exercício de uma cidadania ativa. 

Maria Cristina da Costa 
Barreiros Viana 

Alunos (10.º; 11.º; 
12.º) 

PMQE; PI 

mar "Como se aprende: mitos 
e, sobretudo, dúvidas". 

Conferência subordinada ao tema da aprendizagem associada aos mecanismos fisiológicos do 
cérebro e à forma como se pode potenciar a capacidade e o gosto por aprender.  
Tema de interesse para todos os aprendentes.  
A atividade aparece associada ao grupo de História e DCSH pela oportunidade de encontro com a 
investigadora Lia Oliveira. 

Maria Cristina da Costa 
Barreiros Viana 

Docentes; Alunos 
(9.º; 12.º) 

PMQE; RA 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

mai Empreendorismo Social Mesa Redonda alusiva "empreendorismo social" com a participação:  
 - Tânia Tomé (prémio empreendedora 2017)  
  - WAMINA  
  - Daisy soap  
  - AVOMAAC 

Mónica Cristina Ramalho Oliveira Docentes; Alunos (9.º D; 9.º 
E; 11.º A1; 11.º B) 

PMQE; CIP; RA 

mai Palestra UNFPA (ONU) 
com  Debora Nandja- 
oficial nacional de 
programa na área de 
saúde e direitos sexuais e 
reprodutivos de 
adolescentes e jovens 

Palestra de sensibilização e discussão sobre o programa, Rapariga Biz, 
que visa empoderar e alcançar os direitos sexuais e reprodutivos de 1 
milhão de raparigas e mulheres jovens na Zambézia e Nampula. 

Mónica Cristina Ramalho Oliveira Docentes; Alunos (12.º A1; 
12.º A2; 12.º B; 12.º C) 

PMQE; CIP; MA; 
RA 

mai Palestra sobre a União 
Europeia, proferida pelo 
sr. Embaixador da União 
europeia em Moçambique 

Comemoração do dia da Europa - 9 de maio Mónica Cristina Ramalho Oliveira Docentes; Alunos (9.º B; 4.º 
4-D; 4.º 4-E; 11.º B; 11.º C; 
P5 C; 10.º B2) 

PMQE; CIP; AC; 
MA; RA 

mai Apresentação do melhor 
brinquedo científico  
 

Palestra de apresentação do melhor brinquedo científico Alfeu Henrique Dias de Paula; 
Cecília Manuela Araújo Cardoso; 
Maria Margarida Rodrigues D 
Castilho Soares Duarte; Pedro 
Manuel Pereira dos Santos; Pedro 
Miguel Alves Malheiro; Sónia Maria 
Rodrigues Afonso Gama Pereira 

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 

PMQE; AC; MA; RA 

mai Quiz das Ciências  
 

Concurso de ciência com o objetivo de envolver os alunos na 
aprendizagem. 

Pedro Miguel Alves Malheiro Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 

PMQE; AC 

mai Palestra "As aves da 
Gorongosa" 

Palestra a realizar pelo fotógrafo de natureza Diogo Marecos Duarte, 
autor do livro "As aves da Gorongosa".  
Os objetivos desta atividade são:  
- Promover o gosto pela Ciência e a Natureza.  
- Perceber a importância do trabalho de campo.  
- Reconhecer a importância das reservas naturais de Moçambique e do 
Mundo.  
- Conhecer as particularidades do Parque Nacional da Gorongosa.  
- Conhecer diversas profissões associadas à preservação da natureza. 

Sónia Maria Rodrigues Afonso 
Gama Pereira; Sandra Maria Dias 
Antunes; Olga Maria Franco; 
Maurícia Lopes Santos dos Reis 
Pires; Maria Margarida Rodrigues 
D Castilho Soares Duarte; José 
António Alves Coelho Tomé; Inês 
Almeida Mendes Moura George; 
Dora Cristina Duarte Viçoso Vieira 

Alunos (10.º A1; 11.º A1; 
11.º A2; 12.º A1; 12.º A2; 
10.º A2) 

PMQE; CIP; AC 

jun Palestra Preservar a 
magia na Ciência 

Relacionar vários aspetos das Ciências (Física, Química, Biologia, 
Filosofia, História).  

Sónia Maria Rodrigues Afonso 
Gama Pereira 

Docentes; Alunos (9.º; 10.º; 
11.º; 12.º) 

PMQE 

jan; 
fev; 
mai 

Inglaterra Vs UK (brexit)  
 

Comparação de conceitos e de imagens mentais do que é Inglaterra e 
reino Unido.  
Debate sobre as implicações do BREXIT 

Mónica Cristina Ramalho Oliveira Alunos (7.º A; 7.º B; 7.º C; 
7.º D; 7.º E) 

AC 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivos 

PE 

nov; 
dez 

Curso de Formação " Adobe InDesign" Capacitar os formandos com conhecimentos básicos do programa de paginação do Adobe InDesign. Centro de Formação  

docente 
Pessoal não 
docente 

FP 

jan; 
fev; 
mar 

Oficina de Formação "Supervisão 
Pedagógica" 

Criar pontos de concordância conceptual em relação aos conceitos em análise; Conceber dispositivos no 
departamento que permitam orientar a intervenção dos professores em torno da avaliação das 
aprendizagens, da diferenciação pedagógica, da aprendizagem cooperativa e articulação curricular.  
Capacitar os docentes para desenvolverem processos de supervisão nos respetivos departamentos em 
torno destas dimensões.  

Centro de Formação  

docente 
Docentes PMQE; AC; 

MA; RA; FP 

abr; 
mai; 
jun 

Jornadas de História 
"Contextualização curricular de 
História de Moçambique" 

Dotar os docentes de competências no domínio da história de Moçambique; Promover a contextualização 
curricular da História de Moçambique;  

Centro de Formação  

docente 
Docentes PMQE; CIP; 

FP 

jun; 
jul 

Ação de Formação "Contextualização 
Curricular de Geografia de 
Moçambique"  

Dotar os docentes de competências no domínio da história de Moçambique; Promover a contextualização 
curricular da História de Moçambique; 

Centro de Formação  

docente 
Docentes PMQE; CIP; 

FP 

jun; 
jul 

Curso de Formação "Didática e 
Avaliação do Futsal e da Luta/Judo" 

Identificar objetivamente as principais caraterísticas dos níveis Introdução e Elementar do Futsal e da 
Luta/Judo;  
Definir situações de prova e indicadores de observação para os níveis de competência Introdução e 
Elementar;  
De cada uma daquelas duas matérias, identificar quais os problemas críticos que levam os alunos a 
atingir ou não introdução e elementar destas duas matérias;  
Selecionar de forma propositiva situações de aprendizagem para colmatar as dificuldades/debilidades dos 
alunos. 

Centro de Formação  

docente 
Docentes PMQE; MA; 

FP 

jul Ação de Formação "Operacionalização 
das Orientações curriculares para o 
Pré-Escolar" 

Apropriação das orientações curriculares para o Pré-Escolar; Conhecer, interiorizar e aplicar as novas 
orientações curriculares. 

Centro de Formação  

docente 
Docentes PMQE; FP 

out Ação de Formação "Iniciação ao 
Biblio.net" 

Fornecer aos utilizadores do Biblio.net uma abordagem inicial sobre o funcionamento da aplicação, nos 
módulos de Administração e Gestão de acessos, Catalogação e Pesquisa, Gestão de Empréstimo e 
Interface Web. 

Centro de Formação  

docente 
Docentes; 
Pessoal não 
docente 

FP 

jan; 
fev; 
mar 

Ação de Formação "Excel e Outlook" Desenvolver competência para potencializar a utilização do excel e outlook em contexto de trabalho. Centro de Formação  
docente 

Pessoal não 
docente 

FP 

mai Curso de Formação - Intervenção 
pedagógica com crianças com NEE. 

Conhecer o enquadramento legal e conceptual do Decreto-Lei 3/2008. Identificar caraterísticas das 
crianças e jovens co NEE. Identificar a forma de funcionamento e o estilo de aprendizagem desta crianças 
e jovens: comunicação, funcionamento cognitivo e comportamento. Organizar e desenvolver programas 
de intervenção que respondam as necessidades educativas e individuais de crianças e jovens com NEE. 
Desenvolver competências necessárias ao trabalho em equipa (pais, professores e outros técnicos). 

Maria Gabriela 
Fadário de Carvalho 
Canastra 

Pessoal não 
docente 

FP 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador 
Público-

alvo 
Objetivos 

PE 

out; 
nov 

Conhecer o interior do 
corpo humano 

Exploração de modelos anatómicos de acordo com os temas desenvolvidos previamente pelas 
educadoras de infância.  
Identificar órgãos do sistema digestivo, respiratório e cardíaco.  
Promover boas práticas de higiene e alimentação. 

José António Alves Coelho Tomé Alunos (P4; 
P5) 

PMQE; AC 

nov "O Mar de Maputo" Atividade multidisciplinar, cruzando a articulação horizontal com a articulação vertical e agregando o 
Projeto Voluntários da Leitura.  
Desdobrou-se em núcleos de atividades organizadas para o pré-escolar, com leituras expressivas de 
um conto;  
Dramatização da obra "O Mar de Maputo" de Rafo Diaz, no Auditório;  
Exposição no átrio sobre a arquitetura e o espaço na cidade de Maputo; 

Karina Nelly Gurgo Bastos; Nuno 
Francisco do Amaral Domingues; Luísa 
Maria Pina Valente Antunes; Maria 
Cristina da Costa Barreiros Viana; Maria 
Manuel Rodrigues Seno 

Docentes; 
Alunos 

PMQE; AC; 
PI; RA 

dez SHOE (atividade incluida 
na festa de natal do 
4ºano) 

O filme apresenta, em termos cinematográficos, uma estética alternativa e independente dentro das 
curtas de animação. Em termos conceptuais foca um mundo onde a falta de recursos exige 
criatividade.  
Assim, durante a festa de natal, o filme será visto e seguir-se-á um debate, moderado pelo professor 
de filosofia da turma, no sentido de aferir e aprofundar os traços reflexivos propostos no filme.  
Investir numa cidadania crítica.  
Treinar a comunicação em público.  
Praticar o debate.  
Promover a cultura cinematográfica. 

Zahirra Bashir Amade; Sandra do 
Rosário Ferreira Cosme; Karina Nelly 
Gurgo Bastos; Fulgêncio Custódio 
Samo 

Docentes; 
Alunos (P4; 
4.º) 

PMQE; AC; 
RA 

jan Tempos Modernos? Atividade: Visualização análise e debate do filme: “ Tempos Modernos” de Charlie Chaplin.  
  
Atividade: Visualização análise e debate do filme: “ Tempos Modernos” de Charlie Chaplin.  
Objetivos:  
• despertar a fruição estética da Sétima Arte tendo como base a articulação das várias áreas 
do saber.  
• alargar a cultura cinematográfica (realização da Biografia do realizador, caracterização das 
personagens…)  
• refletir sobre conceitos da disciplina de Português e História.  
• desenvolver técnicas de apresentação oral.  
• Tratamento, análise e contextualização de fontes diversas.  
  
  
 

Karina Nelly Gurgo Bastos; António 
Jorge Pereira Faria Lopes; Nuno 
Francisco do Amaral Domingues; Maria 
Manuel Rodrigues Seno; Sandra do 
Rosário Ferreira Cosme 

Docentes; 
Alunos (6.º A; 
6.º B; 6.º C; 
6.º D; 6.º E; 
6.º F) 

PMQE; AC; 
MA 

abr Comemoração da 
revolução de Abril 

Atividade multidisciplinar, integrando os contributos da área de Educação Visual, Teatro, Português e 
Projeto Voluntários da Leitura.  
Dividiu-se por vários núcleos de ação: Construção de um poema coletivo, Dramatizações em sala de 
aula, Visionamento do filme "Capitães de Abril", Exposição, Recriação Histórica de uma manifestação 
da época, Dramatização de textos sobre o tema, Palestra proferida pelo Professor Borges Coelho.  
A Palestra inseriu-se no Plano de Formação do Grupo Disciplinar de História.  
Esta atividade integra o início da comemoração do Dia da CPLP. 

Maria Manuel Rodrigues Seno; Rodrigo 
Manuel Correia Borges; Maria Cristina 
da Costa Barreiros Viana; Luísa Maria 
Pina Valente Antunes; Nuno Francisco 
do Amaral Domingues; Karina Nelly 
Gurgo Bastos 

Docentes; 
Alunos (4.º; 
6.º; 9.º; 12.º) 

PMQE; AC; 
PI; RA; FP 

jun Masterclass Semana de aulas intensivas de orquestra: Violino, Viola de arco, Piano e Coro. Ricardo Conceição; Luís Vicente 
Rodrigues Santana; Feliciano Castro; 
Assumane Saíde 

Docentes; 
Encarregados 
de 
educação/Co
munidade; 
Alunos (1.º; 
2.º; 3.º; 4.º; 
5.º; 6.º; 7.º; 
8.º; 9.º; 10.º) 

PMQE; CIP 
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jun Sarau das Línguas Os alunos apresentar-se-ão em diferentes áreas artísticas como a dança, o canto, a 
declamação e a representação, englobando as áreas disciplinares do departamento de 
línguas. Pretende-se com esta atividade aplicar aprendizagens realizadas ao longo do 
ano letivo; utilizar a língua portuguesa, francesa, inglesa e espanhola como suporte de 
comunicação de linguagens artísticas diversas; enriquecer o universo cultural dos 
alunos, tocando nas diferentes artes; promover a capacidade de comunicar em público 
bem como o trabalho de criatividade e autonomia dos mesmos. 

Margarida de Lurdes dos 
Santos Cruz; João Paulo dos 
Santos Videira; Ana Paula 
Cardoso de Carvalho; Uriel 
Valencia Guerra; Sónia Maria 
da Silva; Paula Lopes; Olga 
Horácio Pires; Maria Inês dos 
Santos Ferreira Gomes; Maria 
Gorete Carvalho Monteiro; 
Estela Emília Marques Pinheiro 

Docentes; Pessoal 
não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidad
e; Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 
8.º; 9.º; 10.º; 11.º; 
12.º) 

PMQE; AC; PI; MA 

set; out; 
nov; 

dez; jan; 
fev; 
mar; 
abr; 

mai; jun 

Projeto de Filosofia 
para Crianças - 1º ciclo 

O Projeto de Filosofia para Crianças visa: estimular a reflexão pessoal, suscitando uma 
atitude crítica e criativa; desenvolver a capacidade argumentativa; promover hábitos de 
questionamento face a situações da vida quotidiana e desenvolver a consciência dos 
direitos e deveres democráticos, promovendo uma intervenção responsável.   

Fulgêncio Custódio Samo Alunos PMQE; AC 

set; out; 
nov; 

dez; jan; 
fev; 
mar; 
abr; 

mai; jun; 
jul; ago 

"Clube de Leitores" Descrição : O Clube de leitores é um tempo criado pelo Grupo de Português para 
acompanhar os alunos ao longo das suas leituras quer se tratem de obras de leitura 
obrigatória, quer se tratem de obras selecionadas pelos alunos para leitura de 
recriação.  
O Clube de leitores funcionará dividido  em três blocos: um orientado para os leitores e 
leituras do 9º ano; outro para o  10º e 11º ano; e um outro orientado para os leitores e 
leituras do 12º ano, tendo cada bloco a duração de 90 minutos semanais.  
  
Finalidades: Ajudar a formar leitores competentes e entusiastas.  
  
Objetivos específicos: promover hábitos de leitura quotidianos; promover o gosta pela 
leitura, ampliar o leque de leituras realizadas pelos alunos, promover o debate em torno 
das mesmas, resolver problemas de compreensão e interpretação das várias tipologias 
de texto escrito.  

Ana Paula Cardoso de Carvalho Alunos (9.º; 10.º; 11.º; 
12.º) 

PMQE; AC; RA 

set; out; 
nov; 

dez; jan; 
fev; 
mar; 
abr; 

mai; jun 

Inspira Ciência Promover e realizar atividades em sala de aula ligadas à Ciência de forma a promover 
o gosto pela ciência e a interdisciplinaridade. Os professores de todos os ciclos podem 
contactar os membros das Mãos da Ciência para preparar e eventualmente apresentar 
atividades práticas ou apresentações em forma de palestra com o objetivo de melhorar 
as aprendizagem. 

Sónia Maria Rodrigues Afonso 
Gama Pereira; Sandra Maria 
Dias Antunes; Dora Cristina 
Duarte Viçoso Vieira; José 
António Alves Coelho Tomé 

Docentes; Alunos PMQE; AC 

set; out; 
nov; 

dez; jan; 
fev; 

mar; jun 

Projeto de 
Contextualização 
Curricular - 
homologação da 
disciplina de História de 
Moçambique  
 

Projeto de Contextualização do Currículo de História :  
objetivo: homologação da disciplina de História de Moçambique para o 12º ano.  
Preparação da candidatura com organização de todo o processo a ser enviado para a 
Direção Geral de Ensino. 

Maria Manuel Rodrigues Seno; 
Maria Cristina da Costa 
Barreiros Viana; Luísa Maria 
Pina Valente Antunes; Rodrigo 
Manuel Correia Borges 

Docentes; Alunos PMQE; CIP; AC; RA; 
FP 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador 
Público-

alvo 
Objetivos PE 

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul 

Articulação com Projetos 
da EPM - CELP 

Descrição resumida da atividade;  
Estabelecer parcerias com os projetos "Mãos na Ciência" e "Plano Nacional de Cinema" (PNC):  
- Participação dos alunos das escolas que integram o Projeto "Mabuko Ya Hina" em atividades 
dinamizadas no âmbito dos projetos acima referidos.  
Objetivos específicos;  
- Proporcionar aos alunos das escolas que integram o Projeto "Mabuko Ya Hina" aprendizagens na 
área das ciências, designadamente visitas à exposição "A Física no Dia a Dia", ao Planetário e 
visionamento de filmes relacionados com o Projeto.  
- Proporcionar às escolas que integram o Projeto "Mabuko Ya Hina" o acesso ao cinema, no âmbito 
do PNC.  
- Sensibilizar os professores para a importância de trabalhar em contexto de sala de aula as 
aprendizagens realizadas no âmbito destes projetos.  
 

Isabel Mota; Ana Manuela da 
Costa Albasini 

Docentes; 
Alunos 

CIP; AC 

set; 
out; 
nov; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun 

Clube de Francês " 
FRANCOMANIES" 

Com o Clube de  Francês "FRANCOMANIES" pretende-se propôr atividade lúdicas (atelier cuisine, 
sessions de cinéma, découverte  de personnalités francophones.) que promovam o interesse pela 
língua e cultura francesas e francófonas.   
O público-alvo deste clube são os alunos de Francês que queiram participar de forma voluntária.  
Objetivos:  
Contactar com a língua francesa em situação real de comunicação.  
Conhecer aspetos da língua/ cultura francesa/ francófona.   
Motivar para o estudo da língua através do contacto com falantes de língua francesa/ testemunhos.   
 

Maria Gorete Carvalho Monteiro Alunos (7.º A; 
7.º B; 7.º C; 
7.º D; 8.º A; 
8.º B; 8.º C; 
8.º D; 9.º A; 
9.º B; 9.º C; 
9.º D) 

PMQE; AC; PI 

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul 

PROJETO DE 
ARTICULAÇÃO 
VERTICAL - 4º E 5º 
ANOS.  

Encontros regulares dos professores de Português do 5º ano com os do 4º ano, para analisar a 
articulação vertical e horizontal do currículo; análise dos documentos, ao nível de conteúdos e 
competências; discussão de metodologias e práticas pedagógicas; partilha de experiências e de 
materiais. 

Zahirra Bashir Amade; Teresa 
Maria Gomes Rebelo Paulo; 
Sónia Maria da Silva; Mércia 
Maria de Sousa Calú; Mariana 
da Visitação Ferreira; Dina da 
Conceição Duarte da Silva; 
Coordenador(a) 2º CEB; 
Coordenador(a) 1º CEB 

Docentes PMQE; CIP; AC; RA 

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun 

Atividades musicais 
extracurriculares: Piano I 
e II; Violino; Viola de 
Arco; Guitarra Clássica; 
Bateria; Acordeão; 
Clarinete; Flauta 
Transversal; Formação 
Musical e Orquestra  
 

- Desenvolver o gosto e o respeito pelas expressões artísticas valorizando as artes como uma 
forma de conhecimento;  
- Promover o ensino e a prática musical na escola, ao nível da formação musical / instrumental e da 
história da música;  
- Fomentar competências musicais nos alunos.  
 

Queirós Júlia Inácio Nhabombe                     
; Ricardo Conceição; Assumane 
Saíde; Luís Vicente Rodrigues 
Santana; Catarina Isabel Lopes 
Gonçalves Domingues 

Alunos (1.º; 
2.º; 3.º; 4.º; 
5.º; 6.º; 7.º; 
8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º) 

AC; RA 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivos 

PE 

nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai 

Cozinha com Ciência A atividade “Cozinha com Ciência” abrange vários temas científicos 
relacionados com fenómenos observados no dia-dia; a explicação de 
cada tema será dada de acordo com o nível de conhecimento e idade 
dos participantes. Sempre que possível no final de cada sessão será lido 
um texto relacionado com a atividade realizada de forma a promover os 
hábitos e o gosto pela leitura científica. Durante as sessões serão 
colocadas questões orais e solicitados desenhos de forma aos 
participantes transmitirem o conhecimento adquirido e garantir que o 
mesmo está correto. O objetivo principal da atividade é fomentar o gosto 
pela ciência e hábitos de leitura científica. 

Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira; Olga 
Maria Franco; Ana Paula Ramalho Bento N.Aires 
Relvas 

Alunos PMQE 

jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul; 
ago 

«À Volta dos livros» Partilha de Leituras por diversos elementos da comunidade escolar. Faira Cassimo Semá Mahomed Docentes; Alunos 
(9.º) 

PMQE 

fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun 

Visita à exposição- Física 
no dia a dia da escola 

Adquirir conhecimentos sobre o mundo físico;  
Promover a divulgação da cultura científica  
Explorar os materiais e as suas propriedades;  
Desenvolver capacidades de : observar, pesquisar, investigar, registar, 
ordenar, classificar, …  
  
 

Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira; Ana 
Isabel Loureiro Ferreira de Carvalho; Ana Paula 
Rodrigues; Célia Isménia Cuambe; Daniela Vieira 
Barata; Leila Albuquerque Figueiredo Pereira da 
Costa; Maria Alzira da Silva Reis; Maria de Fátima 
Castanheira Martins; Maria João Rafael Pereira Braga; 
Patrocinia Sandra Martins Penascais 

Alunos (P5 A; P5 B; 
P5 C; P5 D; P4 E; 
P4 F; P4 G; P4 H) 

PMQE; CIP; 
AC 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

 

O nosso Mar Palestra dinamizada pela WWF sobre algumas espécies marinhas 
existentes em Moçambique que se encontram em vias de extinção 
dirigida aos alunos da Pré A e do 8ºC, no âmbito da parceria existente. 

Ana Isabel Loureiro Ferreira de 
Carvalho; Sandra Maria Dias 
Antunes 

Alunos (8.º C; P5 A) PMQE; CIP 

fev; 
mar 

Uma Aventura na 
Fortaleza e na Casa 
Amarela 

Projeto de contextualização curricular na Área da História e Geografia de 
Portugal e de Moçambique.  
Visita de estudo de dois dias à Fortaleza de Maputo e à Casa Amarela 
(Museu da Moeda), dois locais históricos de grande valor patrimonial, 
tanto no que respeita aos edifícios como ao espólio que guardam, 
relacionados com a história da presença portuguesa em Moçambique 
(período da ocupação colonial e da resistência a essa ocupação).  
Os alunos do 6º ano estão a estudar esse período histórico (séculos 
XVIII e XIX) e por isso surgiu a ideia de uma “aventura” que os leve à 
descoberta de vestígios materiais (os edifícios e os objetos) de uma 
época para eles tão distante mas importante para a compreensão do 
presente. No interior destes edifícios serão envolvidos num conjunto de 
atividades (ao longo de dois dias) que lhes permitirão 
recriar/perceber/sentir o tempo passado e os lugares e compreender a 
complexidade das relações humanas.  
Objetivos específicos:  
- Despertar o interesse pelo conhecimento da História de Moçambique e 
a compreensão da relação com a História de Portugal.   
- Possibilitar o contacto com fontes históricas diversificadas e perceber a 
importância da sua preservação.  
- Utilizar técnicas de investigação: observar e descrever aspetos da 
realidade física e social e contextualizar (tempo / espaço).  
- Desenvolver atividades que promovam a interdisciplinaridade.  
- Promover aprendizagens de forma lúdica e estabelecendo parcerias 
com os Encarregados de Educação.  
- Desenvolver a autonomia, responsabilidade e cooperação entre 
colegas.  
- Desenvolver o espírito crítico e de cidadania.  
 

Nuno Francisco do Amaral 
Domingues; Maria Manuel 
Rodrigues Seno 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (6.º A; 6.º B; 6.º C; 
6.º D; 6.º E; 6.º F) 

PMQE; CIP; AC 

fev Banco do livro Descrição resumida da atividade;  
Oferecer manuais escolares em 2ª mão e outros às Escolas que 
integram o Projeto "Mabuko Ya Hina":  
- Oferta de livros escolares e outros, no espaço da EPM-CELP.  
Objetivos específicos;  
- Apoiar as Escolas do Sistema de Ensino de Moçambique no arranque 
do ano letivo, mediante a oferta de livros.  
- Promover a reutilização de livros escolares.   

Isabel Mota; Ana Manuela da 
Costa Albasini 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos 

CIP 

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul 

Parcerias  
 

Esta atividade tem como objetivos participar em parcerias, desenvolver 
atividades no âmbito de parcerias, promover e difundir a língua e o 
património cultural portugueses e contribuir para a formação de leitores.  
 

Ana Paula Ramalho Bento N.Aires 
Relvas 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º; 
12.º) 

CIP; RA 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivos 

PE 

set; 
out; 
nov; 
mar; 
jun 

Festa de encerramento 
do  ano letivo no âmbito 
do Projeto "Mabuko Ya 
Hina" - "Festival Escolas 
com Livros" 

Descrição resumida da atividade;  
Promover o intercâmbio entre as Escolas que integram o Projeto "Mabuko Ya Hina":  
- Realização de reuniões com os intervenientes para planificar e organizar a atividade.  
- Realização do Concurso "Festival Escolas com Livros".  
- Desenvolvimento de atividades no âmbito do Projeto "Mabuko Ya Hina", marcando-se o 
encerramento do ano letivo.  
Objetivos específicos;  
- Desenvolver atividades relacionadas com o livro e a leitura.  
- Promover a escrita criativa, valorizando-se a expressão literária.  
- Contribuir para o reconhecimento da leitura e da escrita como fonte de lazer e descoberta.  
- Estimular as diferentes expressões artísticas e culturais.  
- Promover o intercâmbio, a partilha de experiências e o convívio entre as Escolas que integram 
o Projeto "Mabuko ya Hina".  
- Promover a participação da comunidade local no Festival.   
   

Isabel Mota; Ana 
Manuela da Costa 
Albasini 

Docentes; Pessoal 
não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunida
de; Outro; Alunos 

CIP 

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul 

Programa de Educação 
Para a Rapariga (ERA) - 
Parceria com o PNG 

Descrição resumida da atividade;  
Colaborar com o Parque Nacional da Gorongosa (PNG) ao nível da implementação do Programa 
ERA:  
- Aferição das competências de leitura das Raparigas dos Clubes das Raparigas, com base no 
Modelo de Avaliação das Competências de Leitura criado por docentes da EPM - CELP.  
- Elaboração do Currículo do Programa ERA.  
- Monitorização do trabalho realizado pelos Facilitadores de Leitura nos Clubes das Raparigas.  
Objetivos específicos;  
 - Promover as competências de leitura das Raparigas.  
- Definir conteúdos e objetivos para o desenvolvimento de competências de leitura em Língua 
Portuguesa adaptados à realidade dos Clubes das Raparigas e do meio onde se inserem.  
- Definir conteúdos e objetivos no âmbito da Educação para a Cidadania adaptados à realidade 
dos Clubes das Raparigas e do meio onde se inserem.  
- Promover atitudes no sentido de educar Raparigas socialmente ativas e responsáveis.  
- Avaliar, anualmente, as competências de leitura das Raparigas dos Clubes com base na 
aplicação do Modelo de Avaliação.   

Isabel Mota; Ana 
Manuela da Costa 
Albasini 

Outro CIP 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

set; 
out; 
nov; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul 

Articulação com as 
Direções/Órgãos 
Pedagógicos de 
Gestão/Responsáveis 
pelas Maletas de Leitura 

Descrição resumida da atividade;  
Cooperar com as escolas de acolhimento das maletas de leitura:  
- Realização de reuniões periódicas com os Órgãos de Gestão das escolas 
com maletas de leitura.  
- Realização de reuniões de abertura do ano letivo e de avaliação do trabalho.  
- Realização de visitas periódicas às escolas com o intuito de acompanhar o 
trabalho realizado.  
Objetivos específicos;  
- Assegurar a continuidade do trabalho realizado no âmbito do Projeto "Mabuko 
Ya Hina".  
- Incentivar a realização de um trabalho articulado entre as escolas com 
maletas de leitura.   
- Incentivar a realização de um trabalho articulado entre as escolas com 
maletas de leitura, as Associações Parceiras e os Grupos Culturais.  
- Realizar um trabalho articulado com a Fundação Portugal África (FPA) e a 
AIDGlobal ao nível da dinamização do Projeto "Mabuko Ya Hina" em Inharrime 
e no Chibuto.  
  

Isabel Mota; Ana Manuela 
da Costa Albasini 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos 

CIP 

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul; 
ago 

Articulação com a Rede 
de Bibliotecas Escolares 
de Portugal (RBE) 

Descrição resumida da atividade;  
- Apoiar o Governo de Portugal/Rede de Bibliotecas Escolares de Portugal na 
implementação das ações previstas no Protocolo de Cooperação nos domínios 
das bibliotecas escolares e da promoção da leitura.  
- Apresentação do Plano de Atividades e do Relatório de Atividades referentes 
ao ano letivo 2017/2018.  
- Criação de formas de colaboração que deem expressão à Cooperação na 
área das bibliotecas escolares e da promoção da leitura.  
- Envio para a RBE de materiais informativos sobre o Projeto "Mabuko Ya 
Hina".  
Objetivos Específicos;  
- Desenvolver um trabalho articulado com a RBE ao nível das ações inerentes 
à intervenção prevista para o ano letivo 2017/2018, no âmbito do Projeto de 
criação e gestão das bibliotecas escolares e maletas de leitura.  
- Definir formas de apoio indispensáveis à concretização e sustentabilidade 
destas ações. 

Isabel Mota; Ana Manuela 
da Costa Albasini 

Outro CIP 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul 

Articulação com o 
Ministério da Educação e 
Desenvolvimento 
Humano (MINEDH)  

Descrição resumida da atividade;  
Apoiar o Governo de Moçambique na implementação das ações previstas no Protocolo de 
Cooperação nos domínios das Bibliotecas Escolares e da Promoção da Leitura:  
- Apresentação do Plano de Atividades e do Relatório de Atividades referentes ao ano letivo 
2017/2018.  
- Criação de formas de colaboração que deem expressão à Cooperação na área das Bibliotecas 
Escolares e da Promoção da Leitura.  
- Oferta ao MINEDH de materiais informativos sobre o Projeto "Mabuko Ya Hina" (Bibliotecas 
Escolares e Maletas de Leitura).  
Objetivos específicos;  
- Desenvolver um trabalho articulado com o MINEDH ao nível das ações inerentes à intervenção 
prevista para o ano letivo 2017/2018, no âmbito do Projeto de criação e gestão das bibliotecas 
escolares e maletas de leitura.  
- Desenvolver um trabalho articulado com o MINEDH com vista à criação do Programa Rede de 
Bibliotecas Escolares em Moçambique, dando continuidade ao trabalho desenvolvido em 2016/2017.  
- Definir formas de apoio indispensáveis à concretização e sustentabilidade destas ações. 

Isabel Mota; Ana 
Manuela da Costa 
Albasini 

Outro CIP 

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul 

Articulçaõa com a 
Embaixada de Portugal 
em Moçambique/Camões 

Descrição resumida da atividade;  
Apoiar o Governo de Portugal na implementação das ações previstas no Protocolo de Cooperação 
nos domínios das bibliotecas escolares e da promoção da leitura:  
- Apresentação do Plano de Atividades e do Relatório de Atividades referente ao ano letivo 
2017/2018.  
- Criação de formas de colaboração que deem expressão à Cooperação na área das bibliotecas 
escolares e da promoção da leitura.  
- Divulgação junto da Embaixada de Portugal/Camões de materiais informativos sobre o Projeto 
"Mabuko Ya Hina".  
Objetivos Específicos:  
- Desenvolver um trabalho articulado com a Embaixada de Portugal/Camões ao nível das ações 
inerentes à intervenção prevista para o ano letivo 2017/2018, no âmbito do Projeto de criação e 
gestão das bibliotecas escolares e maletas de leitura.  
- Definir formas de apoio indispensáveis à concretização e sustentabilidade destas ações.  
 

Isabel Mota; Ana 
Manuela da Costa 
Albasini 

Outro CIP 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul 

Articulação com a ONGD 
Helpo Moçambique e com 
a Coordenação do Projeto 
de Educação para o 
Voluntariado do Ensino 
Secundário da EPM - 
CELP  

Descrição resumida da atividade;  
Apoiar as turmas do Ensino Secundário da EPM - CELP na implementação do 
Projeto de Educação para o Voluntariado nas escolas do Projeto "Mabuko Ya Hina":  
- Realização de reuniões com os dinamizadores do Projeto.  
- Realização de reuniões com os dinamizadores do Projeto, com a ONGD Helpo 
Moçambique e com as direções e professores das escolas do Sistema de Ensino de 
Moçambique.  
- Realização de atividades de Educação para o Voluntariado, promovendo o encontro 
e o trabalho conjunto entre os alunos da EPM - CELP e os alunos das escolas 
parceiras.  
Objetivos específicos;  
- Incentivar a realização de um trabalho articulado no âmbito dos projetos "Mabuko 
Ya Hina" e "Educação para o Voluntariado".  
- Apoiar o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas com vista à criação de 
bibliotecas nas escolas parceiras.  
- Mediar os contactos entre a ONGD Helpo Moçambique, a EPM - CELP e as escolas 
parceiras.  
- Participar nas atividades dinamizadas pelas turmas da EPM - CELP.  
- Promover o espírito de solidariedade e de responsabilidade social. 

Isabel Mota; Ana 
Manuela da Costa 
Albasini 

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos 

CIP 

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul; 
ago 

Divulgação do Projeto 
"Mabuko Ya Hina" 

Descrição resumida da atividade;  
Divulgar o trabalho realizado no âmbito do Projeto "Mabuko Ya Hina" e integração do 
mesmo no Portal da EPM - CELP:  
- Articulação com o Centro de Recursos Educativos da EPM - CELP ao nível da 
divulgação do Projeto "Mabuko Ya Hina" no Jornal "O Pátio".  
- Articulação com a RBE e com o Centro de Recursos Educativos da EPM - CELP ao 
nível da integração do Projeto "Mabuko Ya Hina" no Portal da EPM - CELP.  
Objetivos específicos;  
- Incentivar a divulgação do Projeto "Mabuko Ya Hina".  
- Incentivar a cultura de excelência e da melhoria contínua ao nível das práticas de 
gestão e dinamização das bibliotecas escolares e maletas de leitura.  
- Criar novos materiais de divulgação do Projeto. 

Isabel Mota; Ana 
Manuela da Costa 
Albasini 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos 

CIP 

set; 
out; 
nov; 
dez; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul 

Articulação com os 
Grupos Culturais das 
escolas que integram o 
Projeto "Mabuko Ya Hina" 

Descrição resumida da atividade;  
Articular com os Grupos Culturais ao nível da implementação/dinamização do Projeto 
"Mabuko Ya Hina":  
- Realização de reuniões com os Grupos Culturais e com as Direções e Professores 
das escolas do Projeto "Mabuko Ya Hina".  
- Desenvolvimento de um conjunto de iniciativas culturais, artísticas e de incentivo à 
leitura.  
Objetivos específicos;  
- Incentivar a realização de um trabalho articulado entre o MINEDH, a EPM - CELP, 
os Grupos Culturais e as escolas do Projeto "Mabuko Ya Hina".  
- Incentivar a participação dos Grupos Culturais em atividades desenvolvidas nas 
bibliotecas escolares e com as maletas de leitura.  
- Divulgar, com o apoio dos Grupos Culturais, aspetos da cultura moçambicana. 

Isabel Mota; Ana 
Manuela da Costa 
Albasini 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos 

CIP 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

set; 
out; 
nov; 
dez; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul 

Articulação com as 
Associações Parceiras 

Descrição resumida da atividade;  
Articular com as Associações Parceiras ao nível da implementação/dinamização do 
Projeto "Mabuko Ya Hina":  
- Realização de reuniões com os representantes das Associações Parceiras;  
- Realização de reuniões com os representantes das Associações Parceiras, com 
as Direções e os Professores das escolas de intervenção das referidas 
Associações.  
Objetivos específicos;  
- Incentivar a realização de um trabalho articulado entre o MINEDH, a EPM - CELP, 
as Associações Parceiras e as Escolas onde estas intervêm.  
- Desenvolver, em parceria com as Associações, um conjunto de atividades que 
viabilizem o funcionamento das maletas de leitura.  
- Coordenar e orientar o trabalho realizado pelas Associações Parceiras e pelos 
Professores, assegurando o cumprimento do acordo firmado nos Protocolos de 
Parceria.  

Isabel Mota; Ana Manuela 
da Costa Albasini 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos 

CIP 

set; 
out; 
nov; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul 

Articulação com as 
direções/órgãos 
pedagógicos de 
gestão/professores 
responsáveis das escolas 
com bibliotecas escolares 

Descrição resumida da atividade;  
Cooperar com as escolas do Sistema de Ensino de Moçambique cujas bibliotecas 
foram integradas na RBE:  
- Realização de reuniões periódicas com os órgãos de gestão das escolas.  
- Realização de reuniões de abertura do ano letivo e de avaliação do trabalho 
desenvolvido.  
- Realização de visitas periódicas às escolas com o intuito de acompanhar e apoiar 
o trabalho realizado.  
- Realização de atividades no âmbito dos projetos de "Educação para o 
Voluntariado" e "Educação para a Cidadania", promovendo o encontro e o trabalho 
conjunto entre os alunos da EPM - CELP e os alunos das escolas parceiras.  
- Inauguração de bibliotecas escolares.  
Objetivos específicos;  
- Otimizar a implementação/dinamização dos projetos de funcionamento das 
bibliotecas escolares.  
- Promover a comunicação entre o MINEDH, a EPM - CELP e as escolas.  
- Promover a comunicação entre a EPM - CELP, o MINEDH e a RBE.  
- Promover o espírito de solidariedade e de responsabilidade social.  
- Apoiar a criação de novas bibliotecas escolares.  
- Assegurar a continuidade do trabalho realizado no âmbito da dinamização dos 
projetos. 

Isabel Mota; Ana Manuela 
da Costa Albasini 

Docentes; Outro CIP 

set; 
out; 
nov; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul; 
ago 

Implementação do 
Modelo de Avaliação do 
Projeto "Mabuko Ya Hina" 

Descrição resumida da atividade;  
Implementação do Modelo de Avaliação do Projeto "Mabuko Ya Hina", com a 
participação dos diretores, professores bibliotecários e alunos das escolas que 
integram o Programa RBE.  
Objetivos específicos;  
- Aferir os resultados do Projeto "Mabuko Ya Hina".  
- Adequar os conteúdos e metodologias do Modelo de avaliação do Projeto 
"Mabuko Ya Hina" à realidade dos contextos escolares e familiares. 

Isabel Mota; Ana Manuela 
da Costa Albasini 

Docentes; Encarregados 
de educação/Comunidade; 
Alunos 

CIP 
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jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun 

Jornalarte - Oficina de 
Jornalismo 

Oficina de aprendizagem de conceção e construção de mensagens de 
cariz jornalístico para difusão através de vários suportes e plataformas 
informativos analógicos e digitais. A publicação e a distribuição das 
mensagens constituem, elas próprias, objetos de aprendizagem, numa 
perspetiva e metodologia básica de "aprender fazendo" projetos de 
comunicação social.   
   
A finalidade é promover uma educação para os média através, 
sobretudo, de aprendizagens relacionadas com o saber codificar e 
construir mensagens, que é também um modo de aprender a 
descodificá-las e, desta forma, estar mais preparado para um 
relacionamento saudável e proveitoso com os média.   
   
A iniciativa dirige-se aos alunos da EPM-CELP bem como aos alunos 
das escolas do sistema de ensino moçambicano que integram o projeto 
«Mabuko Ya Hina», liderado pela nossa Escola 

António Jorge Pereira Faria Lopes; 
Fulgêncio Custódio Samo 

Docentes; Alunos PMQE; CIP; AC; PI 

fev; 
abr; 
jul 

Ações de Formação no 
âmbito do Protocolo de 
Parceria entre a Escola 
Portuguesa de 
Moçambique -Centro de 
Ensino e Língua 
Portuguesa (EPM - 
CELP) e o Parque 
Nacional da Gorongosa 
(PNG) - Programa de 
Educação Para Rapariga 
(ERA). 

Dinamização de ações de formação para os Facilitadores de Leitura dos 
Clubes das Raparigas nas seguintes áreas: Leitura em Língua 
Portuguesa; Educação para a Cidadania; Educação para a Saúde; 
Educação Ambiental. 

Ana Maria Amado Rodrigues 
Besteiro; Ana Manuela da Costa 
Albasini 

Outro CIP 

 



 

2.5 Dia/Semana da escola/agrupamento 
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out As Bruxas e a Alquimia Atividades práticas sobre química (cor)/alquimia/bruxas. Sónia Maria Rodrigues Afonso 
Gama Pereira 

Alunos (P4; P5; 2.º) PMQE 

nov Dia da Escola Aberta. Leitura/dramatização da obra «Mar de Maputo», no âmbito do Dia Escola 
Aberta.  
  
 

Faira Cassimo Semá Mahomed Alunos (P4 E; P4 F; P4 G; 
P4 H) 

AC 

mar Semana do Teatro. Semana do Teatro. Dramatizações. Faira Cassimo Semá Mahomed; 
Rogério Paulino Manjate 

Alunos (11.º C; 9.º) PMQE; AC; PI 

mar Encontro com Escritores- 
semana da Leitura 

Encontro com escritores. Faira Cassimo Semá Mahomed Alunos (11.º C; 9.º) PMQE 

abr 25 de Abril Comemoração do 25 de Abril. Faira Cassimo Semá Mahomed Alunos (9.º A; 9.º D; 9.º E) PMQE 

abr Exposição " a Beleza da 
geografia e a Geografia 
da Beleza" 

Mostra de trabalhos dos alunos Maria Margarida Maia Ferreira de 
Almeida Vaz; Mónica Cristina 
Ramalho Oliveira 

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (8.º A; 8.º B; 8.º C; 
8.º D; 8.º E) 

PMQE; MA 

mai Mundo da lusofonia - 
CPLP 

Espetáculo para o Pré-Escolar realizados pelos alunos do terceiro ciclo 
sobre os diferentes países que compõem a CPLP.  

Maria Margarida Maia Ferreira de 
Almeida Vaz; Mónica Cristina 
Ramalho Oliveira; Maria de Lurdes 
Gomes Miranda do Vale; Faira 
Cassimo Semá Mahomed 

Alunos (8.º A; 8.º C; 8.º D; 
8.º E; 9.º D; 9.º E; 10.º C) 

PMQE; AC; MA 

mai Comemoração do dia 
CPLP. 

Leitura de textos de autores lusófonos. Faira Cassimo Semá Mahomed Alunos (9.º A; 9.º D; 9.º E) PMQE; AC 

mai Geocaching Trata-se de uma atividade entre os alunos de 7.ano, .... Mónica Cristina Ramalho Oliveira Alunos (7.º A; 7.º B; 7.º C; 
7.º D; 7.º E) 

PMQE; AC 

jun Sarau das Línguas Espetáculo de música, dança e teatro preparado pelos alunos do Ensino 
Básico e Secundário, como resultado das aprendizagens na área das 
línguas. 

Ana Paula Ferreira Martins; Estela 
Emília Marques Pinheiro; Maria 
Gorete Carvalho Monteiro; Olga 
Horácio Pires; Paula Lopes 

Encarregados de 
educação/Comunidade 

AC; RA 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivos 

PE 

nov Visita de Estudo ao 
Arquivo Histórico de 
Moçambique 
/Comemoração do Dia da 
Cidade. 

A visita de estudo pretende dar a conhecer o arquivo Histórico de 
Moçambique e as condições de preservação de fontes materiais e 
escritas, nucleares para a construção do conhecimento histórico. A 
questão das Fontes na historiografia contemporânea integra um núcleo 
temático do programa de História A do Ensino Secundário. 

Maria Cristina da Costa Barreiros 
Viana; Luísa Maria Pina Valente 
Antunes 

Alunos (10.º C; 11.º C) PMQE; RA 

nov Visita de Estudo ao 
Instituto de Investigação e 
Saúde da Manhiça 

A visita tem como objetivos os alunos tomarem contato com as práticas 
da Biotecnologia e a importância destas para a melhoria da qualidade de 
vida das populações. Tem ainda como objetivo permitir aos alunos 
conhecer as diferentes áreas da Biotecnologia  / Saúde, importante para 
as escolhas profissionais futuras. 

Ana Maria Amado Rodrigues 
Besteiro 

Alunos (12.º A1) PMQE; CIP; 
AC; RA 

nov Visita de estudo ao 
Museu de História Natural 
e à Fortaleza 

Para comemorar o dia da Cidade de Maputo, vamos fazer uma visita à 
fortaleza e ao Museu de História Natural.  
A visita ao Museu tem como principal objetivo, os animais, seu habitat, 
revestimento, alimentação etc. 

Ana Paula Rodrigues; 
Coordenador(a) Pré; Leila 
Albuquerque Figueiredo Pereira da 
Costa; Maria Alzira da Silva Reis; 
Maria João Rafael Pereira Braga; 
Patrocinia Sandra Martins 
Penascais 

Docentes; Pessoal não docente; 
Alunos (P5 B; P5 D; P4 E; P4 G; 
P4 H) 

PMQE; CIP; 
AC; RA 

nov Visita de estudo a alguns 
locais que servem de 
referência na Cidade de 
Maputo. 

Os alunos do 4º ano e os respetivos professores irão realizar uma Visita 
de Estudo ao Museu de História Natural, ao Museu de Artes, à FEIMA e 
ao Jardim Tunduro, no âmbito da comemoração do dia da Cidade de 
Maputo, com os seguintes objetivos: contribuir para a proteção do meio 
ambiente, para o equilíbrio ecológico e para a preservação do 
património; desenvolver o sentido de apreciação estética do mundo, 
recorrendo a referências e conhecimentos básicos no domínio das 
expressões artísticas; sensibilizar os alunos para o conhecimento 
estético, cultural e histórico do meio em que se inserem e incentivar o 
gosto pela preservação do seu património cultural, social e natural. 

Ana Isabel Gonçalves Pereira; Ana 
Paula Ferreira Martins; Nelson 
Ferreira Azevedo; Sária Murade 
Momade Ambalal; Teresa Maria 
Faria de Sousa Jerónimo; Zahirra 
Bashir Amade 

Alunos (4.º 4-A; 4.º 4-B; 4.º 4-C; 
4.º 4-D; 4.º 4-E; 4.º 4-F) 

PMQE 

dez Visita de Estudo à Ponta 
do Ouro 

Conhecer a investigação realizada na Reserva Marinha Parcial da Ponta 
do Ouro.  
Acompanhar patrulhas de proteção das áreas de nidificação das 
tartarugas marinhas.  
Caracterização dos locais de nidificação destes répteis.  
Levantamento dos problemas ambientais com impacto na nidificação. 

Ana Maria Amado Rodrigues 
Besteiro; José António Alves 
Coelho Tomé; Sandra Maria Dias 
Antunes 

Alunos (12.º A1; 3928 - Valter 
António Conceição Rosa (12.ºA1); 
1408 - Hermínia Trigo Binda 
Infante (12.ºA1); 3926 - Mariana 
Cristino Morais Basílio (12.ºA1)) 

PMQE; CIP; 
AC; RA 

 

Expedição dos Piratas do 
Arco-Íris - Visita de 
Estudo à ilha da Inhaca 

Expedição à Inhaca à Estação de Biologia Marítima - visita ao Museu, 
exploração da ilha - características da  flora e fauna local; promover o 
convívio entre e com as famílias. 

Ana Isabel Loureiro Ferreira de 
Carvalho 

Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos 
(P5 A; 4976 - Kiana Mercedes de 
Morais Barros (P5A); 5045 - Maria 
Flor Cunha do vale Semana 
(P5A); 5096 - Gildo Bota Fogo 
Mahaga (P5A); 5097 - Thomas 
Wolie Tadesse Soares (P5A); 
5098 - Carolina Valente Martins 
(P5A); 5099 - Hasna De Sousa 
Augusto (P5A); 6000 - Chanel 
Tatiana Gomes Da Silva (P5A); 
7014 - Khwezi Isac Tovela (P5A)) 

PMQE 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivos 

PE 

fev Visita de estudo BCI - Estimular a curiosidade pela atividade bancária e de financiamento.  
-Consolidar conhecimento sobre a organização empresarial ligada ao comércio e 
serviços.  
-Desenvolver o espirito critico dos alunos.  
- Promover uma relação próxima entre a EPM e a comunidade envolvente 

Mónica Cristina Ramalho Oliveira; 
António Jorge Ribeiro de Moura 

Alunos (10.º B2) CIP 

fev; 
mar 

Visita ao Laboratório de 
Biotecnologia da 
Faculdade de Veterinária 

A visita tem como objetivos os alunos praticarem atividade na área da 
Biotecnologia e a importância destas para a melhoria da qualidade de vida das 
populações. Tem ainda como objetivo permitir aos alunos conhecer as diferentes 
áreas da Biotecnologia  / Saúde, importante para as escolhas profissionais futuras. 

Ana Maria Amado Rodrigues Besteiro Alunos (12.º A1) PMQE; RA 

fev Visita de estudo ao Safari 
Mucapana Gagnaux 

Visita de estudo no âmbito das atividades programadas para trabalhar conteúdos 
relacionados com os animais . 

Maria de Fátima Castanheira Martins; 
Daniela Vieira Barata; Ana Isabel 
Loureiro Ferreira de Carvalho 

Alunos (P5 A; P5 B; 
P4 F) 

PMQE; AC 

fev Visita de estudo à Spur- 
refrigerantes. 

Compreender as etapas principais do processo de produção; observar uma 
unidade industrial em laboração; tomar consciência dos papéis dos diversos 
elementos da organização; identificar funções laborais e formações específicas; 
reconhecer a importância das normas que garantam saúde e segurança no 
trabalho; direcionar a atenção para aspetos específicos dos seus planos 
curriculares; envolver os alunos em projetos científicos como estratégias de ensino-
aprendizagem e reconhecer a ciência como contributo fundamental na preservação 
do ambiente e qualidade de vida. 

Pedro Manuel Pereira dos Santos; 
Cecília Manuela Araújo Cardoso 

Alunos (8.º A; 8.º B; 
8.º C; 8.º D; 8.º E) 

PMQE; AC 

fev Visita de Estudo ao 
Museu de Geologia  

Visita de Estudo ao Museu de Geologia no âmbito da articulação horizontal, em 
interdisciplinaridade com as disciplinas de Geografia e Matemática.  
Tem por objetivos:  
- Consolidação dos conhecimentos adquiridos em diversas disciplinas;  
- Contextualização das aprendizagens;  
- Valorização dos espaços culturais da região onde se insere a escola;  
- Interação entre Encarregados de Educação e alunos em ambiente de 
aprendizagem diferenciado. 

Sandra Maria Dias Antunes; Patrícia 
da Costa Cascais; Mário José Morais 
Gonçalves; Maria de Fátima Martins 
Tavares Amorim; David Moreira 
Pereira 

Alunos (7.º A; 7.º B; 
7.º C; 7.º D; 7.º E) 

PMQE; AC; RA 

fev Visita de Estudo à 
Faculdade de Biologia e 
Agronomia 

Conhecer a investigação que é realizada na UEM a nível de controlo de pragas.  
Conhecer os laboratórios de Biologia da UEM  
Conhecer as técnicas laboratoriais utilizadas   

Dora Cristina Duarte Viçoso Vieira Alunos (11.º A1) PMQE; CIP; RA 

fev Visita de estudo ao 
Museu de História Natural 

Visita ao MHN no âmbito da articulação horizontal, em interdisciplinaridade com as 
disciplinas de História e Geografia de Portugal e Educação Visual.  
Tem por objetivos:  
- Consolidação dos conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas;  
- Contextualização das aprendizagens;  
- Valorização dos espaços culturais da região onde se insere a escola;  
- Interação entre EE e alunos, em ambiente de aprendizagem diferenciado. 

Sandra Maria Dias Antunes; Nuno 
Francisco do Amaral Domingues; 
Maurícia Lopes Santos dos Reis 
Pires; Maria Manuel Rodrigues Seno; 
Luís Manuel Herniques Antunes; 
Bárbara Soares Marques 

Encarregados de 
educação/Comunidad
e; Alunos (5.º A; 5.º B; 
5.º C; 5.º D; 5.º E) 

PMQE; AC; RA 

mar Visita de estudo ao 
Instituto Nacional de 
Estatística 

•       promover a interligação entre teoria e prática, a escola e a realidade;  
• conhecer a aplicação prática, na área bancária, da estatística e da 
utilidade dos seus resultados;  
• Fomentar o espírito de equipa.  
 

Zvezditchka Mladenova Simeonova Alunos (11.º C) PMQE; CIP 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivos 

PE 

mar Visita de estudo à Cidade 
das crianças, Costa do 
Sol. "Um sorriso, mil 
emoções" 

O objetivo desta iniciativa é transmitir solidariedade e afeto junto de 
crianças, cuja realidade se diferencia bastante das nossas vivências, neste 
caso foi escolhido o orfanato Cidadela.  
Um orfanato que não tem muita atenção por parte da comunidade local, 
pelo que nos parece ser o mais necessitado e aquele em que a nossa 
presença fará mais diferença.  
Pretende-se desenvolver atividades desportivas (jogos didáticos), entrega 
de bens, leitura de textos com a ajuda da professora de português.  
 

Pedro Manuel Pereira dos Santos Outro; Alunos (9.º 
A) 

PMQE; PI; RA 

mar Visita de Estudo ao 
Hospital Privado 

Visitar  os diferentes sectores do hospital e  conhecer o tipo de atividades 
realizadas em cada um dos setores  
Conhecer diferentes profissões ligadas à Saúde.  
Associar a prática médica com o desenvolvimento da ciência e tecnologia  
Promover o gosto pela ciência  
 

Olga Maria Franco; Maurícia Lopes Santos dos 
Reis Pires 

Alunos (9.º A; 9.º B; 
9.º C; 9.º D; 9.º E) 

PMQE; RA 

mar Visita de Estudo ao 
Jardim Botânico 

Assinalar o Dia da Floresta;  
Apelar à preservação do ambiente e seus recursos naturais. 

Paulo Alexandre dos Santos da Costa Ferreira; 
Maria Madalena Borges Bernardo Azevedo; 
Kátia Prittam Borges; Hafussuate Abdul 
Remane Amade Cassimo; Cristina Filipa do 
Carmo Sacramento 

Docentes; Alunos 
(3.º 3-A; 3.º 3-B; 3.º 
3-C; 3.º 3-D; 3.º 3-E) 

PMQE; AC 

mar Visita de estudo Visita de estudo ao Museu dos Caminhos de Ferro e estátua MacMahon. Paula Filomena Figueiredo Madruga; Mónica 
Daniela Martins Gonçalves; Maria Odete Sol 
Carvalho; João Henrique Lemos Carolino; 
Eunice Luísa Pereira Feliciano 

Alunos (2.º 2-A; 2.º 
2-B; 2.º 2-C; 2.º 2-D; 
2.º 2-E) 

PMQE; AC 

mar Visita de estudo 
Aeroporto 

- Estimular a curiosidade pela atividade aeroportuária e do impacto 
ambiental adjacente  
-Promover a relação entre a EPM e a comunidade.  
- Consolidar conhecimentos sobre a organização empresarial no campo 
dos transportes 

Maria Cristina da Costa Barreiros Viana; Mónica 
Cristina Ramalho Oliveira 

Alunos (9.º E) PMQE; CIP 

mar Visita de Estudo ao 
Jardins Sayonara  

Valorizar o meio ambiente e os animais;  
Conhecer diferentes tipos de animais.  
 

Zubaida Rija Ibraimo Ismael; Elna João 
Marques Caetano de Andrade; Paulo José 
RIbeiro Dias; Marina da Conceição Ventura 
Baptista Lourenço; Sónia Marina Manalvo e 
Silva Carreira 

Alunos (1.º 1-A; 1.º 
1-B; 1.º 1-C; 1.º 1-D; 
1.º 1-E) 

PMQE; AC 

mar Visita de estudo 
Tropigálida 

- Consolidar conhecimentos sobre a organização empresarial, de comércio 
e distribuição cem como os impactos ambientais associados  
- Promover a relação entre a EPM e a comunidade envolvente  
- Estimular nos jovens i interesse e a curiosidade pelas atividades 
empresariais. 

Maria Margarida Maia Ferreira de Almeida Vaz; 
Mónica Cristina Ramalho Oliveira 

Alunos (8.º B; 8.º E) PMQE; CIP 

mar Visita de estudo ao BCI •. Promover a interligação entre teoria e prática, a escola e a realidade;  
•. Conhecer a aplicação prática, na área bancária, dos modelos financeiros;  
• Fomentar o espírito de equipa.  
 

Zvezditchka Mladenova Simeonova Alunos (10.º C) PMQE; CIP 

abr Visita de Estudo a uma 
fábrica - Compal, Ceres 

Reconhecer uma atividade económica  importante no país. Zahirra Bashir Amade; Teresa Maria Faria de 
Sousa Jerónimo; Sária Murade Momade 
Ambalal; Nelson Ferreira Azevedo; Ana Paula 
Ferreira Martins; Ana Isabel Gonçalves Pereira 

Alunos (4.º 4-A; 4.º 
4-B; 4.º 4-C; 4.º 4-D; 
4.º 4-E; 4.º 4-F) 

PMQE 

  



 

2.6 Visita de estudo 
 

 

 

INOVAR +AZ - Sistemas de Informação, Lda. Página 28 de 65 

 

    

 

Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Custo 

(Escola) 
Objetivos PE 

mar Visita de Estudo ao 
Museu de História Natural 

Conhecer diversos tipos de animais e os seus habitats. Marina da Conceição Ventura 
Baptista Lourenço; Sónia Marina 
Manalvo e Silva Carreira; Elna 
João Marques Caetano de 
Andrade; Paulo José RIbeiro Dias; 
Zubaida Rija Ibraimo Ismael 

Alunos (1.º 1-A; 1.º 1-B; 1.º 
1-C; 1.º 1-D; 1.º 1-E) 

40000,00 € PMQE; AC 

abr Visita de estudo ao 
Museu das Pescas 

Visita ao Museu das Pescas, em pequenos grupos de trabalho, 
acompanhados pelos respetivos encarregados de educação, a realizar 
fora das atividades letivas e devidamente orientada por um guião de 
exploração produzido pelos docentes.  
Complementar o estudo do tema relativo à "Exploração dos recursos 
naturais- a Pesca", dentro do contexto moçambicano.  
Tem como objetivos complementares:  
- Promoção da relação pai/mãe-filho(a)  
- Promoção da preservação do ambiente;  
- Desenvolvimento da curiosidade científica;  
- Identificação de revestimentos, órgãos locomotores e estratégias de 
predação e reprodução dos animais.  
  
 

Sandra Maria Dias Antunes; José 
António Alves Coelho Tomé; Dora 
Cristina Duarte Viçoso Vieira 

Alunos (8.º A; 8.º B; 8.º C; 
8.º D; 8.º E) 

436 € PMQE; CIP; AC; RA 

abr Visita de estudo Banco 
único 

- Promover a relação entre a EPM e a comunidade envolvente  
- Estimular nos jovens o interesse e a curiosidade pela atividade 
bancária e de financiamento  
- Consolidar conhecimentos sobre a organização empresarial e serviços 
de financiamento 

António Jorge Ribeiro de Moura; 
Zvezditchka Mladenova 
Simeonova 

Alunos (10.º C) 
 

PMQE; CIP; AC 

abr Visita de Estudo a uma 
Embaixada 

Desenvolver a consciência cívica de pertença a uma cultura, através do 
conhecimento de locais onde essa cultura pode ser apreciada, ao longo 
dos tempos 

Paulo Alexandre dos Santos da 
Costa Ferreira; Maria Madalena 
Borges Bernardo Azevedo; Kátia 
Prittam Borges; Hafussuate Abdul 
Remane Amade Cassimo; Cristina 
Filipa do Carmo Sacramento 

Docentes; Alunos (3.º 3-A; 
3.º 3-B; 3.º 3-C; 3.º 3-D; 3.º 
3-E) 

40000 € PMQE; AC; PI 

mai Visita de estudo ainda a 
determinar ( Biblioteca 
Municipal oi museu dos 
caminhos de ferro ou, 
aeroporto de Maputo, ou 
outro) 

Visita de estudo a determinar  
Proporcionar situações de descoberta, observação, aprendizagem no 
espaço, de elementos diferentes do habitual;  
Proporcionar situações de descoberta, observação, aprendizagem no 
espaço, de elementos diferentes do habitual   
Incentivar as crianças a interrogarem-se sobre o mundo que as rodeia  
Conhecer/explorar a cidade onde vivemos  
 

Patrocinia Sandra Martins 
Penascais; Maria João Rafael 
Pereira Braga; Maria de Fátima 
Castanheira Martins; Maria Alzira 
da Silva Reis; Leila Albuquerque 
Figueiredo Pereira da Costa; 
Daniela Vieira Barata; Ana Paula 
Rodrigues; Ana Isabel Loureiro 
Ferreira de Carvalho 

Alunos (P5 A; P5 B; P5 C; 
P5 D; P4 E; P4 F; P4 G; P4 
H) 

64000 € PMQE; CIP; AC 

mai Visita de estudo à EtA 
UMBELUZI 

Avaliar a ciência como contributo fundamental na preservação do 
ambiente e qualidade de vida.  
Envolver os alunos em projetos científicos como estratégia de ensino-
aprendizagem; 

Pedro Miguel Alves Malheiro; 
Cecília Manuela Araújo Cardoso 

Docentes; Alunos (7.º A; 7.º 
B; 7.º C; 7.º D; 7.º E) 

51300 € PMQE; AC; PI 

jun Cinema Fora do Sítio A atividade, no âmbito na disciplina de Cidadania, é o culminar de um 
trabalho realizado pelo 7ºC, que consistiu na venda de "espetadas de 
fruta" para angariação de recursos, de forma a apoiar a escolinha 
comunitária da aldeia dos pescadores. Associando-se esta cooperação, 
no âmbito do Plano Nacional de Cinema,  a visualização do filme 
"Metgool". 

João Paulo dos Santos Videira; 
Cecília Manuela Araújo Cardoso; 
Karina Nelly Gurgo Bastos; Sandra 
do Rosário Ferreira Cosme 

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (7.º C) 

8000 € CIP; AC; PI 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivos 

PE 

out Halloween Conhecer tradições de outras culturas. Zubaida Rija Ibraimo Ismael; 
Sónia Marina Manalvo e Silva 
Carreira; Paulo José RIbeiro 
Dias; Elna João Marques 
Caetano de Andrade; Catarina 
Vicente Faustino 

Encarregados de 
educação/Comunida
de; Alunos (1.º 1-A; 
1.º 1-B; 1.º 1-C; 1.º 
1-D; 1.º 1-E) 

PMQE 

out Día de la Hispanidad O dia 12 de Outubro comemora-se o "día de la Hispanidad" no mundo hispano, quer dizer 
em todos os países que falam espanhol como língua materna.  
  
Por tanto, é motivo para assistir vídeos acerca de diferentes factos culturais de países 
hispânicos e fazer pequenos concursos para medir os conhecimentos dos estudantes.    
Difundir aspetos culturais característicos da cultura hispânica.  
  
Identificar especificidades geográficas, históricas e culturais de Espanha e do mundo 
hispano-americano.  
  
Criar/incentivar hábitos de pesquisa.  
  
Promover a criatividade.  
  
Desenvolver as competências da comunicação oral – compreensão, interação e produção.  
 

Uriel Valencia Guerra Alunos (9.º E) AC 

jan; 
fev 

Olimpíadas Portuguesas 
de Biologia - Sénior 

Concurso promovido pela Ordem dos Biólogos (OBio) de Portugal.  
Estimular o interesse dos alunos pela Biologia, em particular fomentando o interesse pelo 
ensino prático, laboratorial e experimental, desta área de conhecimento;  
Aproximar o ensino secundário da universidade, introduzindo conceitos e práticas que 
facilitam o conhecimento do estudante à realidade do enino superior;  
Relacionar a Biologia com a realidade económica e social (ecologia, biotecnologia, 
conservação, etc.) promovendo uma melhor cidadania. 

José António Alves Coelho 
Tomé; Ana Maria Amado 
Rodrigues Besteiro 

Alunos (11.º A1; 
12.º A1) 

PMQE; CIP; 
AC; RA 

fev; 
mar 

Concurso de Leitura 
Expressiva 

Este concurso tem como objetivos promover a competência leitora, contribuir para a 
formação de leitores e articular com os professores titulares do 4.º ano e de Português dos 
5.º e 6.º anos.  
  
Em contexto de sala de aula, será feita a seleção de um aluno por turma que participará na 
final a ter lugar na Biblioteca, durante a Semana da Leitura.  

Ana Paula Ramalho Bento 
N.Aires Relvas 

Alunos (4.º 4-A; 4.º 
4-B; 4.º 4-C; 4.º 4-D; 
4.º 4-E; 4.º 4-F; 5.º 
A; 5.º B; 5.º C; 5.º D; 
5.º E; 6.º A; 6.º B; 
6.º C; 6.º D; 6.º E; 
6.º F) 

AC; RA 

fev; 
mar 

Concurso de Soletração Este concurso tem como objetivos ampliar o vocabulário, promover a correção ortográfica, 
valorizar a prosódia e articular com os docentes dos 2º e 3º anos.  
  
Em contexto de sala de aula, decorrerá a seleção de um aluno por turma. Este irá participar 
na final que terá lugar na Biblioteca Escolar José Craveirinha, durante a Semana da 
Leitura.  

Ana Paula Ramalho Bento 
N.Aires Relvas 

Alunos (2.º 2-A; 2.º 
2-B; 2.º 2-C; 2.º 2-D; 
2.º 2-E; 3.º 3-A; 3.º 
3-B; 3.º 3-C; 3.º 3-D; 
3.º 3-E) 

AC; RA 

fev; 
mar 

Concurso de Provérbios e 
Adivinhas 

Este concurso tem como objetivos fomentar o gosto pela cultura popular e pela língua 
portuguesas e promover o enriquecimento lexical. É realizado em articulação com o 4º ano 
do 1º ciclo e com os professores de português do 5º ano.  
  
 

Ana Paula Ramalho Bento 
N.Aires Relvas 

Alunos (4.º 4-A; 4.º 
4-B; 4.º 4-C; 4.º 4-D; 
4.º 4-E; 4.º 4-F; 5.º 
A; 5.º B; 5.º C; 5.º D; 
5.º E) 

AC; RA 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivos 

PE 

abr Soletrando Concurso de soletração  
Ampliar o vocabulário, valorizar os estudos de ortografia, ortoépia e 
prosódia em Português, proporcionando uma abordagem ao novo 
acordo ortográfico, no âmbito das disciplinas de Matemática, Ciências 
Naturais, História e Geografia de Portugal, Português,    
Educação Física, Educação Musical e Inglês.  
Interagir/cooperar com instituições de ensino moçambicanas. 

Teresa Maria Gomes Rebelo Paulo; Sónia 
Maria da Silva; Mércia Maria de Sousa Calú; 
Dina da Conceição Duarte da Silva; Armindo 
José Borges Bernardo 

Alunos (5.º A; 5.º B; 5.º 
C; 5.º D; 5.º E; 6.º A; 6.º 
B; 6.º C; 6.º D; 6.º E; 6.º 
F) 

PMQE; CIP; 
AC; PI 

abr Soletrando e 
Contextualizando 

Concurso de soletração  
Ampliar o vocabulário, valorizar os estudos de ortografia, ortoépia e 
prosódia em Português, proporcionando uma abordagem ao novo 
acordo ortográfico, no âmbito das disciplinas de Matemática, Ciências 
Naturais, História e Geografia de Portugal, Português,    
Educação Física, Educação Musical e Inglês.  
Interagir/cooperar com instituições de ensino moçambicanas.  
 

Ana Manuela da Costa Albasini; Ana Maria 
Amado Rodrigues Besteiro; Ana Raquel 
Ribeiro Donato Campos Moreira; Angela 
Hermana Monteiro Leite; Carla Maria 
Teixeira Ribas; Graciela Valente; Leandra 
Maria Bica dos Reis; Luís Vicente Rodrigues 
Santana; Manuela Cristina de Pinho 
Pardilhó; Maria de Fátima Martins Tavares 
Amorim; Maria Helena Duarte Lourenço; 
Maria Inês dos Santos Ferreira Gomes; 
Maria Manuel Rodrigues Seno; Maurícia 
Lopes Santos dos Reis Pires; Nuno 
Francisco do Amaral Domingues; Paula de 
Moura Araújo; Raquel Elizabeth Benedito 
Bachita; Sandra Maria Dias Antunes; Teresa 
Maria Gomes Rebelo Paulo 

Docentes; Alunos (5.º A; 
5.º B; 5.º C; 5.º D; 5.º E; 
6.º A; 6.º B; 6.º C; 6.º D; 
6.º E; 6.º F) 

PMQE; CIP; 
AC; PI 

abr Soletrando e 
Contextualizando 

Ampliar o vocabulário, valorizar os estudos de ortografia, ortoépia e 
prosódia em Português, proporcionando uma abordagem ao novo 
acordo ortográfico, no âmbito das disciplinas de Matemática, Ciências 
Naturais, História e Geografia de Portugal, Português,    
Educação Física, Educação Musical e Inglês.  
Interagir/cooperar com instituições de ensino moçambicanas.  
 

Ana Manuela da Costa Albasini; Ana Maria 
Amado Rodrigues Besteiro; Ana Raquel 
Ribeiro Donato Campos Moreira; Angela 
Hermana Monteiro Leite; Carla Maria 
Teixeira Ribas; Graciela Valente; Leandra 
Maria Bica dos Reis; Luís Vicente Rodrigues 
Santana; Manuela Cristina de Pinho 
Pardilhó; Maria de Fátima Martins Tavares 
Amorim; Maria Helena Duarte Lourenço; 
Maria Inês dos Santos Ferreira Gomes; 
Maria Manuel Rodrigues Seno; Maurícia 
Lopes Santos dos Reis Pires; Nuno 
Francisco do Amaral Domingues; Paula de 
Moura Araújo; Raquel Elizabeth Benedito 
Bachita; Sandra Maria Dias Antunes; Teresa 
Maria Gomes Rebelo Paulo 

Docentes; Alunos (5.º A; 
5.º B; 5.º C; 5.º D; 5.º E; 
6.º A; 6.º B; 6.º C; 6.º D; 
6.º E; 6.º F) 

PMQE; CIP; 
AC; PI 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

mai Quizz das Ciências Concurso desenvolvido no âmbito do Departamento de Ciências Exatas 
e Experimentais com a finalidade de consolidar conhecimentos 
adquiridos nas disciplinas de Matemática, Ciências Físico-Químicas, 
Ciências Naturais e Informática. 

Zvezditchka Mladenova 
Simeonova; Pedro Miguel Alves 
Malheiro; Olga Maria Franco; 
Isabel Maria Antunes Marques de 
Almeida Loio; Carla Andrea F.V.de 
Oliveira Faneco Viveiros 

Alunos (7.º A; 7.º B; 7.º C; 
7.º D; 7.º E; 8.º A; 8.º B; 8.º 
C; 8.º D; 8.º E) 

PMQE; AC; RA 

nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai 

Concurso "Jovens 
cientistas investigadores" 

Concurso nacional que visa promover a aprendizagem e a investigação 
científicas em jovens pré-universitários 

Maria Margarida Rodrigues D 
Castilho Soares Duarte 

Alunos (12.º A1; 12.º A2) PMQE; CIP; AC; RA 

nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai 

Participação no concurso 
"Ciência na Escola" 

Concurso nacional de ciência cujo objetivo principal é o de motivar os 
alunos para a ciência. 

Maria Margarida Rodrigues D 
Castilho Soares Duarte 

Alunos (12.º A1; 12.º A2) PMQE; CIP; AC; RA 

mar Canguru Matemático sem 
Fronteiras 

Estimular o gosto e o estudo pela Matemática.  
Atrair os alunos que têm receio da disciplina de Matemática, permitindo 
que estes descubram o lado lúdico da disciplina.  
Tentar que os alunos se divirtam a resolver questões matemáticas e 
percebam que conseguir resolver os problemas propostos é uma 
conquista pessoal muito recompensadora.  
Aumentar todos os anos o número de participantes no concurso a nível 
nacional e tentar atingir as cotas de participação de outros países. 

Zvezditchka Mladenova 
Simeonova; Tomé Jesus Santos; 
Paula de Moura Araújo; Patrícia da 
Costa Cascais; Osvaldo Lira de 
Noronha; Nuno José Adão Martins; 
Mário Alberto Gonçalves Pereira; 
Maria Helena Duarte Lourenço; 
Manuela Cristina de Pinho 
Pardilhó; Isabel Maria Antunes 
Marques de Almeida Loio; David 
Moreira Pereira; César Augusto 
Antunes Marques de Almeida 

Alunos (2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 
7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º; 12.º) 

PMQE; RA 

mai Campeonato Nacional 
(Portugal) SuperTmatik 
"Ciências Naturais"  
 

Fomentar o interesse pela aprendizagem;  
Contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação de competências 
e conhecimentos;   
Reforçar a componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem;   
Promover o convívio entre alunos, professores e restante comunidade 
escolar. 

Sandra Maria Dias Antunes; Maria 
de Fátima Martins Tavares 
Amorim; José António Alves 
Coelho Tomé; Dora Cristina Duarte 
Viçoso Vieira 

Alunos (7.º A; 7.º B; 7.º C; 
7.º D; 7.º E; 8.º A; 8.º B; 8.º 
C; 8.º D; 8.º E) 

PMQE; RA 

mai Campeonato SuperTmatik 
de cálculo mental 

Fomentar o interesse pela aprendizagem; contribuir para a aquisição, 
consolidação e ampliação de competências  
e conhecimentos; reforçar a componente lúdica no processo de ensino-
aprendizagem; promover o convívio entre  
alunos, professores e restante comunidade escolar. 

Maria Helena Duarte Lourenço; 
Isabel Maria Antunes Marques de 
Almeida Loio; Manuela Cristina de 
Pinho Pardilhó; Patrícia da Costa 
Cascais; Tomé Jesus Santos; 
Osvaldo Lira de Noronha; David 
Moreira Pereira; Paula de Moura 
Araújo 

Alunos (7.º A; 7.º B; 7.º C; 
7.º D; 7.º E; 8.º A; 8.º B; 8.º 
C; 8.º D; 8.º E; 9.º A; 9.º B; 
9.º C; 9.º D; 9.º E; 5.º A; 5.º 
B; 5.º C; 5.º D; 5.º E; 6.º A; 
6.º B; 6.º C; 6.º D; 6.º E; 6.º 
F) 

PMQE; RA 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

set Receção aos alunos  Receber os alunos e encarregados de educação;  
 Criar laços de amizade e confiança;  
 Confraternizar entre professores, alunos e 

encarregados de educação  
 Integrar os novos alunos  

 

Zahirra Bashir Amade; Teresa Maria Faria de 
Sousa Jerónimo; Sária Murade Momade 
Ambalal; Nelson Ferreira Azevedo; Ana Paula 
Ferreira Martins; Ana Isabel Gonçalves 
Pereira 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (4.º 4-A; 4.º 4-B; 4.º 
4-C; 4.º 4-D; 4.º 4-E; 4.º 4-F) 

PMQE 

dez Inter- Turmas Jogo dos 
Passes 3º ano 

Cada turma do 3º ano competirá em torneio, com as 
restantes turmas desse ano.  
O objetivo do torneio é realizar as ações técnico-táticas 
apropriadas, aos diferentes momentos do jogo, cooperando 
com os colegas e respeitando as regras do jogo  
 

Sérgio Viana Zibane; Miguel Seabra 
Monterroso; Maria Margarida Ribeiro dos 
Santos Abrantes; João Pedro Coelho 
Lourenço; João Manuel Marques de 
Figueiredo; Belmiro Sebastião Pinto; Antero 
Filipe Ruiz Ribeiro; Angela Hermana Monteiro 
Leite; André Machado Revés; Anabela Leitão 
Ferreira; Ana Raquel Ribeiro Donato Campos 
Moreira; Ana Maria Ribeiro Antunes Banha 

Alunos (3.º 3-A; 3.º 3-B; 3.º 
3-C; 3.º 3-D; 3.º 3-E) 

PMQE; MA; RA 

dez Inter Turmas Bola ao 
fundo 4º ano 

Cada turma do 4º ano competirá com uma equipa, realizando 
um torneio entre as turmas deste ano de escolaridade, todas 
jogando contra todas.  
O objetivo do torneio é realizar as ações técnico-táticas 
apropriadas, aos diferentes momentos do jogo, cooperando 
com os colegas e respeitando as regras do jogo.  
 

Sérgio Viana Zibane; Maria Margarida Ribeiro 
dos Santos Abrantes; João Pedro Coelho 
Lourenço; João Manuel Marques de 
Figueiredo; Belmiro Sebastião Pinto; Antero 
Filipe Ruiz Ribeiro; Angela Hermana Monteiro 
Leite; André Machado Revés; Anabela Leitão 
Ferreira; Ana Raquel Ribeiro Donato Campos 
Moreira; Ana Maria Ribeiro Antunes Banha 

Alunos (4.º 4-A; 4.º 4-B; 4.º 
4-C; 4.º 4-D; 4.º 4-E; 4.º 4-F) 

PMQE; MA; RA 

dez Inter-Turmas Futsal 
Femino 2º Ciclo 

Cada turma do 5º e 6º ano competirá em torneio, com as 
turmas do seu ano de escolaridade.  
O objetivo do torneio é realizar as ações técnico-táticas 
apropriadas, aos diferentes momentos do jogo, cooperando 
com os colegas e respeitando as regras do jogo  
 

Sérgio Viana Zibane; Miguel Seabra 
Monterroso; Maria Margarida Ribeiro dos 
Santos Abrantes; João Pedro Coelho 
Lourenço; João Manuel Marques de 
Figueiredo; Antero Filipe Ruiz Ribeiro; Angela 
Hermana Monteiro Leite; André Machado 
Revés; Anabela Leitão Ferreira; Ana Raquel 
Ribeiro Donato Campos Moreira; Ana Maria 
Ribeiro Antunes Banha 

Alunos (5.º A; 5.º B; 5.º C; 
5.º D; 5.º E; 6.º A; 6.º B; 6.º 
C; 6.º D; 6.º E; 6.º F) 

PMQE; MA; RA 

dez Inter-Turmas Voleibol 3º 
Ciclo e Secundário 

Cada turma dos diferentes anos competirá em torneio, com 
as turmas do seu ciclo de escolaridade.  
O objetivo do torneio é realizar as ações técnico-táticas 
apropriadas, aos diferentes momentos do jogo, cooperando 
com os colegas e respeitando as regras do jogo  
 

Sérgio Viana Zibane; Maria Margarida Ribeiro 
dos Santos Abrantes; João Pedro Coelho 
Lourenço; João Manuel Marques de 
Figueiredo; Belmiro Sebastião Pinto; Antero 
Filipe Ruiz Ribeiro; Angela Hermana Monteiro 
Leite; André Machado Revés; Anabela Leitão 
Ferreira; Ana Raquel Ribeiro Donato Campos 
Moreira; Ana Maria Ribeiro Antunes Banha 

Alunos (7.º A; 7.º B; 7.º C; 
7.º D; 7.º E; 8.º A; 8.º B; 8.º 
C; 8.º D; 8.º E; 9.º A; 9.º B; 
9.º C; 9.º D; 9.º E; 10.º A1; 
10.º C; 11.º A1; 11.º A2; 11.º 
B; 11.º C; 12.º A1; 12.º A2; 
12.º B; 12.º C; 10.º B1; 10.º 
B2; 10.º A2) 

PMQE; MA; RA 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivos 

PE 

dez Inter-Turmas Bola ao 
fundo 2º Ciclo 

Cada turma do 5º e do 6º ano competirá em torneio, com as turmas do seu 
ano de escolaridade.  
O objetivo do torneio é realizar as ações técnico-táticas apropriadas, aos 
diferentes momentos do jogo, cooperando com os colegas e respeitando as 
regras do jogo  
 

Docentes  Alunos (5.º A; 5.º B; 5.º C; 5.º D; 
5.º E; 6.º A; 6.º B; 6.º C; 6.º D; 6.º 
E; 6.º F) 

PMQE; MA; 
RA 

mar Torneio de basquetebol - 
3º ciclo e Ensino 
Secundário - 23 de Março 
às 12.50 

O Torneio de basquetebol tem como objetivo elevar as competências dos 
alunos do 3º ciclo e ensino secundário nesta matéria do currículo, convivendo 
e competindo com alunos da sua idade. 

António Jorge Pereira Faria 
Lopes; Sérgio Viana Zibane 

Alunos do 2º, 3º ciclo e 
secundário 

PMQE; RA 

mar Torneio interturmas de 
voleibol - 22 de março de 
manhã 

O Torneio de voleibol tem como objetivo elevar as competências dos alunos 
do 2º ciclo nesta matéria do currículo, convivendo e competindo com alunos 
da sua idade. 

Ana Maria Ribeiro Antunes 
Banha; André Machado Revés 

Alunos do 2º ciclo PMQE; RA 

mar Aquakids - Pré-escolar - 8 
Março 

O Aquakids tem como objetivo elevar a capacidade de deslocamento no meio 
aquático, proporcionando jogos interativos e competitivos entre turmas, 
realizando tarefas transversais ao currículo dos alunos. 

Miguel Seabra Monterroso; 
Maria Margarida Ribeiro dos 
Santos Abrantes 

Alunos (P5 A; P5 B; P5 C; P5 D; 
P4 E; P4 F; P4 G; P4 H) 

PMQE; AC 

mar Aquakids - 1º ciclo - 9 de 
Março 

O Aquakids tem como objetivo elevar a capacidade de deslocamento no meio 
aquático, proporcionando jogos interativos e competitivos entre turmas, 
realizando tarefas transversais ao currículo dos alunos. 

Maria Margarida Ribeiro dos 
Santos Abrantes; Miguel Seabra 
Monterroso 

Alunos do 1º ciclo PMQE; AC 

jun Torneio de Badminton  O Torneio de badminton tem como objetivo elevar as competências dos 
alunos dos 9º, 11º e 12º anos nesta matéria do currículo, convivendo e 
competindo com alunos da sua idade. 

Angela Hermana Monteiro Leite; 
Antero Filipe Ruiz Ribeiro 

Alunos do 1º ciclo PMQE; RA 

jun Percurso de destreza 
motora 

Desenvolver a destreza motora dos alunos, através de tarefas pertencentes 
aos diferentes blocos do programa, e articulando com os objetivos das 
diferentes disciplinas do ano. 

Belmiro Sebastião Pinto; Maria 
Margarida Ribeiro dos Santos 
Abrantes 

Alunos (P5 A; P5 B; P5 C; P5 D; 
P4 E; P4 F; P4 G; P4 H) 

PMQE; AC; 
RA 

jun Torneio de badminton - 
das 7h às 16h 

O Torneio de badminton tem como objetivo elevar as competências dos 
alunos dos 5º, 6º 7º, 8º e 10º anos nesta matéria do currículo, convivendo e 
competindo com alunos da sua idade. 

Angela Hermana Monteiro Leite; 
Miguel Seabra Monterroso 

Alunos do 2º, 3º ciclo e 
secundário 

PMQE; RA 

jun Percurso de destreza 
motora 

Desenvolver a destreza motora dos alunos, através de tarefas pertencentes 
aos diferentes blocos do programa, e articulando com os objetivos das 
diferentes disciplinas do ano. 

Belmiro Sebastião Pinto; Maria 
Margarida Ribeiro dos Santos 
Abrantes 

Alunos do 1º ciclo PMQE; AC; 
RA 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador 
Público-

alvo 
Objetivos 

PE 

set Receção aos alunos. Receber os alunos;  
Criar laços de amizade e confiança;  
Confraternizar com professores e colegas;  
Integrar os novos alunos. 

Docentes do 1º ciclo Alunos do 1º 
ciclo 

PMQE 

set Comemoração do Dia da 
Paz 

Conhecer factos relativos à data;  
Reconhecer a Paz como um direito e dever. 

Zubaida Rija Ibraimo Ismael; Sónia Marina Manalvo e Silva Carreira; Paulo José 
RIbeiro Dias; Elna João Marques Caetano de Andrade; Catarina Vicente Faustino 

Alunos do 1º 
ano 

PMQE 

set Receção aos alunos. Receber os alunos e encarregados de 
educação;  
Criar laços de amizade e confiança;  
Confraternizar entre professores, alunos e 
encarregados de educação;  
Integrar os novos alunos;  
 

Docentes do 1º ciclo Alunos do 1º 
ano 

PMQE 

set 1 dia de escola Receção das crianças no parque infantil do 
Pré-Escolar –   
Os Educadores estarão à entrada das salas, 
onde distribuirão as medalhas 
representativas da mesma.   
Após a entrega das medalhas, as crianças 
acompanhadas pelos pais poderão brincar 
livremente no parque, tirar fotografias com 
um fotógrafo ou pousar para uma moldura.  
Objetivos: Receber as crianças no Pré-
Escolar; Proporcionar momentos de alegria e 
diversão; Conhecer e explorar a sala  
 

Docentes do pré-escolar Alunos do pré-
escolar 

PMQE; AC 

set Recepção aos alunos   
Realização de atividades lúdicas ( jogos)  
Acolher/ Integrar os novos alunos 

Docentes do 2º ano Alunos do 2º 
ano 

PMQE 

out Dia da Cidade de Maputo Conhecer o meio local. Comunidade educativa Comunidade 
educativo 

AC 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

out Dia Mundial da 
Alimentação 

Comemorou-se no dia 16 de Outubro o Dia Mundial da Alimentação, onde a cantina da 
EPM fez a diferença, dispondo de um menu estritamente saudável. Esteve presente no 
parrot dos matraquilhos uma venda de água de coco, cana-de- açúcar, suco de cana e 
maçaroca. Os alunos do 6ºano assistiram no auditório a uma palestra proferida pela 
professora Sónia Pereira, onde se falou sobre a química na digestão dos alimentos,  
modo saudável de preparar os mesmos e tecnologia relacionada à sua preparação. Os 
mesmos alunos produziram cartazes e, o 6ºF, sob orientação da professora Bárbara 
Marques, construiu uma roda dos alimentos e jogos alusivos à temática. Estiveram 
presentes as médicas dentistas, Dra. Niucha Vasconcelos e Dra. Lília Paiva que, 
efetuaram um rastreio oral e falaram sobre alimentação saudável às turmas acima 
referidas. Estas atividades tiveram como objetivo, contribuir para uma consciência 
alimentar mais saudável e portanto, para mais saúde para os nossos alunos e para a 
comunidade. 

Maria de Fátima Martins 
Tavares Amorim; Ana Maria 
Amado Rodrigues Besteiro 

Alunos (6.º A; 6.º B; 
6.º C; 6.º D; 6.º E; 6.º 
F) 

PMQE; AC 

out Dia Mundial da 
Alimentação 

Realização de um lanche coletivo  
Fomentar hábitos de alimentação saudável  
Valorizar a partilha dos alimentos confecionados em cada sala  
Conhecer diferentes tipos de lanches saudáveis 

Maria Alzira da Silva Reis; Maria 
de Fátima Castanheira Martins; 
Ana Paula Rodrigues; Ana 
Isabel Loureiro Ferreira de 
Carvalho; Célia Isménia 
Cuambe; Leila Albuquerque 
Figueiredo Pereira da Costa; 
Patrocinia Sandra Martins 
Penascais; Maria João Rafael 
Pereira Braga 

Alunos (P5 A; P5 B; 
P5 C; P5 D; P4 E; P4 
F; P4 G; P4 H) 

PMQE; AC 

out Comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação 

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação através da aprendizagem e execução 
de um tema musical alusivo à data.  
Objetivos:  
- comemorar a data em articulação com a disciplina de Ciências Naturais;  
- sensibilizar os alunos para a adoção de práticas de alimentação e estilos de vida 
saudáveis. 

Luís Vicente Rodrigues 
Santana; Leandra Maria Bica 
dos Reis 

Alunos (6.º A; 6.º B; 
6.º C; 6.º D; 6.º E; 6.º 
F) 

AC; RA 

out Dia da Biblioteca Escolar Atividade comemorativa do Dia da Biblioteca Escolar, cujos objetivos são comemorar o 
Dia da Biblioteca Escolar, promover a BEJC junto dos alunos,  incentivar o gosto pelo 
livro e pela leitura e  articular com a área disciplinar de Educação Musical. 

Leandra Maria Bica dos Reis; 
Ana Paula Ramalho Bento 
N.Aires Relvas 

Docentes; 
Encarregados de 
educação/Comunidad
e; Alunos (8.º D; 9.º C; 
4.º 4-A; 4.º 4-B; 4.º 4-
C; 4.º 4-D; 4.º 4-E; 4.º 
4-F) 

AC 

out Comemoração do Mês da 
Música   
 

Comemoração do Mês da Música através da aprendizagem e execução de temas 
musicais alusivos à data, adaptados para o efeito.  
Objetivos:  
- Educar e consciencializar para a cultura musical e a sua importância no quotidiano;  
- Promover a música e a leitura, numa atividade conjunta de articulação entre a 
Educação Musical e a Biblioteca Escolar, assinalando assim na mesma ocasião, o Mês 
da Música e o Dia da Biblioteca Escolar. 

Ricardo Conceição; Leandra 
Maria Bica dos Reis; Assumane 
Saíde; Ana Paula Ramalho 
Bento N.Aires Relvas 

Encarregados de 
educação/Comunidad
e; Alunos (8.º D; 9.º C; 
4.º 4-A; 4.º 4-B; 4.º 4-
C; 4.º 4-D; 4.º 4-E; 4.º 
4-F) 

AC; PI; RA 

out Implantação da República  Conhecer factos e datas importantes para a História  Docentes do 3º ano Docentes; Alunos (3.º 
3-A; 3.º 3-B; 3.º 3-C; 
3.º 3-D; 3.º 3-E) 

AC 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivos 

PE 

out Dia da Alimentação Sensibilizar para uma alimentação equilibrada. Paulo Alexandre dos Santos da 
Costa Ferreira; Maria Madalena 
Borges Bernardo Azevedo; Kátia 
Prittam Borges; Hafussuate Abdul 
Remane Amade Cassimo; Cristina 
Filipa do Carmo Sacramento 

Docentes; Alunos (3.º 
3-A; 3.º 3-B; 3.º 3-C; 
3.º 3-D; 3.º 3-E) 

AC 

nov Dia da Escola Reconhecer a importância da Escola na vida da comunidade;  
Desenvolver a criatividade e a capacidade de expressão. 

Zubaida Rija Ibraimo Ismael; 
Sónia Marina Manalvo e Silva 
Carreira; Paulo José RIbeiro Dias; 
Elna João Marques Caetano de 
Andrade; Catarina Vicente 
Faustino 

Alunos (1.º 1-A; 1.º 1-
B; 1.º 1-C; 1.º 1-D; 1.º 
1-E) 

PMQE 

nov Día de los muertos O dia 2 de Novembro é uma data muito importante no México. É o dia que 
celebram "el día de los muertos", onde recordam os amigos e familiares falecidos 
com diferentes cerimónias.   
  
Difundir aspetos culturais característicos da cultura meta.  
  
Identificar especificidades geográficas, históricas e culturais de México.  
  
Criar/incentivar hábitos de pesquisa.  
  
Promover a criatividade.  
  
Desenvolver as competências da comunicação oral – compreensão, interação e 
produção.  
 

Uriel Valencia Guerra Alunos (7.º E; 8.º E; 
9.º E) 

AC 

nov Festa de Aniversário da 
EPM-CELP 

Comemoração do XVIII Aniversário da EPM-CELP através da aprendizagem e 
execução de temas musicais alusivos à data.  
Participação no Dia da Escola Aberta, Sessão solene e Convívio ao ar livre.  
Objetivos:  
- comemorar o Aniversário da Escola;  
- apresentar o trabalho desenvolvido pelos alunos nas aulas de educação musical e 
nas atividades musicais extracurriculares e de complemento curricular;  
- educar e consciencializar para a cultura musical e a sua importância no 
quotidiano. 

Ricardo Conceição; Luís Vicente 
Rodrigues Santana; Leandra 
Maria Bica dos Reis; Isac Julião 
Mausse; Assumane Saíde 

Docentes; Pessoal 
não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidad
e; Alunos (7.º D; 7.º E; 
8.º D; 8.º E; 4.º 4-A; 
4.º 4-B; 4.º 4-C; 4.º 4-
D; 4.º 4-E; 4.º 4-F; 5.º 
A; 5.º B; 5.º C; 5.º D; 
5.º E; 6.º A; 6.º B; 6.º 
C; 6.º D; 6.º E; 6.º F; 
9.º; 11.º; 12.º) 

PMQE; AC; PI; 
RA 

nov Thanksgiving Day Audição e compreensão da história do Thanksgiving seguida de um momento de 
reflexão e agradecimento para posterior redação de uma frase, por cada aluno, 
iniciada por "I'm thankful for...". As frases serão afixadas no lado exterior da porta 
de cada sala, com símbolos alusivos ao "Thanksgiving" (no âmbito das Metas 
Curriculares para o ensino de Inglêrs no 1ºCEB). 

Maria Inês dos Santos Ferreira 
Gomes 

Encarregados de 
educação/Comunidad
e; Alunos (4.º 4-A; 4.º 
4-B; 4.º 4-C; 4.º 4-D; 
4.º 4-E; 4.º 4-F) 

PMQE; PI 

dez Natal Valorizar os costumes e tradições multiculturais;  
Participar em ações de solidariedade;  
Desenvolver o sentido de partilha. 

Zubaida Rija Ibraimo Ismael; 
Sónia Marina Manalvo e Silva 
Carreira; Paulo José RIbeiro Dias; 
Elna João Marques Caetano de 
Andrade; Catarina Vicente 
Faustino 

Encarregados de 
educação/Comunidad
e; Alunos (1.º 1-A; 1.º 
1-B; 1.º 1-C; 1.º 1-D; 
1.º 1-E) 

PMQE; AC 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

dez Corrida da Alegria Confraternização entre os alunos do 1.º ciclo, encarregados 
de educação e comunidade escolar;  
Assinalar o término do período. 

Mariana da Visitação Ferreira; Sária Murade 
Momade Ambalal; Nelson Ferreira Azevedo; 
Mónica Daniela Martins Gonçalves; Paula 
Filomena Figueiredo Madruga; Cristina Filipa 
do Carmo Sacramento; Paulo Alexandre dos 
Santos da Costa Ferreira; Paulo José RIbeiro 
Dias; Kátia Prittam Borges; Eunice Luísa 
Pereira Feliciano; Marina da Conceição 
Ventura Baptista Lourenço; Zubaida Rija 
Ibraimo Ismael; Maria Odete Sol Carvalho; 
Elna João Marques Caetano de Andrade; 
João Henrique Lemos Carolino; Maria 
Madalena Borges Bernardo Azevedo; 
Hafussuate Abdul Remane Amade Cassimo; 
Zahirra Bashir Amade; Ana Paula Ferreira 
Martins; Sónia Marina Manalvo e Silva 
Carreira; Ana Isabel Gonçalves Pereira; 
Teresa Maria Faria de Sousa Jerónimo 

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º 1-A; 1.º 1-B; 1.º 
1-C; 1.º 1-D; 1.º 1-E; 2.º 2-A; 
2.º 2-B; 2.º 2-C; 2.º 2-D; 2.º 
2-E; 3.º 3-A; 3.º 3-B; 3.º 3-C; 
3.º 3-D; 3.º 3-E; 4.º 4-A; 4.º 
4-B; 4.º 4-C; 4.º 4-D; 4.º 4-E; 
4.º 4-F) 

PI 

dez Festa de Natal Realização da decoração de uma árvore de Natal, para a 
decoração do recreio do pré- escolar.  
Festa de Natal, no auditório cada uma das turmas cantou 
uma canção para todo o pré escolar.  
Vinda do Pai Natal oferecer um livro às crianças  
Parceria com a Biblioteca, na decoração de uma árvore de 
Natal.  
 

Ana Isabel Loureiro Ferreira de Carvalho; Ana 
Paula Rodrigues; Célia Isménia Cuambe; 
Daniela Vieira Barata; Leila Albuquerque 
Figueiredo Pereira da Costa; Maria Alzira da 
Silva Reis; Maria de Fátima Castanheira 
Martins; Maria João Rafael Pereira Braga; 
Patrocinia Sandra Martins Penascais 

Alunos (P5 A; P5 B; P5 C; 
P5 D; P4 E; P4 F; P4 G; P4 
H) 

PMQE; CIP; RA 

dez Natal Valorizar costumes e tradições multiculturais;  
Desenvolver o sentido de partilha;  
Desenvolver o trabalho cooperativo.  
 

Cristina Filipa do Carmo Sacramento; Paulo 
Alexandre dos Santos da Costa Ferreira; 
Maria Madalena Borges Bernardo Azevedo; 
Kátia Prittam Borges; Hafussuate Abdul 
Remane Amade Cassimo 

Docentes; Alunos (3.º 3-A; 
3.º 3-B; 3.º 3-C; 3.º 3-D; 3.º 
3-E) 

PI 

dez Festa de Natal Canções, dinamizações e teatro.  
 

Ana Isabel Gonçalves Pereira; Ana Paula 
Ferreira Martins; Nelson Ferreira Azevedo; 
Sária Murade Momade Ambalal; Teresa Maria 
Faria de Sousa Jerónimo; Zahirra Bashir 
Amade 

Alunos (4.º 4-A; 4.º 4-B; 4.º 
4-C; 4.º 4-D; 4.º 4-E; 4.º 4-F) 

PMQE 

fev Carnaval Partilhar momentos festivos e conviver;  
Desenvolver a criatividade. 

Zubaida Rija Ibraimo Ismael; Sónia Marina 
Manalvo e Silva Carreira; Paulo José RIbeiro 
Dias; Elna João Marques Caetano de 
Andrade; Catarina Vicente Faustino 

Alunos (1.º 1-A; 1.º 1-B; 1.º 
1-C; 1.º 1-D; 1.º 1-E) 

AC 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

fev Dia da Amizade Valorizar  a amizade e o respeito pelo próximo. Zubaida Rija Ibraimo Ismael; Sónia Marina 
Manalvo e Silva Carreira; Paulo José RIbeiro 
Dias; Elna João Marques Caetano de 
Andrade; Catarina Vicente Faustino 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º 1-A; 1.º 1-B; 1.º 
1-C; 1.º 1-D; 1.º 1-E) 

PMQE 

fev "La Saint-Valentin" - 
L'amour parle Français 

Exposição pela escola e distribuição de frases alusivas ao dia 
de S. Valentim em forma de coração, usando a língua 
francesa como língua de comunicação.  
Sessões de cinema francês alusivo às várias dimensões do 
amor: "Le Chat du Rabbin". 

Mahomede Musé Langa; Estela Emília 
Marques Pinheiro 

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (7.º A; 7.º B; 7.º C; 
7.º D; 7.º E; 8.º A; 8.º B; 8.º 
C; 8.º D; 9.º A; 9.º B; 9.º C; 
9.º D) 

PMQE; AC 

fev Carnaval Desfile de máscaras  Ana Isabel Gonçalves Pereira; Ana Paula 
Ferreira Martins; Nelson Ferreira Azevedo; 
Sária Murade Momade Ambalal; Teresa Maria 
Faria de Sousa Jerónimo; Zahirra Bashir 
Amade 

Alunos (4.º 4-A; 4.º 4-B; 4.º 
4-C; 4.º 4-D; 4.º 4-E; 4.º 4-F) 

PMQE 

fev Dia do Pai Valorizar o papel do pai na família Paulo Alexandre dos Santos da Costa 
Ferreira; Maria Madalena Borges Bernardo 
Azevedo; Kátia Prittam Borges; Hafussuate 
Abdul Remane Amade Cassimo; Cristina 
Filipa do Carmo Sacramento 

Docentes; Alunos (3.º 3-A; 
3.º 3-B; 3.º 3-C; 3.º 3-D; 3.º 
3-E) 

PI 

fev Carnaval Confraternizar entre professores e alunos Zubaida Rija Ibraimo Ismael; Zahirra Bashir 
Amade; Sónia Marina Manalvo e Silva 
Carreira; Sária Murade Momade Ambalal; 
Paulo José RIbeiro Dias; Paulo Alexandre dos 
Santos da Costa Ferreira; Paula Filomena 
Figueiredo Madruga; Nelson Ferreira 
Azevedo; Mónica Daniela Martins Gonçalves; 
Maria Odete Sol Carvalho; Maria Madalena 
Borges Bernardo Azevedo; Kátia Prittam 
Borges; João Henrique Lemos Carolino; 
Hafussuate Abdul Remane Amade Cassimo; 
Eunice Luísa Pereira Feliciano; Elna João 
Marques Caetano de Andrade; Cristina Filipa 
do Carmo Sacramento; Ana Paula Ferreira 
Martins; Ana Isabel Gonçalves Pereira 

Docentes; Alunos (1.º 1-A; 
1.º 1-B; 1.º 1-C; 1.º 1-D; 1.º 
1-E; 2.º 2-A; 2.º 2-B; 2.º 2-C; 
2.º 2-D; 2.º 2-E; 3.º 3-A; 3.º 
3-B; 3.º 3-C; 3.º 3-D; 3.º 3-E; 
4.º 4-A; 4.º 4-B; 4.º 4-C; 4.º 
4-D; 4.º 4-E; 4.º 4-F) 

PI 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

fev "Chandeleur" Venda de crêpes” no Parrôt (os fundos serão usados para a 
compra de material escolar para escolas moçambicanas do 
ensino público).  
Exercitar a imaginação e a criatividade no âmbito da 
descoberta da cultura e língua francesa.  
Desenvolver competências ao nível da produção escrita e da 
expressão oral.  
Promover as relações interpessoais;  
Divulgar a língua e cultura francesas, através de acções de 
solidariedade social. 

Maria Gorete Carvalho Monteiro; Mahomede Musé 
Langa 

Alunos (8.º A; 8.º B; 
8.º C; 8.º D) 

PMQE; AC 

mar Dia do Pai Valorizar o papel do pai na família;  
Valorizar o trabalho manual/artístico. 

Zubaida Rija Ibraimo Ismael; Sónia Marina Manalvo 
e Silva Carreira; Paulo José RIbeiro Dias; Elna João 
Marques Caetano de Andrade; Catarina Vicente 
Faustino 

Encarregados de 
educação/Comunida
de; Alunos (1.º 1-A; 
1.º 1-B; 1.º 1-C; 1.º 
1-D; 1.º 1-E) 

PMQE 

mar Semaine de la 
Francophonie- Le 
Français en fête 

1. Exposição sobre os países francófonos- Carte d'ídentité des 
pays, culture, gastronomie ao longo da semana; os alunos das 
várias turmas realizarão atividades que enriquecerão a 
exposição ao longo da semana;  
  
2.“ Le Français en fête” os alunos representarão/ cantarão, 
para os seus pares, pequenas dramatizações que foram 
realizando/ aprendendo nas aulas de Francês ou outras 
relacionadas com as suas aprendizagens integradas.  
  
3. Três a quatro sessões de Cinema Francófono  
 

Maria Gorete Carvalho Monteiro; Mahomede Musé 
Langa; Faira Cassimo Semá Mahomed; Estela 
Emília Marques Pinheiro 

Docentes; Pessoal 
não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunida
de; Outro; Alunos (7.º 
A; 7.º B; 7.º C; 7.º D; 
8.º A; 8.º B; 8.º C; 8.º 
D; 9.º A; 9.º B; 9.º C; 
9.º D) 

PMQE; CIP; AC 

mar Dia Mundial da 
Floresta/Água 

Apelar à preservação do ambiente e seus recursos naturais. Catarina Vicente Faustino; Paulo José RIbeiro Dias; 
Elna João Marques Caetano de Andrade; Sónia 
Marina Manalvo e Silva Carreira; Zubaida Rija 
Ibraimo Ismael 

Alunos (1.º 1-A; 1.º 
1-B; 1.º 1-C; 1.º 1-D; 
1.º 1-E) 

PMQE; AC 

mar Dia do Pai Elaboração de um presente para oferecer ao Pai.  
Promover a relação escola/família;  
Valorizar a família. 

Brígida Isabel de Nóbrega; Eunice Luísa Pereira 
Feliciano; João Henrique Lemos Carolino; Maria 
Odete Sol Carvalho; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Paula Filomena Figueiredo Madruga 

Encarregados de 
educação/Comunida
de; Alunos (2.º 2-A; 
2.º 2-B; 2.º 2-C; 2.º 
2-D; 2.º 2-E) 

PMQE 

mar Dia do pai Elaboração de uma prenda para o pai.  Ana Isabel Gonçalves Pereira; Ana Paula Ferreira 
Martins; Nelson Ferreira Azevedo; Sária Murade 
Momade Ambalal; Teresa Maria Faria de Sousa 
Jerónimo; Zahirra Bashir Amade 

Alunos (4.º 4-A; 4.º 
4-B; 4.º 4-C; 4.º 4-D; 
4.º 4-E; 4.º 4-F) 

PMQE 

mar Dia do Pai Valorizar a figura paterna;  
Estreitar a relação entre pais e filhos;  
   
Elaboração de trabalhos para o Pai  
Realização de trabalhos relacionados com o pai;  
 

Leila Albuquerque Figueiredo Pereira da Costa; Ana 
Isabel Loureiro Ferreira de Carvalho; Ana Paula 
Rodrigues; Célia Isménia Cuambe; Daniela Vieira 
Barata; Maria Alzira da Silva Reis; Maria de Fátima 
Castanheira Martins; Maria João Rafael Pereira 
Braga; Patrocinia Sandra Martins Penascais 

Encarregados de 
educação/Comunida
de; Alunos (P5 A; P5 
B; P5 C; P5 D; P4 E; 
P4 F; P4 G; P4 H) 

PMQE; CIP; RA 

  



 

2.9 Convívio/Comemoração 
 

 

 

INOVAR +AZ - Sistemas de Informação, Lda. Página 42 de 65 

 

    

 

Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivos 

PE 

mar Páscoa Explorar alguns aspetos culturais relacionados com esta 
quadra – costumes e tradições;  
Desenvolver o gosto pela leitura e a capacidade de 
comunicação.  
Elaboração de trabalhos da Páscoa  
Realização de trabalhos relativos ao tema.  
Realização do jogo “caça ao ovo”;  
 

Ana Isabel Loureiro Ferreira de Carvalho; Ana Paula 
Rodrigues; Célia Isménia Cuambe; Daniela Vieira Barata; 
Leila Albuquerque Figueiredo Pereira da Costa; Maria 
Alzira da Silva Reis; Maria de Fátima Martins Tavares 
Amorim; Maria João Rafael Pereira Braga; Patrocinia 
Sandra Martins Penascais 

Alunos (P5 A; P5 B; P5 C; 
P5 D; P4 E; P4 F; P4 G; P4 
H) 

PMQE; CIP; 
RA 

abr Dia internacional do Livro 
Infantil 

Despertar e estimular o gosto pela leitura/escrita;  
Construção de uma história coletiva com animais. 

Catarina Vicente Faustino; Elna João Marques Caetano 
de Andrade; Paulo José RIbeiro Dias; Sónia Marina 
Manalvo e Silva Carreira; Zubaida Rija Ibraimo Ismael 

Alunos (1.º 1-A; 1.º 1-B; 1.º 
1-C; 1.º 1-D; 1.º 1-E) 

PMQE 

abr Dia Mundial da Terra Conhecer e valorizar o meio ambiente e os seus 
diferentes recursos. 

Catarina Vicente Faustino; Sónia Marina Manalvo e Silva 
Carreira; Paulo José RIbeiro Dias; Elna João Marques 
Caetano de Andrade; Zubaida Rija Ibraimo Ismael 

Alunos (1.º 1-A; 1.º 1-B; 1.º 
1-C; 1.º 1-D; 1.º 1-E) 

PMQE 

abr Dia Internacional do livro 
Infantil 

Piquenique com livros  
- Desenvolver o gosto pela leitura;  
- Ler pelo prazer de ler. 

Paula Filomena Figueiredo Madruga; Mónica Daniela 
Martins Gonçalves; Maria Odete Sol Carvalho; João 
Henrique Lemos Carolino; Eunice Luísa Pereira Feliciano 

Alunos (2.º 2-A; 2.º 2-B; 2.º 
2-C; 2.º 2-D; 2.º 2-E) 

PMQE 

abr 25 de abril Valorizar factos e datas importantes para a história Paulo Alexandre dos Santos da Costa Ferreira; Maria 
Madalena Borges Bernardo Azevedo; Kátia Prittam 
Borges; Hafussuate Abdul Remane Amade Cassimo; 
Cristina Filipa do Carmo Sacramento 

Docentes; Alunos (3.º 3-A; 
3.º 3-B; 3.º 3-C; 3.º 3-D; 3.º 
3-E) 

AC 

mai Dia da Mãe Valorizar o papel da mãe na família;  
Valorizar o trabalho manual/artístico. 

Zubaida Rija Ibraimo Ismael; Sónia Marina Manalvo e 
Silva Carreira; Paulo José RIbeiro Dias; Elna João 
Marques Caetano de Andrade; Catarina Vicente Faustino 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º 1-A; 1.º 1-B; 1.º 
1-C; 1.º 1-D; 1.º 1-E) 

PMQE 

mai Dia da Mãe Valorizar o papel do mãe na família Cristina Filipa do Carmo Sacramento; Hafussuate Abdul 
Remane Amade Cassimo; Kátia Prittam Borges; Maria 
Madalena Borges Bernardo Azevedo; Paulo Alexandre 
dos Santos da Costa Ferreira 

Alunos (3.º 3-A; 3.º 3-B; 3.º 
3-C; 3.º 3-D; 3.º 3-E) 

PI 

mai Dia da Mãe Realização de um presente para oferecer à Mãe.  
Estimular a relação Escola/Família  
Valorizar a família em especial a Mãe 

Eunice Luísa Pereira Feliciano; João Henrique Lemos 
Carolino; Maria Odete Sol Carvalho; Mónica Daniela 
Martins Gonçalves; Paula Filomena Figueiredo Madruga 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (2.º 2-A; 2.º 2-B; 2.º 
2-C; 2.º 2-D; 2.º 2-E) 

PMQE 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

mai Dia da Mãe Elaboração de uma prenda para a mãe.  Ana Isabel Gonçalves Pereira; Ana Paula Ferreira Martins; Nelson 
Ferreira Azevedo; Sária Murade Momade Ambalal; Teresa Maria 
Faria de Sousa Jerónimo; Zahirra Bashir Amade 

Alunos (4.º 4-A; 4.º 
4-B; 4.º 4-C; 4.º 4-
D; 4.º 4-E; 4.º 4-F) 

PMQE 

mai Dia de África Realização de atividades ao ar livre  
Lanche africano coletivo 

Ana Isabel Gonçalves Pereira; Ana Paula Ferreira Martins; Nelson 
Ferreira Azevedo; Sária Murade Momade Ambalal; Teresa Maria 
Faria de Sousa Jerónimo; Zahirra Bashir Amade 

Alunos (4.º 4-A; 4.º 
4-B; 4.º 4-C; 4.º 4-
D; 4.º 4-E; 4.º 4-F) 

PMQE 

mai Dia da mãe Valorizar a figura materna;  
Estreitar a relação entre mães e filhos;  
  
Elaboração de um presente para a Mãe  
Descrever/expressar sentimentos relativos à mãe  
 

Ana Isabel Loureiro Ferreira de Carvalho; Ana Paula Rodrigues; 
Célia Isménia Cuambe; Daniela Vieira Barata; Leila Albuquerque 
Figueiredo Pereira da Costa; Maria Alzira da Silva Reis; Maria de 
Fátima Martins Tavares Amorim; Maria João Rafael Pereira Braga; 
Patrocinia Sandra Martins Penascais 

Encarregados de 
educação/Comunid
ade; Alunos (P5 A; 
P5 B; P5 C; P5 D; 
P4 E; P4 F; P4 G; 
P4 H) 

PMQE; CIP; RA 

jun Dia Mundial da Criança Valorizar a Criança como individuo. Zubaida Rija Ibraimo Ismael; Zahirra Bashir Amade; Teresa Maria 
Faria de Sousa Jerónimo; Sónia Marina Manalvo e Silva Carreira; 
Sária Murade Momade Ambalal; Paulo José RIbeiro Dias; Paulo 
Alexandre dos Santos da Costa Ferreira; Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Nelson Ferreira Azevedo; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Mariana da Visitação Ferreira; Maria Sinoda Panguene; 
Maria Odete Sol Carvalho; Maria Madalena Borges Bernardo 
Azevedo; Kátia Prittam Borges; João Henrique Lemos Carolino; 
Jasmini Quessaugy; Isac Julião Mausse; Hafussuate Abdul Remane 
Amade Cassimo; Eunice Luísa Pereira Feliciano; Elna João 
Marques Caetano de Andrade; Cristina Filipa do Carmo 
Sacramento; Catarina Vicente Faustino; Brígida Isabel de Nóbrega; 
Assumane Saíde; Ana Paula Ferreira Martins 

Alunos (1.º 1-A; 1.º 
1-B; 1.º 1-C; 1.º 1-
D; 1.º 1-E; 2.º 2-A; 
2.º 2-B; 2.º 2-C; 2.º 
2-D; 2.º 2-E; 3.º 3-
A; 3.º 3-B; 3.º 3-C; 
3.º 3-D; 3.º 3-E; 4.º 
4-A; 4.º 4-B; 4.º 4-
C; 4.º 4-D; 4.º 4-E; 
4.º 4-F) 

PMQE 

  



 

2.9 Convívio/Comemoração 
 

 

 

INOVAR +AZ - Sistemas de Informação, Lda. Página 44 de 65 

 

    

 

Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivos 

PE 

jun Dia de Portugal Valorizar os símbolos nacionais Paulo Alexandre dos Santos da Costa 
Ferreira; Hafussuate Abdul Remane Amade 
Cassimo; Kátia Prittam Borges; Maria 
Madalena Borges Bernardo Azevedo; Cristina 
Filipa do Carmo Sacramento 

Docentes; Alunos (3.º 3-A; 3.º 3-B; 
3.º 3-C; 3.º 3-D; 3.º 3-E) 

AC 

jun Festa de final de ano Festa de Encerramento do Ano Letivo – dinamização de 
atividades envolvendo as Famílias  
Envolver as Famílias e comunidade nas vivências escolares 
das crianças 

Ana Isabel Loureiro Ferreira de Carvalho; Ana 
Paula Rodrigues; Célia Isménia Cuambe; 
Daniela Vieira Barata; Leila Albuquerque 
Figueiredo Pereira da Costa; Maria Alzira da 
Silva Reis; Maria de Fátima Castanheira 
Martins; Maria João Rafael Pereira Braga; 
Patrocinia Sandra Martins Penascais 

Alunos (P5 A; P5 B; P5 C; P5 D; 
P4 F) 

PMQE; CIP; 
RA 

jun Dia Mundial da Criança Partilhar momentos de alegria;  
Valorizar a criança como indivíduo.  
 

João Henrique Lemos Carolino; Eunice Luísa 
Pereira Feliciano; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Maria Odete Sol Carvalho 

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos do 
1º ciclo 

PI 

jun Participação nas 
atividades de 
encerramento do 1º ciclo 

Implementar atividades e desenvolver temáticas articuladas 
com as disciplinas e programas curriculares do 4º ano de 
escolaridade. Despertar nos alunos, finalistas de ciclo, a 
consciência sobre as etapas de crescimento e as 
responsabilidades inerentes às atividades do dia-a-dia. 
Pretende-se, ainda, reforçar o desenvolvimento contínuo da 
formação pessoal e social. 

Fulgêncio Custódio Samo Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos 
(4.º) 

PMQE; AC 

jun Encerramento do Ano 
Letivo 

Encerramento das atividades letivas;  
Confraternização entre os elementos da comunidade educativa. 

Catarina Vicente Faustino; Zubaida Rija 
Ibraimo Ismael; Paulo José RIbeiro Dias; 
Sónia Marina Manalvo e Silva Carreira; Elna 
João Marques Caetano de Andrade 

Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos 
(1.º 1-A; 1.º 1-B; 1.º 1-C; 1.º 1-D; 
1.º 1-E) 

PMQE 

jun Festa de finalistas do 
4ºAno 

Encerramento das atividades letivas.  
Confraternização entre os elementos da comunidade educativa.  
 

Zahirra Bashir Amade; Teresa Maria Faria de 
Sousa Jerónimo; Sária Murade Momade 
Ambalal; Nelson Ferreira Azevedo; Ana Paula 
Ferreira Martins; Ana Isabel Gonçalves 
Pereira 

Docentes; Alunos (4.º 4-A; 4.º 4-B; 
4.º 4-C; 4.º 4-D; 4.º 4-E; 4.º 4-F) 

PMQE 

jun Dia da Criança Realização de um "Mini Parque" de diversões com jogos, rifas, 
insufláveis, ....  
Promover momentos de alegria, diversão e bem-estar;  
Elevar a autoestima e a conceção positiva de si próprio;  
Conviver 

Eunice Luísa Pereira Feliciano; João Henrique 
Lemos Carolino; Maria Odete Sol Carvalho; 
Mónica Daniela Martins Gonçalves; Paula 
Filomena Figueiredo Madruga 

Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos 
(4.º 4-A; 4.º 4-B; 4.º 4-C; 4.º 4-D; 
4.º 4-E; 4.º 4-F; 1.º; 2.º; 3.º) 

PMQE; AC 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

jun Dia Mundial da Criança Partilhar momentos de alegria.  
Valorizar a criança como indivíduo.  
 

Coordenador(a) 1º CEB Alunos (1.º 1-A; 1.º 1-B; 1.º 
1-C; 1.º 1-D; 1.º 1-E; 2.º 2-A; 
2.º 2-B; 2.º 2-C; 2.º 2-D; 2.º 
2-E; 3.º 3-A; 3.º 3-B; 3.º 3-C; 
3.º 3-D; 3.º 3-E; 4.º 4-A; 4.º 
4-B; 4.º 4-C; 4.º 4-D; 4.º 4-E; 
4.º 4-F) 

PMQE 

jul Comemoração do Dia da 
Criança 

Comemoração do Dia da Criança – dinamização de atividades em 
grande grupo  
Dar a conhecer os direitos e os deveres das crianças na sociedade 

Ana Isabel Loureiro Ferreira de 
Carvalho; Ana Paula Rodrigues; 
Célia Isménia Cuambe; Daniela 
Vieira Barata; Leila Albuquerque 
Figueiredo Pereira da Costa; Maria 
Alzira da Silva Reis; Maria de 
Fátima Castanheira Martins; Maria 
João Rafael Pereira Braga; 
Patrocinia Sandra Martins 
Penascais 

Alunos (P5 A; P5 B; P5 C; 
P5 D; P4 E; P4 F; P4 G; P4 
H) 

PMQE; RA 

set; 
out; 
nov; 
dez; 
fev; 
mar; 
abr 

Comemoração de 
efemérides 

Consolidação da memória coletiva e sensibilização para a importância 
da preservação do passado para a afirmação da identidade individual e 
coletiva;  
Valorização da História de Portugal e da História de Moçambique 
reconhecendo o passado comum e o passado que as diferencia.  
Atividade desenvolvida ao longo do ano letivo de acordo com as datas 
que se assinalam como comemorativas. Exposições, palestras, 
comemoração em sala de aula. 

Nuno Francisco do Amaral 
Domingues; Karina Nelly Gurgo 
Bastos; Luísa Maria Pina Valente 
Antunes; Maria Cristina da Costa 
Barreiros Viana; Rodrigo Manuel 
Correia Borges; Maria Manuel 
Rodrigues Seno 

Docentes; Alunos PMQE; AC; RA 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

out Apresentação do livro 
"História do João Gala-
Gala" 

Divulgação da obra; Promoção dos autores; Sustentabilidade da edição 
de publicações. 

Teresa Helena Vieira Cordato de 
Noronha; Luísa Maria Pina Valente 
Antunes; Ana Castanheira 

Outro CIP 

out Dia Mundial da Água Sensibilizar para a necessidade de preservação da água. Cristina Filipa do Carmo 
Sacramento; Hafussuate Abdul 
Remane Amade Cassimo; Kátia 
Prittam Borges; Maria Madalena 
Borges Bernardo Azevedo; Paulo 
Alexandre dos Santos da Costa 
Ferreira 

Docentes; Alunos (3.º 3-A; 
3.º 3-B; 3.º 3-C; 3.º 3-D; 3.º 
3-E) 

AC 

nov Lançamento do livro 
"Escola Portuguesa de 
Maputo - um contributo 
para a sua História" de 
Teresa Paulo. 

Divulgação da obra; Partilha de experiência pedagógica; Promoção da 
autora; Sustentabilidade da edição de publicações. 

Teresa Helena Vieira Cordato de 
Noronha; Luísa Maria Pina Valente 
Antunes; Ana Castanheira 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos 

CIP 

nov; 
dez 

Exposição de livros 
dedicada à Ciência e à 
Cultura Cientifica 

Foi criado um espaço na Biblioteca José Craveirinha dedicado à Ciência 
onde estão expostos livros ligados ao conhecimento cientifico. 

Ana Paula Ramalho Bento N.Aires 
Relvas; Sónia Maria Rodrigues 
Afonso Gama Pereira 

Docentes; Alunos PMQE; AC 

nov Dia da Cidade de Maputo Conhecer o passado histórico do meio local;  
Conhecer a lenda relacionada com a estátua Mac- Mahon;  
Recontar a lenda;  
Dramatizar a lenda 

Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Maria Odete Sol 
Carvalho; João Henrique Lemos 
Carolino; Eunice Luísa Pereira 
Feliciano 

Alunos (2.º 2-A; 2.º 2-B; 2.º 
2-C; 2.º 2-D; 2.º 2-E) 

PMQE; AC 

nov Dia de S. Martinho Ler e dramatizar a lenda de S. Martinho;  
 

Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Maria Odete Sol 
Carvalho; João Henrique Lemos 
Carolino; Eunice Luísa Pereira 
Feliciano; Coordenador(a) 1º CEB 

Alunos (2.º 2-A; 2.º 2-B; 2.º 
2-C; 2.º 2-D; 2.º 2-E) 

PMQE 

nov Sabores da Poesia Receção à Secretária de Estado da Cooperação e dos negócios 
Estrangeiros de Portugal.   
Leitura de textos poéticos para dar as boas vindas aos visitantes. 

Faira Cassimo Semá Mahomed Outro CIP 

nov Comemoração do dia 
Mundial do Cinema 

Ler, de forma expressiva, o conto "Quando explodiu Mabata-Bata" de 
Mia Couto;  
Analisar o conto.  
O Tempo da História.  
Conhecer o filme realizado a partir do conto.  
Conhecer o realizador.  
Debater pontos de vista sobre o cinema enquanto palco de muitas artes. 

Faira Cassimo Semá Mahomed; 
António Jorge Pereira Faria Lopes; 
Sandra do Rosário Ferreira 
Cosme; Karina Nelly Gurgo 
Bastos; Estela Emília Marques 
Pinheiro 

Docentes; Alunos (9.º A; 9.º 
B; 9.º C; 9.º D; 9.º E; 10.º A1; 
10.º B2) 

PMQE; CIP; AC; RA 

dez Lançamento do Livro " O 
cavalo e a borboleta" de 
Margarida Abrantes. 

Divulgação da obra; promoção da autora; sustentabilidade da edição de 
publicações. 

Luísa Maria Pina Valente Antunes; 
Ana Castanheira; Teresa Helena 
Vieira Cordato de Noronha 

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos do pré-
escolar e do 1º e 2ºciclos 1.º  

CIP 

dez Lançamento do livro 
"História do João Gala-
Gala" de Pedro Lopes e 
Chico António. 

Divulgação da obra; Promoção dos autores; Sustentabilidade da edição 
de publicações. 

Luísa Maria Pina Valente Antunes; 
Ana Castanheira; Teresa Helena 
Vieira Cordato de Noronha 

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro 

CIP 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivo

s PE 

dez contos de Natal Ouvir contos de Natal;  
Ler contos de Natal. 

Paula Filomena Figueiredo Madruga; Mónica Daniela 
Martins Gonçalves; Maria Odete Sol Carvalho; João 
Henrique Lemos Carolino; Eunice Luísa Pereira 
Feliciano 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (2.º 2-A; 2.º 2-B; 2.º 
2-C; 2.º 2-D; 2.º 2-E) 

PMQE 

jan Articulação com o grupo 
disciplinar de cências 

Realização de experiências com seres vivos  
Identificar de que forma as plantas absorvem a água;  
Observar algumas características físicas de animais, nomeadamente: pelos, 
escamas, penas,...  
Observar  ao microscópio alguns insetos ( mosquito, mosca,...) 

Eunice Luísa Pereira Feliciano; João Henrique Lemos 
Carolino; Maria Odete Sol Carvalho; Mónica Daniela 
Martins Gonçalves; Paula Filomena Figueiredo 
Madruga; Sandra Maria Dias Antunes 

Alunos (2.º 2-A; 2.º 2-B; 2.º 
2-C; 2.º 2-D; 2.º 2-E) 

PMQE; AC 

jan "Juntos" A atividade consiste no visionamento do filme "Cuerdas" e posterior debate, 
bem como dinâmicas de grupo a propósito do tema. 

Ana Paula Alves Dias Gomes; Paula Filomena 
Figueiredo Madruga; António Jorge Pereira Faria 
Lopes; Karina Nelly Gurgo Bastos; Sandra do Rosário 
Ferreira Cosme; Margarida Tavares da Rocha Fortuna 
da Silva 

Alunos (2.º 2-A; 2.º 2-B; 2.º 
2-C; 2.º 2-D; 2.º 2-E) 

PMQE; AC 

jan; 
fev 

"Viagens na Paisagem" A atividade consiste na apresentação de um teatro inspirado na obra " A 
Viagem" de Tatiana Pinto, cuja estrutura espacial foi representada sob a 
forma de expressão plástica. Este teatro será apresentado a uma turma do 
ensino pre escolar pelas alunas do 7ºD e a todo o primeiro ano pela turma do 
7ºE. De seguida, com todas as turmas do 7ºano, receber-se-á a escritora, 
esta organização será da responsabilidade do 7ºC. O resultado do trabalho 
foi avaliado pelas disciplinas de geografia, português e evt. 

Sandra do Rosário Ferreira Cosme Alunos (7.º A; 7.º B; 7.º C; 
7.º D; 7.º E; 1.º 1-A; 1.º 1-B; 
1.º 1-C; 1.º 1-D; 1.º 1-E; P4 
F) 

PMQE; AC 

fev Lançamento do livro "A 
capoeira dos 7 pintos" de 
Celso Cossa. 

Divulgação da obra, promoção do autor e sustentabilidade da edição de 
publicações. 

Ana Castanheira; Teresa Helena Vieira Cordato de 
Noronha; Luísa Maria Pina Valente Antunes 

Outro CIP 

mar Semana da Leitura 2018 Durante a  Semana da Leitura 2018, de 5 a 9 de março, serão dinamizadas 
atividades em articulação com os  ciclos de ensino, as áreas disciplinares, 
tendo como objetivos celebrar  a leitura como "ato comunicativo, de 
liberdade e responsabilidade",  promover "um diálogo entre a literatura, a 
arte e a ciência"  e contribuir para a formação de leitores.  

Ana Paula Ramalho Bento N.Aires Relvas Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 

PMQE; AC 

mar Lançamento do livro "O 
dia em que as palavras 
desapareceram" de 
alunos do Workshop de 
escrita (Estela Pinheiro). 

Editar produções feitas no âmbito do projeto Mabuko Ya Hina na área da 
escrita.   
Promoção da escrita criativa e da leitura. 

Teresa Helena Vieira Cordato de Noronha; Luísa 
Maria Pina Valente Antunes; Ana Castanheira; Ana 
Manuela da Costa Albasini 

Outro CIP 

mar Articulação Curricular 
com O departamento de 
Ciências 

Realização de Experiências com água. Sandra Maria Dias Antunes; Paula Filomena 
Figueiredo Madruga; Mónica Daniela Martins 
Gonçalves; Maria Odete Sol Carvalho; João Henrique 
Lemos Carolino; Eunice Luísa Pereira Feliciano 

Alunos (2.º 2-A; 2.º 2-B; 2.º 
2-C; 2.º 2-D; 2.º 2-E) 

PMQE; AC 

mai Audição de Piano Audição dos alunos que frequentaram as aulas de Piano como atividade 
extracurricular. 

Assumane Saíde; Ricardo Conceição Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos  

PMQE 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivos 

PE 

mai; jun Segurança de 
dados e direitos de 
autor 

Divulgação junto das turmas do 5º e 6º anos de folhetos elaborados pelos alunos do 
8ºano, nas aulas da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, de forma a 
alertá-los para a Segurança dos seus dados e dos Direitos de autor. 

Carla Andrea F.V.de Oliveira 
Faneco Viveiros 

Alunos (8.º A; 8.º B; 8.º 
C; 8.º D; 8.º E) 

PMQE 

mai Ação de Formação 
- Funcionamento 
das Bibliotecas 
Escolares 

Capacitar os docentes e técnicos bibliotecários de estratégias que permitam o bom 
funcionamento das bibliotecas escolares. 

Isabel Mota; Ana Manuela da 
Costa Albasini 

Outro FP 

mai; jun; jul Curso de 
Português para 
Estrangeiros - Nível 
A1 

Desenvolver e aprofundar as competências linguísticas, pragmáticas e sociolinguísticas 
em situações do domínio pessoal e público;  
Desenvolver e aprofundar o conhecimento da língua e da comunicação através da 
reflexão sobre a estrutura do sistema linguística e da gramática dos discursos orais e 
escritos que regulam a comunicação do quotidiano público profissional e pessoal.  
Conhecer os fatores psicológicos, culturais e socais que condicionam a utilização da 
língua em quadros sociais específicos.  
Conhecer aspetos relevantes da cultura da cultura Portuguesa e do espaço lusófono 
numa perspetiva contrastiva. 

Maria Inês dos Santos Ferreira 
Gomes 

Outro FP 

mai Lançamento do 
livro "Suturar o país 
que nasce" de 
Fernando Vaz. 

Divulgação da obra, sustentabilidade da edição de publicações. Teresa Helena Vieira Cordato de 
Noronha; Ana Castanheira; Luísa 
Maria Pina Valente Antunes 

Docentes; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro 

CIP 

jun Workshop sobre os 
Primeiros Socorros 

Demonstração e aprendizagem das diversas técnicas de suporte básico de vida e de 
prestação de primeiros socorros. 

Olga Maria Franco; Maurícia 
Lopes Santos dos Reis Pires 

Alunos (9.º A; 9.º B; 9.º 
C; 9.º D; 9.º E) 

PMQE 

jun Hábitos de vida 
saudáveis - 
Inquérito e 
tratamento 
estatístico  
Interdisciplinaridad
e entre Matemática 
e Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação 

Realização de um inquérito e tratamento estatístico da informação recolhida no Microsoft 
Excel.  
O tratamento estatístico deve incluir: tabelas de frequência relativa e absolutas, média, 
mediana, moda e elaboração de um relatório com conclusões. 

Isabel Maria Antunes Marques de 
Almeida Loio; Carla Andrea 
F.V.de Oliveira Faneco Viveiros 

Alunos (8.º A; 8.º B) PMQE 

jul Estágio de 
observação - 
Serviço Social 
(Alunas do 2º ano 
do Curso de 
Serviço Social do 
ISCISA) 

Possibilitar aos estagiários a observação do trabalho desenvolvido pela técnica de 
serviço social da EPM-CELP em contexto real de trabalho. 

Ana Castanheira Outro FP 

set; out; 
nov; dez; 
jan; fev; 
mar; abr; 
mai; jun 

Laboratório Aberto  
 

uma aula aberta com diversas atividades/experiências   
Promover a interação entre diferentes níveis etários da comunidade escolar.  
Motivar os alunos do dos diversos níveis de ensino para o estudo das ciências   
Aplicar os conhecimentos adquiridos e realçar a importância do trabalho experimental 
nas aprendizagens.  

Olga Maria Franco; Maurícia 
Lopes Santos dos Reis Pires 

Alunos (9.º A; 9.º B; 9.º 
C; 9.º D; 9.º E; 6.º A; 6.º 
B; 6.º C; 6.º D; 6.º E; 6.º 
F; P5 A; P5 B; P5 C; P5 
D; 10.º) 

PMQE; AC; RA 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

set; out; nov; dez; 
jan; fev; mar; abr; 
mai; jun; jul; ago 

TV EPM O centro emissor de radiotelevisão da EPM-CELP tem a finalidade de 
servir as necessidades de comunicação interna da nossa instituição. 
Difunde notícias, eventos, avisos e programas relativos à dinâmica da 
vida escolar da nossa Escola através de aparelhos de televisão.   
   
Difunde em circuito fechado de radiotelevisão com terminais colocados 
em locais estratégicos das nossas instalações, como, por exemplo, o átrio 
principal (geral), Secretaria (encarregados de educação), Pátio das 
Laranjeiras (alunos) e Sala dos Professores.(professores).   
   
A iniciativa visa contribuir para o esforço de difusão de, principalmente, 
avisos e informações úteis aos membros da nossa comunidade que, 
diariamente, desenvolvem as suas atividades nas nossas instalações, 
como alunos, professores e funcionários. Cumulativamente, poderá 
também difundir programas culturais.   
   
Os terminais de visualização/difusão poderão, em caso de necessidade, 
atuar isoladamente de modo a segmentar as mensagens de acordo com o 
público-alvo. 

Fulgêncio Custódio Samo; 
António Jorge Pereira Faria 
Lopes; Manuel Rocha 

Docentes; Pessoal não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos 

PMQE; PI 

set; out; nov; dez; 
jan; fev; mar; abr; 

mai; jun; jul 

Estágios de alunos do Curso 
de Psicologia - UEM 

Dar cumprimento ao estágio profissional e acadêmico que permita a 
obtenção  do grau de Licenciatura exigido pelas Instituições 
Universitárias. 

Alexandra Melo Outro FP 

set; out; nov; dez; 
jan; fev; mar; abr; 

mai; jun 

Atividades curriculares e não 
curriculares - apoio e/ou 
participação. 

A BEJC assume-se como uma parceira facilitadora do desenvolvimento 
de atividades diversas, apoiando os docentes e os alunos ou participando 
ativamente nas mesmas.   
  
Os objetivos desta atividade são apoiar o desenvolvimento de atividades 
curriculares e não curriculares, disponibilizar recursos e espaço físico, 
articular com os vários  departamentos e áreas disciplinares, bem como 
ciclos de ensino, projetos e setores, assim como  promover a BEJC como 
um espaço dinâmico e flexível.  

Ana Paula Ramalho Bento 
N.Aires Relvas 

Docentes; Pessoal não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos 
(P4; P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 
7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º; 12.º) 

AC 

set; out; nov; dez; 
jan; fev; mar; abr; 
mai; jun; jul; ago 

Catalogação do arquivo digital Continuação da codificação e catalogação do acervo fotográfico e 
videográfico para facilidade de consulta e cedência de imagens aos 
membros da comunidade educativa. 

Manuel Rocha; António Jorge 
Pereira Faria Lopes; 
Fulgêncio Custódio Samo 

Docentes; Pessoal não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos 

PMQE; PI 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivos 

PE 

set; out; 
nov; dez; 
jan; fev; 
mar; abr; 
mai; jun 

Leitor do Ano 
2017/2018 

O prémio Leitor do Ano tem como objetivos motivar para a leitura, incentivando a 
requisição domiciliária, promover a responsabilidade e o cumprimento das regras 
relativas à requisição e contribuir para a formação de leitores. 

Ana Paula Ramalho Bento N.Aires 
Relvas 

Alunos (2.º; 3.º; 4.º; 
5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 
10.º; 11.º; 12.º) 

RA 

set; out; 
nov; dez; 
jan; fev; 
mar; abr; 
mai; jun; 

jul 

Articulação com o 
Departamento de 
Línguas da EPM - 
CELP 

Descrição resumida da atividade;  
Estabelecer parcerias com o Departamento de Línguas da EPM - CELP:  
- Participação dos alunos das escolas que integram o Projeto "Mabuko Ya Hina" no 
Sarau das Línguas, em concursos literários e em workshop's de escrita e de teatro.  
Objetivos específicos;  
- Colaborar com o Departamento de Línguas da EPM - CELP na dinamização do Sarau 
das Línguas, dos concursos literários e dos workshop's de escrita e de teatro.  
- Promover a partilha de experiências e o convívio entre os alunos da EPM - CELP e os 
alunos das escolas do Sistema de Ensino de Moçambique.  
- Promover a leitura e a escrita, valorizando-se a expressão literária e as expressões 
artísticas. 

Rogério Paulino Manjate; Isabel 
Mota; Estela Emília Marques 
Pinheiro; Ana Manuela da Costa 
Albasini 

Docentes; Outro; 
Alunos 

CIP 

set; out; 
nov; dez; 
jan; fev; 
mar; abr; 
mai; jun 

Musicoterapia Realização de duas sessões semanais de musicoterapia, com a duração de 90 minutos, 
destinadas a alunos com Necessidades Educativas Especiais.   
Objetivos:  
- favorecer a inclusão;  
- estimular vários meios de expressão, tais como a verbal, a corporal, a dramática, a 
instrumental e a vocal;  
- potencializar as funções físicas e mentais, melhorando a autoestima, ampliando as 
relações sociais e cultivando o desenvolvimento das habilidades sonoro-musicais dos 
alunos com NEE.  
 

Leandra Maria Bica dos Reis Alunos (7.º D; 7.º E; 
9.º E; 1.º 1-D; 2.º 2-A; 
2.º 2-B; 2.º 2-E; 3.º 3-
D; 4.º 4-B; 4.º 4-C; 4.º 
4-E; 5.º C; 6.º B; 11.º 
C) 

AC; PI; RA 

set; out; 
nov; dez; 
jan; fev; 
mar; abr; 
mai; jun 

Formação na Escola 
Secundária Estrela 
Vermelha - Distrito de 
Maputo.  

Ação de Formação Contínua no âmbito da Gestão e Dinamização da Biblioteca Escolar 
da ES Estrela Vermelha. 

Ana Manuela da Costa Albasini Docentes; Alunos CIP 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetiv
os PE 

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul 

Articulação com o Centro 
de Formação e Difusão 
da Língua Portuguesa 
(CFDLP) da EPM - CELP 

Descrição resumida da atividade;  
Articular com o CFDLP da EPM - CELP ao nível da implementação/dinamização do Projeto 
"Mabuko Ya Hina" e do Plano de Atividades do CFDLP:  
- Apresentação do Plano de Atividades e do Relatório de Atividades relativos ao ano letivo 
2017/2018.  
- Criação de formas de colaboração que dêem expressão à cooperação na área das bibliotecas 
escolares e da promoção da leitura.  
- Colaboração nas iniciativas do Plano de Atividades do CFDLP.  
- Participação na Feira Internacional do Livro de Maputo.  
- Publicação dos textos produzidos pelos alunos nos workshop's de escrita.  
Objetivos específicos;  
- Desenvolver um trabalho articulado com o CFDLP ao nível das ações inerentes à intervenção 
prevista para o ano letivo 2017/2018, no âmbito do Projeto de criação e gestão das bibliotecas 
escolares e maletas de leitura.  
- Desenvolver um trabalho articulado com o CFDLP ao nível das ações inerentes à intervenção 
prevista para o ano letivo 2017/2018, no âmbito do Plano de Atividades do CFDLP.  
- Publicar livros e outros materiais a partir dos textos produzidos pelos alunos das escolas do 
Projeto "Mabuko Ya Hina" nos workshop's de escrita.  
 

Isabel Mota; Ana Manuela 
da Costa Albasini 

Docentes; Pessoal 
não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidad
e; Outro; Alunos 

CIP 

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul 

Articulação com a 
Biblioteca Escolar José 
Craveirinha 

Descrição resumida da atividade;  
Estabelecer parcerias com a Biblioteca Escolar José Craveirinha (BEJC):  
- Dinamização de atividades no âmbito da Semana da Leitura, Dia de África e Mês da Literacia.  
- Exposição de trabalhos realizados pelos alunos da EPM - CELP e das escolas do Projeto 
"Mabuko Ya Hina".  
- Dinamização da maleta de leitura.  
- Realização de workshop's de leitura e escrita.  
Objetivos específicos;  
- Colaborar com a BEJC na comemoração de efemérides.  
- Promover a partilha de experiências e o convívio entre os alunos da EPM - CELP e os alunos das 
escolas do Projeto "Mabuko Ya Hina".  
- Promover o conhecimento de diferentes culturas africanas.  
- Explorar a importância do conhecimento literário para a compreensão do Mundo nas suas 
múltiplas vertentes.  
- Valorizar a BEJC enquanto espaço lúdico-pedagógico. 

Isabel Mota; Ana Manuela 
da Costa Albasini 

Docentes; Pessoal 
não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidad
e; Outro; Alunos 

CIP 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul; 
ago 

Articulação com a Direção 
da EPM - CELP 

Descrição resumida da atividade;  
Articular com a Direção da EPM - CELP ao nível da implementação/dinamização do Projeto "Mabuko Ya 
Hina":  
- Realização de reuniões periódicas com a Direção da EPM - CELP.  
- Apresentação do Plano de Atividades e do Relatório de Atividades referentes ao ano letivo 2017/2018.  
Objetivos específicos;  
- Otimizar a implementação/dinamização dos projetos de funcionamento das bibliotecas escolares e 
maletas de leitura.  
- Promover a comunicação entre a EPM - CELP e as escolas que integram o Projeto "Mabuko Ya Hina".  
- Promover a comunicação entre a EPM - CELP, o MINEDH e a RBE, ao nível da dinamização do 
Projeto "Mbuko Ya Hina".  
   
 

Isabel Mota; Ana 
Manuela da Costa 
Albasini 

Outro CIP 

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun 

Projeto "Famílias na 
escola" 

• Envolver a família no processo educativo dos educandos de forma direta e consciente, através 
da participação em projetos e atividades;  
• Possibilitar o acesso ao “Universo Escolar” das crianças, como forma da família compreender 
o trabalho realizado no Pré-Escolar (rotinas, atividades, interações sociais …);  
• Alargar e enriquecer as situações de aprendizagem das crianças através das 
experiências/vivências, cultura e tradições, das diferentes famílias que colaboram com a escola;  
Valorizar, dar confiança e aumentar a auto estima das crianças, com a vinda dos pais à sala;  
Proporcionar uma maior confiança da família em relação ao contexto escolar, facilitando a compreensão 
dos seus objetivos e funções;  
Facilitar/ melhorar as relações escola/família, através de uma comunicação/interação eficaz e positiva;  
Divulgar junto das famílias e da comunidade local a importância a educação Pré-Escolar 

Patrocinia Sandra 
Martins Penascais; 
Maria João Rafael 
Pereira Braga; Maria de 
Fátima Martins Tavares 
Amorim; Maria Alzira da 
Silva Reis; Leila 
Albuquerque Figueiredo 
Pereira da Costa; 
Daniela Vieira Barata; 
Célia Isménia Cuambe; 
Ana Paula Rodrigues; 
Ana Isabel Loureiro 
Ferreira de Carvalho 

Alunos (P5 A; P5 B; P5 C; 
P5 D; P4 E; P4 F; P4 G; 
P4 H) 

PMQE; CIP; AC 

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun 

Atividades Musicais de 
Complemento Curricular: 
Little Singers; Pequenos 
Violinos e Violas de Arco   
 

- Desenvolver o gosto e o respeito pelas expressões artísticas valorizando as artes como uma forma de 
conhecimento;  
- Promover o ensino e a prática musical na Escola, ao nível da formação musical/ coral/ instrumental e 
da história da música;  
- Fomentar competências musicais nos alunos.  
 

Luís Vicente Rodrigues 
Santana; Leandra Maria 
Bica dos Reis 

Alunos (1.º 1-A; 1.º 1-B; 
1.º 1-C; 1.º 1-D; 1.º 1-E; 
2.º 2-D; 3.º 3-B; 3.º 3-C; 
3.º 3-D; 3.º 3-E; 4.º 4-A; 
4.º 4-B; 4.º 4-C; 4.º 4-D; 
4.º 4-E; 4.º 4-F; 5.º A; 5.º 
B; 5.º C; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º) 

AC; RA 

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun 

Biblioteca Viva  
  
 1. Cozinha das Letras; 2. 
Cozinha com Ciência; 3. 
Maleta de Leitura; 4. 
Histórias "à la carte". 

A Biblioteca Viva engloba as seguintes atividades: Cozinha das Letras, Cozinha com Ciência, Maleta de 
Leitura e Histórias "à la carte". Os objetivos são promover o livro e a leitura, fomentar o gosto pela leitura 
e pela audição de histórias, desenvolver competências de comunicação oral, escrita e artística, promover 
a literatura científica e o gosto pela ciência, desenvolver o espírito crítico e a curiosidade, contribuir para 
o desenvolvimento  de competências no âmbito das literacias, ocupar os tempos livres dos alunos, 
articular com áreas disciplinares, docentes, projetos, ciclos de ensino. As três primeiras atividades são 
de participação voluntária por parte dos alunos. A última diz respeito às solicitações dos docentes dos 
vários anos de escolaridade para que a BEJC, em articulação com os mesmos, dinamize a leitura de 
contos por eles solicitados. 

Olga Maria Franco; 
Faira Cassimo Semá 
Mahomed; Ana Paula 
Ramalho Bento N.Aires 
Relvas 

Alunos (P4; P5; 1.º; 2.º; 
3.º; 4.º; 5.º; 6.º) 

AC; RA 
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nov Painel de Divulgação 
Científica e Curiosidades 

O Painel de Divulgação Científica e Curiosidades tem como objetivo 
promover o gosto pela ciência através da criação de leitura de noticias 
cientificas e curiosidades. Este painel também promove a curiosidade 
através de uma secção de perguntas e respostas; os alunos deixam as 
suas questões sendo a resposta afixada no painel logo que possível.  

Sónia Maria Rodrigues Afonso 
Gama Pereira; Sandra Maria Dias 
Antunes 

Alunos PMQE 

nov; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai 

«Livres Pensadores» - 
Publicações 

Pretende-se divulgar e publicar na página oficial da escola e no jornal "O 
Pátio" textos escritos pelos alunos, resultantes do trabalho letivo e 
associados a  conteúdos programáticos da disciplina de Filosofia. Os 
objetivos a alcançar são os seguintes: estimular a reflexão pessoal; 
incentivar o espírito crítico; estimular a criatividade , desenvolver e 
consolidar competências a nível da expressão escrita. 

Sandra de Fátima Valente 
Macedo; Fulgêncio Custódio 
Samo; Graça Maria Henriques 
Neto Pinto 

Alunos (3.º; 4.º; 10.º; 11.º) PMQE; AC 

nov; 
fev; 
jun 

Visita ao Planetário da 
EPM 

Promover a cultura cientifica através da Astronomia;  
Desenvolver nas crianças uma atitude de observação/experimentação, 
proporcionando-lhes os instrumentos e técnicas necessárias para que 
possam construir o seu próprio  saber de forma sistematizada;  
Observar e interpretar os fenómenos do dia a dia  
Adquirir conhecimentos sobre o sistema Solar – Terra e os outros 
planetas  
 

Sónia Maria Rodrigues Afonso 
Gama Pereira; Ana Isabel Loureiro 
Ferreira de Carvalho; Ana Paula 
Rodrigues; Célia Isménia Cuambe; 
Daniela Vieira Barata; Leila 
Albuquerque Figueiredo Pereira da 
Costa; Maria Alzira da Silva Reis; 
Maria de Fátima Castanheira 
Martins; Maria João Rafael Pereira 
Braga; Patrocinia Sandra Martins 
Penascais 

Alunos (P5 A; P5 B; P5 C; 
P5 D; P4 E; P4 F; P4 G; P4 
H) 

PMQE; CIP; AC 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo 
Objetivos 

PE 

out Dia da Alimentação Reconhecer a importância de uma alimentação saudável;  
Dramatizar a lenda " O Caldo de Pedra";  
Confecionar o "Caldo de Pedra". 

Docentes do 1º ciclo Alunos (2.º 2-A; 2.º 2-
B; 2.º 2-C; 2.º 2-D; 2.º 
2-E) 

PMQE; AC 

fev Sessão de Cinema na 
Escola 

Visualização do Filme "Cuerdas" de Pedro Solis Garcia;  
Discussão e reflexão sobre as temáticas abordadas no filme. 

Docentes do 1º ciclo Alunos (2.º 2-A; 2.º 2-
B; 2.º 2-C; 2.º 2-D; 2.º 
2-E) 

PMQE; AC; PI 

mar Dia internacional do Teatro Dramatizar a história " A Girafa que comia estrelas"  
Objetivos específicos- Desenvolver a capacidade de relação e comunicação com os outros; recriar ou 
inventar personagens 

Docentes do 1º ciclo Encarregados de 
educação/Comunidad
e; Alunos (2.º 2-A; 2.º 
2-B; 2.º 2-C; 2.º 2-D; 
2.º 2-E) 

PMQE; AC 

abr "Percursos de 
Emancipação" 

A atividade consiste no visionamento do filme "As Sufragistas"; no debate, à priori, dos valores 
implícitos na luta pela igualdade de género, alicerçado nos cem anos de direito de voto; na 
comemoração do dia internacional da mulher e do dia da mulher moçambicana. Implicará a realização 
dos trabalhos realizados à posteriori.  
Identificar os caminhos de luta pela igualdade de género.  
Ver criticamente o filme " As Sufragistas".  
Contextualizar as lutas no mundo contemporâneo.  
 

Docentes do 1º ciclo Docentes; Alunos (9.º 
A; 9.º B; 12.º A1; 12.º 
A2; 12.º B; 12.º C) 

PMQE; AC; PI; 
MA 

jul Ação de Formação "Suporte 
sonora a eventos" a ser 
dinamizada pela formadora 
Alexandrina Guerreiro. 

Capacitar docentes e técnicos da Oficina Didática de competências para trabalhar com sistema sonoro 
de apoio a eventos. 

Teresa Helena Vieira 
Cordato de Noronha; 
Luísa Maria Pina 
Valente Antunes; Ana 
Castanheira 

Docentes; Pessoal 
não docente 

FP 

jul Oficina de Formação 
"Estratégias de superação 
de dificuldades na 
Matemática em alunos com 
discalculia" 

Compreender a discalculia para promoção de práticas adequadas; Conhecer estratégias de intervenção 
facilitadoras da aprendizagem; Despiste e avaliação da Discalculia. 

Teresa Helena Vieira 
Cordato de Noronha; 
Luísa Maria Pina 
Valente Antunes 

Docentes  PMQE; RA; FP 

set; out; 
nov; 

dez; jan; 
fev; 
mar; 
abr; 

mai; jun; 
jul; ago 

Na Ponta da Língua O projeto de edição e publicação de textos criados livremente pelos alunos visa, numa primeira 
instância, promover o    
gosto e a competência pela escrita e leitura, como base de todas as aprendizagens académicas e 
pessoais. Consiste,    
basicamente, na estimulação, recolha, edição e publicação de textos, dos mais variados géneros 
literários, produzidos    
pelos alunos de todos os níveis de escolaridade.   
   
Os textos são publicados na secção "Na Ponta da Língua" disponível na página oficial da EPM-CELP na 
internet.    
Anualmente é também publicada, em plataforma digital, uma coletânea dos textos publicados no ano 
letivo anterior. 

Fulgêncio Custódio 
Samo; António Jorge 
Pereira Faria Lopes 

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 
8.º; 9.º; 10.º; 11.º; 
12.º) 

PMQE; AC; PI 
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Mês Atividade Descrição resumida Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

set; out; 
nov; dez; 
jan; fev; 
mar; abr; 

mai 

Utilização das 
atividades da Física 
no dia-a-dia  
 

utilização de um recurso da escola no sentido de aprofundar 
conhecimentos. 

Sónia Maria Rodrigues Afonso 
Gama Pereira 

Alunos PMQE; RA 

out; nov; 
dez; jan; 
fev; mai 

O cinema em 
contexto de sala de 
aula - problemas e 
argumentos 

Pretende-se com esta atividade promover o visionamento de filmes, em 
contexto de sala de aula, com vista a suscitar a reflexão pessoal; 
possibilitar o contacto com diferentes conteúdos e metodologias 
associadas ao ensino da Filosofia; refletir sobre a existência humana nas 
suas diferentes dimensões, contribuir para a construção de uma cultura 
fílmica e fomentar a interdisciplinaridade. 

Sandra de Fátima Valente 
Macedo; Graça Maria Henriques 
Neto Pinto 

Alunos (10.º; 11.º) PMQE; AC; MA; RA 
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Categoria / Modalidade N.º atividades % 

Exposição/Mostra 36 12,77 

Conferência/Palestra/Debate 22 7,8 

Formação de pessoal docente 6 2,13 

Formação de pessoal não docente 3 1,06 

Projeto/clube interno 18 6,38 

Projeto em parceria com entidade externa 18 6,38 

Dia/Semana da escola/agrupamento 10 3,55 

Visita de estudo 30 10,64 

Concurso 15 5,32 

Avaliação interna 0 0 

Eco-escolas 0 0 

Projeto de educação para a saúde (PES) 0 0 

Atividade desportiva 14 4,96 

Convívio/Comemoração 57 20,21 

Outro 44 15,6 

Formação Transversal 9 3,19 

Total 282 99,99 
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Objetivo PE N.º atividades % 

Promover a melhoria e a qualidade do ensino 200 34,78 

Articulação Curricular 140 24,35 

Práticas de Inclusão 38 6,61 

Cooperação Institucional e parcerias 74 12,87 

Resultados Académicos 79 13,74 

Formação Profissional 18 3,13 

Mecanismos de Avaliação 26 4,52 

Total 575 100,00 
 

 

   



 

 

INOVAR +AZ - Sistemas de Informação, Lda. Página 58 de 65 

 

    

 

   

 

Estrutura/Área N.º atividades % 

Área Disciplinar de Ciências Físico-Químicas 11 3,87 

Área Disciplinar de Ciências Naturais 16 5,63 

Área Disciplinar de Educação Física 10 3,52 

Área Disciplinar de Educação Musical 8 2,82 

Área Disciplinar de Espanhol 2 0,70 

Área Disciplinar de Filosofia e Psicologia 8 2,82 

Área Disciplinar de Francês 2 0,70 

Área Disciplinar de Inglês 9 3,17 

Área Disciplinar de Matemática e Informática 8 2,82 

Área Disciplinar de Português 7 2,46 

Área Disciplinar de História 11 3,87 

Área Disciplinar de Geografia/Economia 17 5,99 

Biblioteca Escolar 10 3,52 

Centro de Formação 19 6,69 

Centro de Recursos Educativos 4 1,41 

Coordenação 3º CEB 1 0,35 

Coordenação do 1º CEB 23 8,10 

Coordenação do Pré-Escolar 17 5,99 

Coordenação do Secundário 1 0,35 

Departamento de Ciências Exatas e Experimentais 1 0,35 

Departamento de Línguas 18 6,34 

Desporto Escolar 5 1,76 

Direção de Turma do 9ºA 1 0,35 

Direção do 1º Ano do 1ºCEB 15 5,28 

Direção do 2º Ano do 1ºCEB 9 3,17 

Direção do 3º Ano do 1ºCEB 11 3,87 

Direção do 4º Ano do 1ºCEB 1 0,35 

Mãos na Ciência 3 1,06 

Plano Nacional de Cinema 6 2,11 

Projeto Mabuko Ya Hina 18 6,34 

Projeto Mãos na Ciência 11 3,87 

Serviço de psicologia e Orientação Vocacional 1 0,35 

Total 284 99,98 
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Ano de escolaridade N.º atividades % 

P4 20 3,96 

P5 20 3,96 

1.º 38 7,52 

2.º 41 8,12 

3.º 39 7,72 

4.º 53 10,50 

5.º 30 5,94 

6.º 35 6,93 

7.º 39 7,72 

8.º 40 7,92 

9.º 50 9,90 

10.º 35 6,93 

11.º 34 6,73 

12.º 31 6,14 

Total 505 99,99 
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4. CALENDARIZAÇÃO DO PLANO 
 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

5. PÚBLICO-ALVO DO PLANO 
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6. DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DAS CATEGORIAS DAS ATIVIDADES DO PLANO 
 

    

 

Categoria/Modalidade 
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7. DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL  DE ATIVIDADES POR ESTRUTURA/ÁREA  
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8. DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL  DE ATIVIDADE POR ANO DE ESCOLARIDADE 
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9. DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL  DE ATIVIDADES POR CATEGORIAS DO PÚBLICO-ALVO 

 

    

  

 

 

    



Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Receção aos alunos.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Receber os alunos;
Criar laços de amizade e confiança;
Confraternizar com professores e colegas;
Integrar os novos alunos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Isabel Gonçalves Pereira,Ana Paula Ferreira Martins,Brígida Isabel de Nóbrega,Catarina Vicente 
Faustino,Coordenador(a) 1º CEB,Elna João Marques Caetano de Andrade,Eunice Luísa Pereira Feliciano,Hafussuate 
Abdul Remane Amade Cassimo,Isac Julião Mausse,Jasmini Quessaugy,João Henrique Lemos Carolino,Kátia Prittam 
Borges,Maria Madalena Borges Bernardo Azevedo,Maria Margarida Ribeiro dos Santos Abrantes,Maria Odete Sol 
Carvalho,Maria Sinoda Panguene,Mariana da Visitação Ferreira,Mónica Daniela Martins Gonçalves,Nelson Ferreira 
Azevedo,Paula Filomena Figueiredo Madruga,Paulo José RIbeiro Dias,Sária Murade Momade Ambalal,Sónia Marina 
Manalvo e Silva Carreira,Teresa Maria Faria de Sousa Jerónimo,Zahirra Bashir Amade,Zubaida Rija Ibraimo Ismael

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E,2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E,3.º - 3-A,3.º - 3-B,3.º - 3-C,3.º - 
3-D,3.º - 3-E,4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
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Aspetos positivos a destacar
O empenho e entusiasmo de todos os intervenientes.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Termos poucos alunos.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Comemoração do Dia da Paz

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Conhecer factos relativos à data;
Reconhecer a Paz como um direito e dever.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
105

Dinamizadores da atividade
Catarina Vicente Faustino,Elna João Marques Caetano de Andrade,Paulo José RIbeiro Dias,Sónia Marina Manalvo e 
Silva Carreira,Zubaida Rija Ibraimo Ismael

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Todos os alunos estarem sensibilizados para este tema.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a assinalar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Receção aos alunos

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Receber os alunos e encarregados de educação;
Criar laços de amizade e confiança;
Confraternizar entre professores, alunos e encarregados de educação
Integrar os novos alunos

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Isabel Gonçalves Pereira,Ana Paula Ferreira Martins,Nelson Ferreira Azevedo,Sária Murade Momade 
Ambalal,Teresa Maria Faria de Sousa Jerónimo,Zahirra Bashir Amade

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os alunos e encarregados de educação presentes participaram com interesse e empenho nas atividades propostas.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Recepção aos alunos

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos

Realização de atividades lúdicas ( jogos)
Acolher/ Integrar os novos alunos

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
115

Dinamizadores da atividade
Eunice Luísa Pereira Feliciano,João Henrique Lemos Carolino,Maria Odete Sol Carvalho,Mónica Daniela Martins 
Gonçalves,Paula Filomena Figueiredo Madruga

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
2.º

Turmas
2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os jogos realizados foram dinâmicos e por esse motivo motivadores e interessantes. Os alunos demonstraram muito 
entusiasmo e participaram com interesse.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Registou-se fraca assiduidade devido a data de início do ano letivo anteceder o feriado de 7 de setembro.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia Europeu/Internacional das Línguas

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Exposição alargada a países de outros continentes, para além do europeu, compreendendo os seguintes temas: a 
bandeira do país, o mapa, o país, a nacionalidade e a Língua, de acordo com as metas curriculares do ensino de Inglês 
para o 1º CEB . Elementos construídos, em casa, a partir da reutilização de materiais e com a colaboração dos 
encarregados de educação.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
400

Dinamizadores da atividade
Maria Inês dos Santos Ferreira Gomes,Raquel Elizabeth Benedito Bachita

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
A realização de uma exposição que foi para além de uma componente meramente teórica, uma vez que implicou a 
pesquisa, construção e comparação dos diferentes países e bandeiras bem como a identificação de aspectos 
semelhantes entre as línguas desses mesmos países. Para além da componente pedagógica, de destacar ainda a 
componente afetiva presente no envolvimento dos familiares na concretização deste projeto.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O projeto, sendo um trabalho de equipa, organizado em grupos de trabalho, ficou de alguma forma comprometido nos 
casos em que não foram  cumpridos os prazos de entrega dos trabalhos.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia Europeu/Internacional das Línguas.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Exposição alargada a países de outros continentes, para além do europeu, compreendendo os seguintes temas: a 
bandeira do país, o mapa, o país, a nacionalidade e a Língua, de acordo com as metas curriculares do ensino de Inglês 
para o 1º CEB . Elementos construídos, em casa, a partir da reutilização de materiais e com a colaboração dos 
encarregados de educação.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Raquel Elizabeth Benedito Bachita

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A realização de uma exposição que foi para além de uma componente meramente teórica, uma vez que implicou a 
pesquisa, construção e comparação dos diferentes países e bandeiras bem como a identificação de aspectos 
semelhantes entre as línguas desses mesmos países. Para além da componente pedagógica, de destacar ainda a 
componente afetiva presente no envolvimento dos familiares na concretização deste projeto. Todos estes projetos estão 
enquadrados na planificação do 1º período e no âmbito das Metas Curriculares para o Ensino de Inglês no 1º Ciclo, 
nomeadamente no que diz respeito também às festividades, como o Halloween e o Thanksgiving.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O projeto, sendo um trabalho de equipa, organizado em grupos de trabalho, pode ficar de alguma forma comprometido 
nos casos em que não são  cumpridos os prazos de entrega dos trabalhos.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia da Cidade de Maputo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Conhecer o meio local.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular

Número de participantes
105

Dinamizadores da atividade
Catarina Vicente Faustino,Elna João Marques Caetano de Andrade,Paulo José RIbeiro Dias,Sónia Marina Manalvo e 
Silva Carreira,Zubaida Rija Ibraimo Ismael

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os alunos perceberem a importância que a cidade e o que ela oferece exerce nas suas vidas.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a assinalar.

Impresso em: 03-10-2018 19:10:13

Avenida para o Palmar, nº 562

Email: info@epmcelp.edu.mz
Fax: 

Telf: 21481300PAA02



Impresso em: 03-10-2018 19:10:13

Avenida para o Palmar, nº 562

Email: info@epmcelp.edu.mz
Fax: 

Telf: 21481300PAA02



Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia Mundial da Alimentação

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Comemorou-se no dia 16 de Outubro o Dia Mundial da Alimentação, onde a cantina da EPM fez a diferença, dispondo 
de um menu estritamente saudável. Esteve presente no parrot dos matraquilhos uma venda de água de coco, cana-de- 
açucar, suco de cana e maçaroca. Os alunos do 6ºano assistiram no auditório a uma palestra proferida pela professora 
Sónia Pereira, onde se falou sobre a química na digestão dos alimentos,  modo saudável de preparar os mesmos e 
tecnologia relacionada à sua preparação. Os mesmos alunos produziram cartazes e, o 6ºF, sob orientação da 
professora Bárbara Marques, construiu uma roda dos alimentos e jogos alusivos à temática. Estiveram presentes as 
médicas dentistas, Dra. Niucha Vasconcelos e Dra. Lília Paiva que, efetuaram um rastreio oral e falaram sobre 
alimentação saudável às turmas acima referidas. Estas atividades tiveram como objetivo, contribuir para uma 
consciência alimentar mais saudável e portanto, para mais saúde para os nossos alunos e para a comunidade.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
130

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Amado Rodrigues Besteiro,Maria de Fátima Martins Tavares Amorim

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
6.º

Turmas
6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A cantina da EPM marcou a diferença na comemoração deste dia, com a apresentação de um menú estritamente 
saudável, investindo em alimentos pouco processados ou naturais e com baixo teor de açucar e de gordura. Alguns 
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Aspetos positivos a destacar
alunos, posteriormente à atividade de rastreio e aconselhamento de saúde oral, manifestaram uma consciencialização 
quanto à necessidade de mudança de atitude, relativamente à temática. Este facto foi revelado por alguns 
encarregados de educação, que deram conta da diferença de atitudes nos seus educandos quanto à higiene oral. Pelo 
facto, podemos considerar que atingimos os objetivos propostos.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Um aspeto a melhorar será a  iniciativa levada a cabo na cantina, que poderia ser replicada noutros dias durante o ano.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Apresentação do livro "História do João Gala-Gala"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Divulgação da obra; Promoção dos autores; Sustentabilidade da edição de publicações.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
100

Dinamizadores da atividade
Ana Castanheira,Luísa Maria Pina Valente Antunes,Teresa Helena Vieira Cordato de Noronha

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Participação dos alunos da Escola Primária completa Unidade 23 na dramatização da obra; Promoção das parcerias 
com instituições, nomeadamente o Centro Cultural Português. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a destacar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Halloween

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Conhecer tradições de outras culturas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
105

Dinamizadores da atividade
Catarina Vicente Faustino,Elna João Marques Caetano de Andrade,Paulo José RIbeiro Dias,Sónia Marina Manalvo e 
Silva Carreira,Zubaida Rija Ibraimo Ismael

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
O empenho dos alunos e pais.
O começar a participar em atos de cidadania tais como votar e saber o valor do voto.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Ter ocorrido um evento idêntico no mesmo espaço e em que as datas de inicio e encerramento não coincidiram gerando 
alguma confusão nos alunos. 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Comemoração do Centenário da Revolução de Outubro - Palestra proferida pelo Professor Fernando Rosas

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Palestra dirigida aos alunos do 9º ano e do 12º ano, no âmbito da comemoração do centenário da Revolução de 
Outubro.
Este domínio de aprendizagem é abordado nos anos referidos.
Pretende-se a clarificação de alguns conceitos associados às Revoluções Socialistas e a melhor compreensão do 
mundo contemporâneo.
Pretende-se ainda contextualizar a independência de Moçambique e o promeiro período pós-independência.
A Palestra insere-se ainda no ciclo de formação previsto pelo Grupo disciplinar de História.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Formação Profissional,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
130

Dinamizadores da atividade
Karina Nelly Gurgo Bastos,Luísa Maria Pina Valente Antunes,Maria Cristina da Costa Barreiros Viana,Maria Manuel 
Rodrigues Seno,Nuno Francisco do Amaral Domingues,Rodrigo Manuel Correia Borges

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
12.º,9.º

Turmas
12.º - C,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Enriquecimento do trabalho em sala de aula e dos domínios de aprendizagem integrados no 9º ano e no 12º ano;
Contributo para a melhoria de resultados;
Valorização da relação entre a História de Moçambique e a História do Mundo no século XX  (contextualização 
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Aspetos positivos a destacar
Curricular);
Formação de Professores do Grupo de História.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A motivação e preparação dos alunos para este tipo de palestras deve ser melhorada.
O tempo de intervenção deverá ser mais curto.
Sempre que possível, dever-se-á acertar com o orador convidado a inflexão do tema para aspwetos que se afigurem 
mais importantes para o público-alvo.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
"Hat-mania"

"Trick or Treat"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Construção de um "witch's hat". Os chapéus vão estar em exposição no hall de entrada da escola de 23 de outubro a 7 
de novembro e sujeitos a concurso por votação de todos os alunos de 4º ano que receberão um certificado de 
participação.
 Os 1.º, 2.º e 3.º lugares receberão um certificado e um prémio. Os chapéus utilizados neste concurso têm de ser 
reciclados e adequados ao tema do Halloween. Deve ter-se em conta a originalidade. Procura-se, desta forma, cumprir 
com o referido nas metas curriculares do ensino de Inglês no 1ºCEB, no sentido de divulgar as festividades nos países 
de língua inglesa, trabalhando conteúdos de forma mais apelativa, solicitando o envolvimento da família na atividade.

"Trick or Treat": distribuição de doçuras (treats) por todos os alunos do 4º ano do 1º CEB.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Maria Inês dos Santos Ferreira Gomes,Raquel Elizabeth Benedito Bachita

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
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Aspetos positivos a destacar
Os alunos tiveram a oportunidade de mostrar/ desenvolver a sua criatividade, com a colaboração dos encarregados de 
educação, através da reutilização de materias. Esta colaboração permitiu uma maior proximidade e cumplicidade entre 
pais e filhos, por vezes, algo ausente. Por outro lado, foi possível trabalhar com os alunos o vocabulário alusivo à 
festividade duma forma mais lúdica. O facto de os alunos terem de votar nos melhores chapéus, de acordo com os 
critérios, contribuiu para trabalhar a autonomia, responsabilidade e o sentido crítico. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A falta de cumprimento, por parte de alguns alunos, dos critérios estabelecidos para a execução da tarefa bem como do 
prazo de entrega. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Ação de Formação "Iniciação ao Biblio.net"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Fornecer aos utilizadores do Biblio.net uma abordagem inicial sobre o funcionamento da aplicação, nos módulos de 
Administração e Gestão de acessos, Catalogação e Pesquisa, Gestão de Empréstimo e Interface Web.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Formação Profissional

Número de participantes
6

Dinamizadores da atividade
Ana Castanheira,Luísa Maria Pina Valente Antunes,Teresa Helena Vieira Cordato de Noronha

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Esclarecimento das dúvidas que surgiram aquando do manuseamento 
O formador colocou-se ao dispor para esclarecimento de dúvidas
A exploração e rentabilização das potencialidades da base.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A não realização da primeira sessão por falta de um ficheiro que não estava instalado e demora na iniciação da ligação 
Skype pelo técnicos do SIR.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia da Biblioteca Escolar

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Atividade comemorativa do Dia da Biblioteca Escolar, cujos objetivos são comemorar o Dia da Biblioteca Escolar, 
promover a BEJC junto dos alunos,  incentivar o gosto pelo livro e pela leitura e  articular com a área disciplinar de 
Educação Musical.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular

Número de participantes
100

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Ramalho Bento N.Aires Relvas,Leandra Maria Bica dos Reis

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
4.º,8.º,9.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F,8.º - D,9.º - C

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Esta atividade, realizada em articulação com a Educação Musical, teve como propósito, além da celebração da leitura e 
da música, ligar, através da língua, algumas comunidades de expressão oficial portuguesa. 

Assim, foi realizada, pela coordenadora da BEJC, a adaptação do conto "Embolando Palavras" da Madu Costa, autora 
brasileira de livros infanto-juvenis. O texto adaptado foi dramatizado por um elemento da equipa da BEJC e uma técnica 
da Sala de Ensino Estruturado, recorrendo à intervenção voluntária de alunos presentes na "plateia", cuja participação 
obrigou a alguma improvisação por parte dos "atores". 
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Aspetos positivos a destacar
Professores de Educação Musical e alunos dos 4º, 8º e 9º anos intervieram musical e vocalmente, apresentando temas 
portugueses, moçambicanos e brasileiros. A coordenadora de BEJC e a professora  de Educação Musical, Leandra 
Reis, procederam à adaptação da letra da canção “Até ao fim do Mundo” do grupo Ala dos Namorados, de modo a 
relacioná-la com a importância da leitura e a ligação de comunidades. 

Esta atividade teve lugar no piso inferior da BEJC, tendo sido necessário retirar estantes para adaptar o espaço às 
imposições inerentes ao "décor" (cozinha) e à colocação de instrumentos musicais (piano, bateria, etc), aos coros e à 
colocação de cadeiras para o público. Esta contou com a presença de alunos do 4º ano, 8º e 9º, bem como da Sala de 
Ensino Estruturado e respetivos  técnicos, assim como encarregados de educação e dos alunos / utentes que se 
encontravam no espaço da BEJC. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A pontualidade de alguns alunos é um  aspeto a ser melhorado.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Hat-Mania": 
"Trick or Treat".

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Construção de um "witch's hat". Os chapéus vão estar em exposição no hall de entrada da escola de 23 de outubro a 7 
de novembro e sujeitos a concurso por votação de todos os alunos de 4º ano que receberão um certificado de 
participação.
 Os 1.º, 2.º e 3.º lugares receberão um certificado e um prémio. Os chapéus utilizados neste concurso têm de ser 
reciclados e adequados ao tema do Halloween. Deve ter-se em conta a originalidade. Procura-se, desta forma, cumprir 
com o referido nas metas curriculares do ensino de Inglês no 1ºCEB, no sentido de divulgar as festividades nos países 
de língua inglesa, trabalhando conteúdos de forma mais apelativa, solicitando o envolvimento da família na atividade.

"Trick or Treat": distribuição de doçuras (treats) por todos os alunos do 4º ano do 1º CEB.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
250

Dinamizadores da atividade
Maria Inês dos Santos Ferreira Gomes

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os alunos tiverem a possibilidade de desenvolver a sua imaginação e criatividade, num trabalho essencialmente dirigido 
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Aspetos positivos a destacar
para a expressão plástica, através da criação de algo a partir da reutilização de materiais, colocando-os todos ao 
mesmo nível no que diz respeito a materiais. A eleição do chapéu mais criativo, de acordo com as regras do concurso, 
que, embora possa  atribuir à atividade um cariz mais competitivo, permite, por outro lado, trabalhar com os alunos o 
desenvolvimento de um espírito crítico, tanto quanto possível justo e isento, considerando a sua faixa etária. Por último, 
mas não menos importante, a componente afetiva presente no envolvimento dos familiares na concretização deste 
projeto.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O tempo disponível e a dificuldade de conciliação de horários entre as professoras de inglês envolvidas, que permitisse 
aos alunos desfrutarem mais desta festividade.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
 Dia da Alimentação

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Palestra sobre alimentação saudável
Canções e dramatização
Lanche saudável

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Isabel Gonçalves Pereira,Ana Paula Ferreira Martins,Nelson Ferreira Azevedo,Sária Murade Momade 
Ambalal,Teresa Maria Faria de Sousa Jerónimo,Zahirra Bashir Amade

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os alunos participaram com interesse e empenho nas atividades propostas.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Planetário

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visita ao Planetário
Identificar as diferentes estações do ano;
Reconhecer ano comum e ano bissexto;
identificar diferenças entre os hemisférios.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
115

Dinamizadores da atividade
Eunice Luísa Pereira Feliciano,João Henrique Lemos Carolino,Maria Odete Sol Carvalho,Mónica Daniela Martins 
Gonçalves,Paula Filomena Figueiredo Madruga

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
2.º

Turmas
2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Aprendizagens realizadas fora do contexto da sala de aula.
Aquisição de novos conhecimentos e vivência de novas experiências.
Interesse e motivação dos aunos.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A informação transmitida poderá ser selecionada, tendo em conta, a faixa etária dos alunos.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
As Bruxas e a Alquimia

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Atividades práticas sobre química (cor)/alquimia/bruxas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
2.º,P4,P5

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
De uma forma lúdica os alunos estiveram expostos a aprendizagem de Inglês (cores), química, história da evolução da 
alquimia/química e regras de segurança. Os Alunos mostraram-se muito interessados e  participativos. A atividade 
revelou ser um bom exemplo de interdisciplinaridade. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Melhorar a disciplina de alguns alunos em atividades fora da sala de aula.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Palestra: Alimentação é Vida e dá Vida. Proferida por Sónia Gama Pereira

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Palestra: Alimentação é Vida e dá Vida. Proferida por Sónia Gama Pereira resume o processo Bioquímico que ocorre 
durante a digestão.É também abordada a importância e o porquê da escolha dos alimentos/nutrientes. São indicadas 
algumas curiosidades relacionadas com a digestão/alimentação. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Foi mostrado aos alunos uma perspectiva global de todos os aspectos relacionados com a alimentação.  Ao mostrar 
que os alimentos são a matéria prima para a produção de energia os alunos entenderam melhor o porque de haver 
alimentos com diferentes valores nutricionais, o porque da roda dos alimentos e a importância da água em todo o 
processo. Os alunos mostraram-se curiosos e houve bastantes questões no final da sessão.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados

Impresso em: 03-10-2018 19:10:14

Avenida para o Palmar, nº 562

Email: info@epmcelp.edu.mz
Fax: 

Telf: 21481300PAA02



Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Houve falta de coordenação entre os docentes organizadores da atividade. A palestra deveria ter sido solicitado com 
maior antecedência e revista por todos os docentes envolvidos antes da sua realização. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia da Alimentação

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Reconhecer a importância de uma alimentação saudável;
Dramatizar a lenda " O Caldo de Pedra";
Confeccionar o "Caldo de Pedra".

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
115

Dinamizadores da atividade
Eunice Luísa Pereira Feliciano,João Henrique Lemos Carolino,Maria Odete Sol Carvalho,Mónica Daniela Martins 
Gonçalves,Paula Filomena Figueiredo Madruga

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
2.º

Turmas
2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os alunos participaram com muito interesse e entusiasmo na leitura e dramatizaão da lenda "Caldo de Pedra".
Os alunos envolveram-se entusiasticamente na confeção da sopa de pedra.
Excelente colaboração das famílias.  

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A colaboração e o apoio por parte dos auxiliares de ação educativa deve ser reforçada.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Comemoração do Dia Mundial da Alimentação

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Comemoração do Dia Mundial da Alimentação através da aprendizagem e execução de um tema musical alusivo à 
data.
Objetivos:
- comemorar a data em articulação com a disciplina de Ciências Naturais;
- sensibilizar os alunos para a adopção de práticas de alimentação e estilos de vida saudáveis.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Resultados Académicos

Número de participantes
120

Dinamizadores da atividade
Leandra Maria Bica dos Reis,Luís Vicente Rodrigues Santana

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
6.º

Turmas
6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A atividade decorreu com sucesso, com o empenho e envolvimento de todos os intervenientes.
Articulação horizontal com outras disciplinas do 6º ano de escolaridade.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Comemoração do Mês da Música 

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Comemoração do Mês da Música através da aprendizagem e execução de temas musicais alusivos à data, adaptados 
para o efeito.
Objetivos:
- Educar e consciencializar para a cultura musical e a sua importância no quotidiano;
- Promover a música e a leitura, numa atividade conjunta de articulação entre a Educação Musical e a Biblioteca 
Escolar, assinalando assim na mesma ocasião, o Mês da Música e o Dia da Biblioteca Escolar.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Práticas de Inclusão,Resultados Académicos

Número de participantes
90

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Ramalho Bento N.Aires Relvas,Assumane Saíde,Leandra Maria Bica dos Reis,Ricardo Conceição

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
4.º,8.º,9.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F,8.º - D,9.º - C

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A atividade decorreu com sucesso, com o empenho e envolvimento de todos os intervenientes.
Articulação com a Biblioteca Escolar na promoção da leitura e da música.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Apresentação do Projecto de Filosofia para Crianças 

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Divulgação e apresentação do Projecto de Filosofia para Crianças à comunidade educativa, em especial aos pais e 
encarregados de educação do alunos do terceiro ano do ensino básico. Pretende-se, no contexto do projecto, promover 
e reforçar a articulação e o compromisso entre a escola e as famílias. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
30

Dinamizadores da atividade
Fulgêncio Custódio Samo,Graça Maria Henriques Neto Pinto

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
3.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
3

Aspetos positivos a destacar
Destaca-se como aspecto positivo a divulgação da dinâmica de trabalho utilizada nas sessões de Filosofia para 
Crianças, que assenta no diálogo, na escuta activa e na partilha de ideias.
Os pais e encarregados de educação dos alunos do  3º ano tiveram a oportunidade de assistir, na biblioteca escolar, a 
um debate em que os seus educandos exemplificaram  a metodologia específica do trabalho filosófico.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Regista-se, como aspecto menos favorável, a reduzida participação dos encarregados de educação.  
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Conhecer o interior do corpo humano

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Exploração de modelos anatómicos de acordo com os temas desenvolvidos previamente pelas educadoras de infância.
Identificar órgãos do sistema digestivo, respiratório e cardíaco.
Promover boas práticas de higiene e alimentação.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
José António Alves Coelho Tomé

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
P4,P5

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Prova de aferição de Natação

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os professores do departamento avaliarão 4 turmas de 6º ano, na matéria de Natação, com o objetivo de aferirem os 
critérios de avaliação dos níveis Introdução e Elementar.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Mecanismos de Avaliação,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
100

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Ribeiro Antunes Banha,Ana Raquel Ribeiro Donato Campos Moreira,Anabela Leitão Ferreira,André Machado 
Revés,Angela Hermana Monteiro Leite,Antero Filipe Ruiz Ribeiro,Belmiro Sebastião Pinto,João Manuel Marques de 
Figueiredo,João Pedro Coelho Lourenço,Maria Margarida Ribeiro dos Santos Abrantes,Miguel Seabra 
Monterroso,Sérgio Viana Zibane

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
6.º

Turmas
6.º - B,6.º - C,6.º - E,6.º - F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Pelo facto de esta atividade decorrer em normal período de aulas, torna-se impossível que todos os docentes de E.F
estejam em simultâneo a visualizar os mesmos alunos, o que tornaria o momento de partilha ainda mais rico. O
departamento garantiu a presença de pelo menos três docentes em 4 turmas, não tendo sido possível visualizar as
duas turmas remanescentes. 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A organização dos alunos na primeira turma avaliada não foi a mais rápida, deixando menos tempo para a segunda 
turma a ser observada. Este aspeto foi corrigido nas outras três turmas.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de Estudo ao Arquivo Histórico de Moçambique /Comemoração do Dia da Cidade.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A visita de estudo pretende dar a conhecer o arquivo Histórico de Moçambique e as condições de preservação de 
fontes materiais e escritas, nucleares para a construção do conhecimento histórico. A questão das Fontes na 
historiografia contemporânea integra um núcleo temático do programa de História A do Ensino Secundário.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
43

Dinamizadores da atividade
Luísa Maria Pina Valente Antunes,Maria Cristina da Costa Barreiros Viana

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
10.º,11.º

Turmas
10.º - C,11.º - C

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
O contacto dos alunos com fontes históricas primárias, e o seu envolvimento na apresentação feita nos diferentes 
núcleos do AHM.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Os autocarros têm de ser adequados à idade dos alunos, nomeadamente de alunos do Ensino Secundário.
No início da visita os serviços do AHM  tiveram de confirmar a autorização da Visita, apesar da EPM-CELP ter tido o 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
cuidado e a confirmação via telefone da mesma, comprometendo assim o cumprimento de horários nos diversos pólos.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
«MAR DE MAPUTO-MAR DE LÍNGUAS E DE CULTURAS»

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Comemoração do Dia da Cidade de Maputo: Leitura/dramatização da obra «Mar de Maputo».
-Partilha de «leituraS», contextualizando-a com a data comemorativa. -Envolvimento de vários elementos da 
comunidade escolar:alunos, professores e funcionários. Materializar a articulação vertical: 2º ciclo, 3º ciclo e secundário 
e áreas curriculares: história,português, línguas estrangeiras, educação visual, educação musical, teatro e dança.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
85

Dinamizadores da atividade
Faira Cassimo Semá Mahomed

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
5.º,9.º

Turmas
5.º - D,9.º - A,9.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar

As atividades tiveram o apoio entusiástico dos alunos intervenientes;
O trabalho colaborativo;
Articulação vertical e horizontal;
A interdisciplinaridade.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
 A atividade poderia, igualmente, ser apresentada ao 1º ciclo e a restantes turmas do 2º ciclo, uma vez que se 
manifestou interesse, que tal acontecesse.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de Estudo ao Instituto de Investigação e Saúde da Manhiça

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A visita tem como objetivos os alunos tomarem contato com as  práticas da Biotecnologia e a importância destas para a 
melhoria da qualidade de vida das populações. Tem ainda como objetivo permitir aos alunos conhecer as diferentes 
áreas da Biotecnologia  / Saúde, importante para as escolhas profissionais futuras.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados 
Académicos

Número de participantes
17

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Amado Rodrigues Besteiro

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
12.º

Turmas
12.º - A1

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A Atividade contribuiu para os alunos terem contato com as tecnologias aplicadas em diferentes áreas da Biotecnologia, 
assim como, da imprtância destas na melhoria das condições de vida das populações. 
A visita contribuiu ainda para as escolhas  profissionais futuras.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Thanksgiving 

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Escolha de uma individualidade a quem é expressa a gratidão.
Redação de frases simples que manifestam o motivo da gratidão.
Fixação das Mensagens de Agradecimento do Thanksgiving na porta da sala de aula.
As atividades supra têm como finalidade incutir nos alunos a virtude de expressar o sentimento de gratidão, trabalhar 
conceitos de amor, fraternidade e gratidão, bem como reconhecer vocabulário de língua inglesa relacionados à 
comemoração do Thanksgiving Day.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
250

Dinamizadores da atividade
Maria Inês dos Santos Ferreira Gomes,Raquel Elizabeth Benedito Bachita

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Os conteúdos programáticos foram integrados numa história, permitindo, assim, uma abordagem dos mesmos de forma 
mais apelativa e diferente. Os alunos revelaram muito interesse e curiosidade pela história a partir da qual, para além 
dos factos históricos que foram trabalhados em articulação com os conteúdos históricos curriculares, dentro dos limites 
do referido currículo e da faixa etária, foi focada a importância da entreajuda, da generosidade na partilha e do valor da 
gratidão e abordada ainda a sensibilização para uma preocupação ambiental no respeito pela natureza. De destacar 
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Aspetos positivos a destacar
ainda o momento criado para os alunos refletirem e expressarem a sua gratidão pelo que receberam e pelo que 
possuem.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A falta de tempo para se poder aprofundar alguns aspetos, nomeadamente o da articulação com outras áreas 
curriculares.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia da Escola

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Reconhecer a importância da Escola na vida da comunidade;
Desenvolver a criatividade e a capacidade de expressão.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Catarina Vicente Faustino,Elna João Marques Caetano de Andrade,Paulo José RIbeiro Dias,Sónia Marina Manalvo e 
Silva Carreira,Zubaida Rija Ibraimo Ismael

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Não se realizou.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Lançamento do livro "Escola Portuguesa de Maputo - um contributo para a sua História" de Teresa Paulo.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Divulgação da obra; Partilha de experiência pedagógica; Promoção da autora; Sustentabilidade da edição de 
publicações.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
50

Dinamizadores da atividade
Ana Castanheira,Luísa Maria Pina Valente Antunes,Teresa Helena Vieira Cordato de Noronha

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Uma vez que se trata de um livro sobre a história que deu origem à EPM-CELP criou oportunidade para dar conhecer 
ao público em geral a existência deste trabalho de memória.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A qualidade da impressão gráfica e acabamento; a qualidade das fotografias impressas no CRE para a exposição;
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Exposição de livros dedicada à Ciência e à Cultura Cientifica

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Foi criado um espaço na Biblioteca José Craveirinha dedicado à Ciência onde estão expostos livros ligados ao 
conhecimento cientifico.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Ramalho Bento N.Aires Relvas,Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os alunos verificaram que os textos podem ser literários ou científicos e que estes últimos não devem só ser lidos para 
o estudo das disciplinas mas também de uma forma lúdica; complementando as aprendizagens com o prazer da leitura.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Ter complementado a atividade com um questionário ou um concurso.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de estudo a alguns locais que servem de referência na Cidade de Maputo.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos do 4º ano e os respetivos professores irão realizar uma Visita de Estudo ao Museu de História Natural, ao 
Museu de Artes, à FEIMA e ao Jardim Tunduro, no âmbito da comemoração do dia da Cidade de Maputo, com os 
seguintes objectivos: contribuir para a protecção do meio ambiente, para o equilíbrio ecológico e para a preservação do 
património; desenvolver o sentido de apreciação estética do mundo, recorrendo a referências e conhecimentos básicos 
no domínio das expressões artísticas; sensibilizar os alunos para o conhecimento estético, cultural e histórico do meio 
em que se inserem e incentivar o gosto pela preservação do seu património cultural, social e natural.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Isabel Gonçalves Pereira,Ana Paula Ferreira Martins,Nelson Ferreira Azevedo,Sária Murade Momade 
Ambalal,Teresa Maria Faria de Sousa Jerónimo,Zahirra Bashir Amade

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os alunos participaram com interesse e empenho nas atividades propostas. Ficaram a conhecer diferentes locais 
importantes da Cidade de Maputo, promovendo-se assim a valorização do património cultural local.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
"O Mar de Maputo"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Atividade multi-disciplinar, cruzando a articulação horizontal com a articulação vertical e agregando o Projeto Voluntários 
da Leitura.
Desdobrou-se em núcleos de atividades organizadas para o pré-escolar, com leituras expressivas de um conto;
Dramatização da obra "O Mar de Maputo" de Rafo Diaz, no Auditorio;
Exposição no átrio sobre a arquitetura e o espaço na cidade de Maputo;

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
120

Dinamizadores da atividade
Karina Nelly Gurgo Bastos,Luísa Maria Pina Valente Antunes,Maria Cristina da Costa Barreiros Viana,Maria Manuel 
Rodrigues Seno,Nuno Francisco do Amaral Domingues

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A diversidade de públicos-alvo identificados para cada um dos núcleos de atividade;
O envolvimento entusiástico de todos os participantes;
A contextualização do currículo de História e de Português.
O trabalho colaborativo;
A articulação horizontal e vertical.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A atividade beneficiaria de maior tempo de preparação para o ensaio e organização de todas as atividades.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Festa de Aniversário da EPM-CELP

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Comemoração do XVIII Aniversário da EPM-CELP através da aprendizagem e execução de temas musicais alusivos à 
data.
Participação no Dia da Escola Aberta, Sessão solene e Convívio ao ar livre.
Objetivos:
- comemorar o Aniversário da Escola;
- apresentar o trabalho desenvolvido pelos alunos nas aulas de educação musical e nas atividades musicais 
extracurriculares e de complemento curricular;
- educar e consciencializar para a cultura musical e a sua importância no quotidiano.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
130

Dinamizadores da atividade
Assumane Saíde,Isac Julião Mausse,Leandra Maria Bica dos Reis,Luís Vicente Rodrigues Santana,Ricardo Conceição

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
11.º,12.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F,5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - 
E,6.º - F,7.º - D,7.º - E,8.º - D,8.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A atividade decorreu com sucesso, com o empenho e envolvimento de todos os intervenientes.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados

Impresso em: 03-10-2018 19:10:14

Avenida para o Palmar, nº 562

Email: info@epmcelp.edu.mz
Fax: 

Telf: 21481300PAA02



Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Palestra "preservar a Magia na Ciência" 

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Palestra "preservar a Magia na Ciência" por Dr. Mário Seca
A Ciência não explica o Mundo, a Ciência descreve o Mundo. A Ciência não introduz significado a Ciência diz-nos o que 
é. Por isso a Ciência não nos tira a Magia do Mundo, pelo contrário a Ciência acentua a Magia do Mundo, ensina-nos a 
ver e ficar maravilhados com o que nos rodeia. A Ciência abre-nos as portas para a maravilha da Natureza.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Despertar a curiosidade para assuntos científicos fora do âmbito do programa de ensino. Relacionar vários aspectos de 
diferentes áreas (CFQ, Biologia e maremática, filosofia, ética).

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Disponibilizar mais tempo para a discussão no final da palestra.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
A Filosofia e o teatro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A actividade consiste na dramatização de uma peça teatral, inspirada no texto "Na solidão dos campos de algodão", da 
autoria de Bérnard Marie-Koltés, por parte do professor Rogério Manjate, seguida de debate. A actividade tem como 
objectivo estimular os alunos para a prática da reflexão filosófica, levando-os ao reconhecimento de que a Filosofia se 
prende com inúmeros aspectos da vida quotidiana, nomeadamente a relação do eu com o outro, a gestão das emoções 
e o auto-conhecimento de cada indivíduo.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
210

Dinamizadores da atividade
Graça Maria Henriques Neto Pinto,Sandra de Fátima Valente Macedo

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
10.º,11.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
A actividade  conduziu à reflexão sobre uma temática transversal, o que se constitui como uma mais-valia para 
reflexões noutras áreas disciplinares.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Considera-se que  deverá haver mais rigor no cumprimento do horário previamente divulgado, de modo a não 
comprometer o decurso da actividade.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia de S. Martinho

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Ler e dramatizar a lenda de S. Martinho;

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
115

Dinamizadores da atividade
Coordenador(a) 1º CEB,Eunice Luísa Pereira Feliciano,João Henrique Lemos Carolino,Maria Odete Sol 
Carvalho,Mónica Daniela Martins Gonçalves,Paula Filomena Figueiredo Madruga

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
2.º

Turmas
2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Interesse e motivação manifestados pelos alunos.
Desenvolvimento de hábitos de leitura. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Maior colaboração das famílias no sentido de apoiarem com adereços para as dramatizações. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Seminário online "Impacto dos meteoritos na Terra- O processo geológico mais importante do Sistema Solar"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Seminário online "Impacto dos meteoritos na Terra- O processo geológico mais importante do Sistema Solar" proferido 
pela Dra. Anna Losialk. A importância de monitorizar os asteroides presentes no sistema solar e o impacto da sua 
entrada na nossa atmosfera. A teoria da extinção dos Dinossauros.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
160

Dinamizadores da atividade
Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A interação dos alunos com novas formas de aprendizagens (seminários online), cientistas internacionais e temas 
atuais.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A palestra envolveu alunos do 9 ano e secundário. Embora alguns alunos não tenham tido dificuldade a maioria dos 
alunos do 9 ano tiveram alguma dificuldade em compreender todos os momentos da palestra em inglês e algumas 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
explicações cientificas. Dependentemente do tema deveremos dirigir este tipo de palestras apenas aos alunos do 
secundário. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia da Cidade de Maputo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Conhecer o passado histórico do meio local;
Conhecer a lenda relacionada com a estátua Mac- Mahon;
Recontar a lenda;
Dramatizar a lenda

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
115

Dinamizadores da atividade
Eunice Luísa Pereira Feliciano,João Henrique Lemos Carolino,Maria Odete Sol Carvalho,Mónica Daniela Martins 
Gonçalves,Paula Filomena Figueiredo Madruga

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
2.º

Turmas
2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A parceria com a Biblioteca José Craveirinha foi bastante positiva.
Com esta atividade foi possível trabalhar a contextualização curricular relacionada com o passado histórico da cidade 
de Moçambique- maputo.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Melhor articulação entre os diversos intervenientes na atividade, por forma a adequar e selecionar melhor a informação 
apresentada em Powerpoint.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Sabores da Poesia

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Receção à Secretária de Estado da Cooperação e dos negócios Estrangeiros de Portugal.

Leitura de textos poéticos para dar as boas vindas aos visitantes.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Faira Cassimo Semá Mahomed

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
10.º,9.º

Turmas
10.º - A2,9.º - A,9.º - D

Alunos
2255 - Adriana Natália Machatine Ten Jua (10.ºA2),2716 - Diana Maria de Sá Rêgo (10.ºA2),2802 - Naisha Bhikha 
(9.ºD),2812 - Ishara Gonçalo Loureiro (9.ºD),3226 - Ágata Povoleri Rosa Moreira Conceição (9.ºA),3727 - Maria 
Francisco Nunes da Costa Morango Teixeira (9.ºA),3892 - Ana Miguel Bouças de Sousa (9.ºA),3913 - Pedro Teixeira 
Galamba (9.ºD),4310 - Rui Alício Amós Zefanias (9.ºD)

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Os alunos revelaram entusiasmo na apresentação da atividade;
Envolvimento de todos participantes;
Interação positiva com os alunos;
Articulação vertical e horizontal;
Trabalho colaborativo;
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Aspetos positivos a destacar
Interdisciplinaridade.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O tempo de preparação foi limitado.
Promover a participação de mais alunos neste tipo de atividades.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Feira do Livro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A Feira do Livro é organizada pela BEJC  anualmente, em novembro, de forma a coincidir com a Festa de Aniversário 
da EPM. Esta atividade tem como objetivos facilitar o acesso ao livro e a outros materiais pedagógicos e educativos a 
preços de feira, promover o gosto pela leitura junto da comunidade escolar, divulgar o livro, os autores e outros 
materiais, contribuir para a formação de leitores.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Resultados Académicos

Número de participantes
900

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Ramalho Bento N.Aires Relvas

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
1.º,10.º,11.º,12.º,2.º,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º,P4,P5

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Nos dois primeiros dias, a feira teve lugar no espaço interior, junto da Biblioteca Escolar, devido às condições 
atmosféricas desfavoráveis. No terceiro dia, dia da festa da Escola, o agravamento das condições atmosféricas levou 
ao cancelamento da festa e, consequentemente, da feira. 

Estiveram presentes as editoras Plural, Kapicua, Texto/Leya e Escolar Editora, as livrarias Conhecimento, Minerva e 
Mabuko, assim como as Edições EPM-CELP e a Science4you que exposeram e venderam, a preços de feira, livros e 
materiais didáticos.

Impresso em: 03-10-2018 19:10:15

Avenida para o Palmar, nº 562

Email: info@epmcelp.edu.mz
Fax: 

Telf: 21481300PAA02



Aspetos positivos a destacar

A feira foi visitada voluntariamente por alunos, encarregados de educação, docentes e demais funcionários, assim como 
por turmas acompanhadas pelos professores. 

A afluência à feira foi grande, no entanto, tendo em conta  as características desta atividade é impossível referir o 
número de participantes.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
As condições atmosféricas contribuíram para que a atividade não tivesse resultado em pleno, uma vez que não foi 
possível realizar o último dia de Feira (sábado).
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Thanksgiving Day

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Audição e compreensão da história do Thanksgiving seguida de um momento de reflexão e agradecimento para 
posterior redação de uma frase, por cada aluno, iniciada por "I'm thankful for...". As frases serão afixadas no lado 
exterior da porta de cada sala, com símbolos alusivos ao "Thanksgiving" (no âmbito das Metas Curriculares para o 
ensino de Inglêrs no 1ºCEB).

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
125

Dinamizadores da atividade
Maria Inês dos Santos Ferreira Gomes

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os conteúdos programáticos foram integrados numa história, permitindo, assim, uma abordagem dos mesmos de forma 
mais apelativa e diferente. Os alunos revelaram muito interesse e curiosidade pela história a partir da qual, para além 
dos factos históricos que foram trabalhados em articulação com os conteúdos históricos curriculares, dentro dos limites 
do referido currículo e da faixa etária, foi focada a importância da entreajuda, da generosidade na partilha e do valor da 
gratidão e abordada ainda a sensibilização para uma preocupação ambiental no respeito pela natureza. De destacar 
ainda o momento criado para os alunos refletirem e expressarem a sua gratidão pelo que receberam e pelo que 
possuem. 
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A falta de tempo para se poder aprofundar alguns aspetos, nomeadamente o da articulação com outras áreas 
curriculares.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia Mundial da Filosofia - 16 de novembro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Exposição de objectos antigos de uso quotidiano , com vista a materializar ideias e a veicular mensagens que convidem 
à reflexão filosófica e ao questionamento pessoal. Pretende-se estimular a adopção de uma atitude filosófica, ou seja 
estimular a crítica e a reflexão.  Neste sentido,  a exposição tem como finalidade interpelar toda a comunidade 
educativa, levando-a a compreender a essência do conhecimento filosófico.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
300

Dinamizadores da atividade
Fulgêncio Custódio Samo,Graça Maria Henriques Neto Pinto,Sandra de Fátima Valente Macedo

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
10.º,11.º,3.º,4.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
A actividade do Dia Mundial da Filosofia foi considerada uma exposição absolutamente inovadora por todos os 
elementos da comunidade educativa.  Foram inúmeras as felicitações que chegaram aos docentes do grupo disciplinar, 
salientado a extrema qualidade  e criatividade presente na exposição, o que a tornou um espaço de reflexão único  e 
marcante no presente ano lectivo.
Regista-se um grande envolvimento dos alunos do ensino secundário e respectivos encarregados de educação,bem 
como de alguns docentes de grupos disciplinares diferentes, na  recolha dos objectos, no planeamento e na 
concretização da exposição em causa.  

Impresso em: 03-10-2018 19:10:15

Avenida para o Palmar, nº 562

Email: info@epmcelp.edu.mz
Fax: 

Telf: 21481300PAA02



Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Considera-se que esta actividade foi bem conseguida, não se registando qualquer constrangimento.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de estudo ao Museu de História Natural e à Fortaleza

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Para comemorar o dia da Cidade de Maputo, vamos fazer uma visita à fortaleza e ao Museu de História Natural.
A visita ao Museu tem como principal objetivo, os animais, seu habitat, revestimento, alimentação etc.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados 
Académicos

Número de participantes
113

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Rodrigues,Coordenador(a) Pré,Leila Albuquerque Figueiredo Pereira da Costa,Maria Alzira da Silva 
Reis,Maria João Rafael Pereira Braga,Patrocinia Sandra Martins Penascais

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas
P4 - E,P4 - G,P4 - H,P5 - B,P5 - D

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A atividade correu bem, as crianças mostraram-se satisfeitas, divertidas e entusiasmadas.
No museu de história natural, gostaram de observar os animais e a gestação do elefante.
Na fortaleza tiveram oportunidade de fazerem brincadeiras ao ar livre e de conhecerem um pouco a história de 
Moçambique.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a destacar. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Comemoração do Dia de Maputo/Visita de Estudo 4º ano (todas as turmas) Jardim Tunduro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Comemoração do Dia da Cidade de Maputo: Leitura/dramatização da obra «Mar de Maputo».
-Partilha de «leituraS», contextualizando-a com a data comemorativa. -Envolvimento de vários elementos da 
comunidade escolar:alunos, professores.  Materializar a articulação vertical: 1º ciclo e secundário e áreas curriculares: 
história,português, línguas estrangeiras, educação visual.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Faira Cassimo Semá Mahomed

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
 Os alunos envolvidos na atividade manifestaram um grande entusiasmo;
Realização da atividade em espaço exteriores: Jardim Tunduro;
Articulação vertical e horizontal.
A interdisciplinaridade.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Considera-se necessário o envolvimento de todos alunos das turmas, que dinamizaram a atividade.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Exposição "Leonardo da Vinci: o Camaleão da Ciência" no âmbito do Dia Mundial da Ciência e do Conhecimento 
Cientifico.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A atividade envolve a exposição de vários trabalhos realizados pelo Leonardo da Vinci representativos das diferentes 
áreas estudadas pelo cientista.
Os trabalhos expostos incluem uma breve descrição da respectiva obra/invenção e a respectiva imagens (desenhada 
pelo próprio polímata).  

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Inês Almeida Mendes Moura George,José António Alves Coelho Tomé,Sandra Maria Dias Antunes,Sónia Maria 
Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
De uma forma descontraída e voluntária os alunos durante os intervalos tiveram acesso a informação relevante sobre o 
trabalho do Leonardo Da Vinci. Verificação através da exposição a diferentes áreas de trabalho e que o trabalho de um 
cientista envolve também projetos falhados que poderão servir de inspiração para projetos futuros.  
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Poderia ter sido realizado um questionário sobre a exposição. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Comemoração do dia Mundial do Cinema

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Ler, de forma expressiva, o conto "Quando explodiu Mabata-Bata" de Mia Couto;
Analisar o conto.
O Tempo da História.
Conhecer o filme realizado a partir do conto.
Conhecer o realizador.
Debater pontos de vista sobre o cinema enquanto palco de muitas artes.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados 
Académicos

Número de participantes
140

Dinamizadores da atividade
António Jorge Pereira Faria Lopes,Estela Emília Marques Pinheiro,Faira Cassimo Semá Mahomed,Karina Nelly Gurgo 
Bastos,Sandra do Rosário Ferreira Cosme

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
10.º,9.º

Turmas
10.º - A1,10.º - B2,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os alunos foram os protagonistas da atividade, sob orientação da professora Estela.
Lideraram todo o processo de ensino aprendizagem.
Contactaram e contextualizaram a realidade local, bem como os artistas locais.
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Aspetos positivos a destacar
Emitiram opiniões críticas fundamentadas a propósito do cinema e literatura.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A pontualidade e planificação das momentos exatos a cumprir.
Os alunos do 9ºano não foram envolvidos de igual forma nas responsabilidades a desempenhar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia da Escola Aberta.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Leitura/dramatização da obra «Mar de Maputo», no âmbito do Dia Escola Aberta.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular

Número de participantes
100

Dinamizadores da atividade
Faira Cassimo Semá Mahomed

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
P4

Turmas
P4 - E,P4 - F,P4 - G,P4 - H

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Dramatização da obra: « Mar de Maputo» de Rafo Diaz para as turmas do pré-escolar, no âmbito do Dia da Escola 
Aberta; 
A turma 9º E participou com muito empenho nesta atividade;
Os alunos revelaram entusiasmo na apresentação da atividade;
Envolvimento de todos participantes;
Interação positiva com os alunos;
Articulação vertical e horizontal;
Trabalho colaborativo;
Interdisciplinaridade.

Impresso em: 03-10-2018 19:10:15

Avenida para o Palmar, nº 562

Email: info@epmcelp.edu.mz
Fax: 

Telf: 21481300PAA02



Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A atividade poderia ser apresentada a turmas do 1º ciclo.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Curso de Formação " Adobe InDesign"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Capacitar os formandos com conhecimentos básicos do programa de paginação do Adobe InDesign.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Formação Profissional

Número de participantes
7

Dinamizadores da atividade
Ana Castanheira,Luísa Maria Pina Valente Antunes,Teresa Helena Vieira Cordato de Noronha

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
3

Aspetos positivos a destacar
Contacto com o programa Adobe InDesign (programa de paginação) e sua exploração.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O grupo de formandos era muito heterogêneo o que dificultou o ritmo dos trabalhos. Os computadores usados eram 
muito lentos para usufruir de todas as potencialidades do programa. 

Impresso em: 03-10-2018 19:10:15

Avenida para o Palmar, nº 562

Email: info@epmcelp.edu.mz
Fax: 

Telf: 21481300PAA02



Impresso em: 03-10-2018 19:10:15

Avenida para o Palmar, nº 562

Email: info@epmcelp.edu.mz
Fax: 

Telf: 21481300PAA02



Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Lançamento do Livro " O cavalo e a borboleta" de Margarida Abrantes.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Divulgação da obra; promoção da autora; sustentabilidade da edição de publicações.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
406

Dinamizadores da atividade
Ana Castanheira,Luísa Maria Pina Valente Antunes,Teresa Helena Vieira Cordato de Noronha

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
1.º,2.º,P4,P5

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E,2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E,P4 - E,P4 - F,P4 - G,P4 - H,P5 
- A,P5 - B,P5 - C,P5 - D

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Este lançamento foi resultado de um trabalho colaborativo entre os vários intervenientes. Uma boa receptividade por 
parte das crianças ao livro o que resultou na obtenção de bastantes vendas.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a destacar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Natal

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Valorizar os costumes e tradições multiculturais;
Participar em ações de solidariedade;
Desenvolver o sentido de partilha.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
105

Dinamizadores da atividade
Catarina Vicente Faustino,Elna João Marques Caetano de Andrade,Paulo José RIbeiro Dias,Sónia Marina Manalvo e 
Silva Carreira,Zubaida Rija Ibraimo Ismael

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
O facto de sermos uma escola multicultural e neste momentos os alunos conseguirem partilhar um pouco da cultura de 
cada um, explicando como se vive esta época na sua casa e religião.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O facto de termos muitas atividades e conteúdos a trabalhar, nem sempre nos deixa tempo para explorar este tema da 
melhor forma.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Lançamento do livro "História do João Gala-Gala" de Pedro Lopes e Chico António.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Divulgação da obra; Promoção dos autores; Sustentabilidade da edição de publicações.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
70

Dinamizadores da atividade
Ana Castanheira,Luísa Maria Pina Valente Antunes,Teresa Helena Vieira Cordato de Noronha

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Houve uma boa adesão e interação entre a Escola como entidade promotora e o público. Consolidação de parcerias 
com outras instituições, nomeadamente o Associação IVERCA e Centro Cultural Franco-moçambicano.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Participação da comunidade escolar. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Inter Turmas Bola ao fundo 4º ano

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Cada turma do 4º ano competirá com uma equipa, realizando um torneio entre as  turmas deste ano de escolaridade, 
todas jogando contra todas.
O objetivo do torneio é realizar as ações técnico-tácticas apropriadas, aos diferentes momentos do jogo, cooperando 
com os colegas e respeitando as regras do jogo.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Mecanismos de Avaliação,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
100

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Ribeiro Antunes Banha,Ana Raquel Ribeiro Donato Campos Moreira,Anabela Leitão Ferreira,André Machado 
Revés,Angela Hermana Monteiro Leite,Antero Filipe Ruiz Ribeiro,Belmiro Sebastião Pinto,João Manuel Marques de 
Figueiredo,João Pedro Coelho Lourenço,Maria Margarida Ribeiro dos Santos Abrantes,Sérgio Viana Zibane

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Participação de todos os alunos de forma bastante empenhada, servindo este torneio para melhorar a qualidade de jogo 
dos intervenientes. Desta forma, o número total de participantes foi mais elevado que o esperado.
Os momentos competitivos permitiram que os professores uniformizassem as regras de jogo.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Em virtude de alguns professores manifestarem preferência em que a fase turma se realizasse no próprio dia da fase 
final, para o próximo ano letivo esta sugestão será tida em conta.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Inter- Turmas Jogo dos Passes 3º ano

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Cada turma do 3º ano competirá em torneio, com as restantes turmas desse ano.
O objetivo do torneio é realizar as ações técnico-tácticas apropriadas, aos diferentes momentos do jogo, cooperando 
com os colegas e respeitando as regras do jogo

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Mecanismos de Avaliação,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
90

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Ribeiro Antunes Banha,Ana Raquel Ribeiro Donato Campos Moreira,Anabela Leitão Ferreira,André Machado 
Revés,Angela Hermana Monteiro Leite,Antero Filipe Ruiz Ribeiro,Belmiro Sebastião Pinto,João Manuel Marques de 
Figueiredo,João Pedro Coelho Lourenço,Maria Margarida Ribeiro dos Santos Abrantes,Miguel Seabra 
Monterroso,Sérgio Viana Zibane

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
3.º

Turmas
3.º - 3-A,3.º - 3-B,3.º - 3-C,3.º - 3-D,3.º - 3-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Jogos decorreram no melhor espirito desportivo, constituindo uma importante oportunidade de os alunos melhorarem o 
seu nivel de jogo em contexto competitivo.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Em virtude de alguns professores manifestarem preferência em que a fase turma se realizasse no próprio dia da fase 
final, para o próximo ano letivo esta sugestão será tida em conta.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Inter-Turmas Futsal Femino 2º Ciclo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Cada turma do 5º e 6º ano competirá em torneio, com as turmas do seu ano de escolaridade.
O objetivo do torneio é realizar as ações técnico-tácticas apropriadas, aos diferentes momentos do jogo, cooperando 
com os colegas e respeitando as regras do jogo

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Mecanismos de Avaliação,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
40

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Ribeiro Antunes Banha,Ana Raquel Ribeiro Donato Campos Moreira,Anabela Leitão Ferreira,André Machado 
Revés,Angela Hermana Monteiro Leite,Antero Filipe Ruiz Ribeiro,João Manuel Marques de Figueiredo,João Pedro 
Coelho Lourenço,Maria Margarida Ribeiro dos Santos Abrantes,Miguel Seabra Monterroso,Sérgio Viana Zibane

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
5.º,6.º

Turmas
5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Participação da quase totalidade das turmas.
Jogos decorreram no melhor espirito de fair-play.
Oportunidade de prática em competição.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O espaço de jogo não compreendia balizas oficiais.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Inter-Turmas Voleibol 3º Ciclo e Secundário

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Cada turma dos diferentes anos competirá em torneio, com as turmas do seu ciclo de escolaridade.
O objetivo do torneio é realizar as ações técnico-tácticas apropriadas, aos diferentes momentos do jogo, cooperando 
com os colegas e respeitando as regras do jogo

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Mecanismos de Avaliação,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
153

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Ribeiro Antunes Banha,Ana Raquel Ribeiro Donato Campos Moreira,Anabela Leitão Ferreira,André Machado 
Revés,Angela Hermana Monteiro Leite,Antero Filipe Ruiz Ribeiro,Belmiro Sebastião Pinto,João Manuel Marques de 
Figueiredo,João Pedro Coelho Lourenço,Maria Margarida Ribeiro dos Santos Abrantes,Sérgio Viana Zibane

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º,7.º,8.º,9.º

Turmas
10.º - A1,10.º - A2,10.º - B1,10.º - B2,10.º - C,11.º - A1,11.º - A2,11.º - B,11.º - C,12.º - A1,12.º - A2,12.º - B,12.º - C,7.º - 
A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Elevada percentagem de participação dos alunos do 3º ciclo.
Elevado espírito de fair play.
Cumprimento do regulamento especifico.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Reduzida participação dos alunos do secundário.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Inter-Turmas Bola ao fundo 2º Ciclo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Cada turma do 5º e do 6º ano competirá em torneio, com as turmas do seu ano de escolaridade.
O objetivo do torneio é realizar as ações técnico-tácticas apropriadas, aos diferentes momentos do jogo, cooperando 
com os colegas e respeitando as regras do jogo

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Mecanismos de Avaliação,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
181

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Ribeiro Antunes Banha,Ana Raquel Ribeiro Donato Campos Moreira,Anabela Leitão Ferreira,André Machado 
Revés,Angela Hermana Monteiro Leite,Antero Filipe Ruiz Ribeiro,João Manuel Marques de Figueiredo,João Pedro 
Coelho Lourenço,Maria Margarida Ribeiro dos Santos Abrantes,Miguel Seabra Monterroso,Sérgio Viana Zibane

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
5.º,6.º

Turmas
5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Participação de todas as turmas e da quase totalidade dos alunos, tendo cada turma apresentado quase sempre três 
equipas.
Jogos com elevado tempo de prática que se repercutiu numa grande melhoria dos nossos alunos, revelando estes 
poucas atitudes de falta de desportivismo.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Deverá ponderar-se a não utilização do espaço quatro no próximo ano letivo, devido às condições climatéricas.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
SHOE (atividade incluida na festa de natal do 4ºano)

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O filme apresenta, em termos cinematográficos,  uma estética alternativa e independente dentro das curtas de 
animação. Em termos conceptuais foca um mundo onde a falta de recursos exige criatividade.
Assim, durante a festa de natal, o filme será visto e seguir-se-á um debate, moderado pelo professor de filosofia da 
turma, no sentido de aferir e aprofundar os traços reflexivos propostos no filme.
Investir numa cidadania crítica.
Treinar a comunicação em público.
Praticar o debate.
Promover a cultura cinematográfica.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
105

Dinamizadores da atividade
Fulgêncio Custódio Samo,Karina Nelly Gurgo Bastos,Sandra do Rosário Ferreira Cosme,Zahirra Bashir Amade

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
4.º,P4

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
O debate foi excelente, visto que, numa altura de consumismo e compras, se apresentou às crianças valores e bens 
imateriais, que podem, em muito superar "as coisas" que todos querem.
Os alunos envolveram-se muito no debate e muitos deram continuidade ao trabalho em sala de aula, o feedback das 
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Aspetos positivos a destacar
professoras foi muito positivo.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O número de alunos presente no auditório era muito e não foi possível que todos desssem a sua opinião.
Devemos fazer mais sessões para um público reduzido, visto que oa alunos precisam e querem debater e apresentar 
as suas ideias.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Festa de Natal

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Canções, dinamizações e teatro.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Isabel Gonçalves Pereira,Ana Paula Ferreira Martins,Nelson Ferreira Azevedo,Sária Murade Momade 
Ambalal,Teresa Maria Faria de Sousa Jerónimo,Zahirra Bashir Amade

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os alunos participaram com interesse e empenho na festa, tendo sido apresentadas várias canções, coreografias e 
números relacionados com o Natal, tanto em Portugal como em Moçambique. O espetáculo foi feito com o apoio dos 
peofessores de expressões.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Teatro Para a Escola 

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Apresentação do Espectáculo "O Dealer", texto de Bernard-Marie Koltès. Em coordenação com o grupo de Filosofia. 
Objetivo: Estabeler a relação entre o teatro e a filosofia.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
200

Dinamizadores da atividade
Rogério Paulino Manjate,Sandra de Fátima Valente Macedo

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
10.º,11.º

Turmas
10.º - A1,10.º - A2,11.º - A1,11.º - A2

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
contos de Natal

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Ouvir contos de Natal;
Ler contos de Natal.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
115

Dinamizadores da atividade
Eunice Luísa Pereira Feliciano,João Henrique Lemos Carolino,Maria Odete Sol Carvalho,Mónica Daniela Martins 
Gonçalves,Paula Filomena Figueiredo Madruga

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
2.º

Turmas
2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Interesse e motivação manifestados pelos alunos.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Não há nenhum aspeto a assinalar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de Estudo à Ponta do Ouro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Conhecer a investigação realizada na Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro.
Acompanhar patrulhas de proteção das áreas de nidificação das tartarugas marinhas.
Caracterização dos locais de nidificação destes répteis.
Levantamento dos problemas ambientais com impacto na nidificação.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados 
Académicos

Número de participantes
5

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Amado Rodrigues Besteiro,José António Alves Coelho Tomé,Sandra Maria Dias Antunes

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
12.º

Turmas
12.º - A1

Alunos
1408 - Hermínia Trigo Binda Infante (12.ºA1),3926 - Mariana Cristino Morais Basílio (12.ºA1),3928 - Valter António 
Conceição Rosa (12.ºA1)

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Todos os objetivos foram alcançados, nomeadamente a possibilidade que se propiciou de estabelecer uma parceria de 
médio/longo prazo com a Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro.
O entusiasmo dos alunos envolvidos foi muito gratificante para os docentes que dispensaram um fim de semana 
prolongado para os acompanhar.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Expedição dos Piratas do Arco-Íris - Visita de Estudo à ilha da Inhaca

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Expedição à Inhaca à Estação de Biologia Marítima - visita ao Museu, exploração da ilha - características da  flora e 
fauna local; promover o convívio entre e com as famílias.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Isabel Loureiro Ferreira de Carvalho

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
P5

Turmas
P5 - A

Alunos
4976 - Kiana Mercedes de Morais Barros (P5A),5045 - Maria Flor Cunha do vale Semana (P5A),5096 - Gildo Bota Fogo 
Mahaga (P5A),5097 - Thomas Wolie Tadesse Soares (P5A),5098 - Carolina Valente Martins (P5A),5099 - Hasna De 
Sousa Augusto (P5A),6000 - Chanel Tatiana Gomes Da Silva (P5A),7014 - Khwezi Isac Tovela (P5A)

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
O nosso Mar

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Palestra dinamizada pela WWF sobre algumas espécies marinhas existentes em Moçambique que se encontram em 
vias de extinção dirigida aos alunos da Pré A e do 8ºC, no âmbito da parceria existente.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
40

Dinamizadores da atividade
Ana Isabel Loureiro Ferreira de Carvalho,Sandra Maria Dias Antunes

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
8.º,P5

Turmas
8.º - C,P5 - A

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Interesse revelado pelos dois grupos na apresentação realizada pelo Dr. Mario Fumo sobre aspectos relacionados com 
a flora e fauna marinha existente em Moçambique e programas desenvolvidos para sua proteção.
Visionamento de um feto de Dugongo proveniente da reserva de Vilanculos.
Divulgação do trabalho desenvolvido pela WWF no nosso país.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Em termos de comunicação, houve momentos em que foi mais direcionadapara os alunos do 8º ano, fazendo com que 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
os dos pré escolar se dispersassem um pouco. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
"Viagens na Paisagem"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A atividade consiste na apresentação de um teatro inspirado na obra " A Viagem" de Tatiana Pinto, cuja estrutura 
espacial foi representada sob a forma de expressão plástica. Este teatro será apresentado a uma turma do ensino pre 
escolar pelas alunas do 7ºD e a todo o primeiro ano pela turma do 7ºE. De seguida, com todas as turmas do 7ºano, 
receber-se-á a escritora, esta organização será da responsabilidade do 7ºC. O resultado do trabalho foi avaliado pelas 
disciplinas de geografia, português e evt.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
300

Dinamizadores da atividade
Sandra do Rosário Ferreira Cosme

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
1.º,7.º,P4

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E,7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,P4 - F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A atividade foi muito interessante pois envolveu os alunos com muito entusiasmo e empenho, bem como a equipa 
multidisciplinar.
Foi muito interessante apresentar a peça a alunos de outros ciclos e promover a comunicação entre estes.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Os trabalhos expostos na exposição final estavam incompletos, visto que, por pertencerem a semestres diferentes, nem 
todos os alunos conservaram os trabalhos completa.
Podemos, eventualmente, expor os trabalhos a meio do ano, com os alunos do primeiro semestre e depois, no final do 
ano letivo, realizar a exposição dos restantes trabalhos.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Tempos Modernos?

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Atividade: Visualização análise e  debate do filme : “ Tempos Modernos” de Charlie Chaplin.

Atividade: Visualização análise e  debate do filme : “ Tempos Modernos” de Charlie Chaplin.
Objetivos:
•Despertar a fruição estética da Sétima Arte tendo como base a articulação das várias áreas do saber.
•Alargar a cultura cinematográfica (realização da Biografia do realizador, caracterização das personagens…)
•Refletir sobre conceitos da disciplina de Português e História.
•Desenvolver técnicas de apresentação oral.
•Tratamento, análise e contextualização de fontes diversas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Mecanismos de Avaliação,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
António Jorge Pereira Faria Lopes,Karina Nelly Gurgo Bastos,Maria Manuel Rodrigues Seno,Nuno Francisco do Amaral 
Domingues,Sandra do Rosário Ferreira Cosme

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
6.º

Turmas
6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
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Aspetos positivos a destacar
-Os alunos, durante o debate, mostraram ter perceção da/s temática/s tratadas tendo avaliado o filme com o nível 5 
(sendo que 5 era a escala máxima proposta)

-Todos os professores envolvidos na visualização foram muito ativos tendo levado o debate para sala de aula e 
utilizando os recursos disponibilizados pela equipa do PNC.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
-Os membros da equipa do PNC apenas conseguiram estar presentes nos debates de duas turmas (devido as 
limitações do horário).
- A utilização dos vários recursos criados poderiam ter sido  potenciados e mais disciplinas antes ou após a visualização 
do filme no auditório.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
"Juntos"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A atividade consiste no visionamento do filme "Cuerdas" e posterior debate, bem como dinâmicas de grupo a propósito 
do tema.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
111

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Alves Dias Gomes,António Jorge Pereira Faria Lopes,Karina Nelly Gurgo Bastos,Margarida Tavares da 
Rocha Fortuna da Silva,Paula Filomena Figueiredo Madruga,Sandra do Rosário Ferreira Cosme

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas
2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os objetivos foram cumpridos, houve grande envolvimento do público alvo com o filme, bem como com as atividades 
propostas pelas professoras do ensino especial e professoras titulares.
Estabeleceu-se diálogo e um excelente momento de aprendizagem fora da sala de aula.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O número de alunos presentes no auditório era elevado para o tipo de atividade que se propos. Devemos, numa 
próxima oportunidade, planificar melhor este domínio de forma a ser possível uma deslocação mais livre dos alunos 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
pelo auditóiro.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Articulação com o grupo disciplinar de cências

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Realização de experiências com seres vivos
Identificar de que forma as plantas absorvem a água;
Observar algumas características físicas de animais, nomeadamente: pêlos, escamas, penas,...
Observar  ao microscópio alguns insectos ( mosquito, mosca,...)

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
115

Dinamizadores da atividade
Eunice Luísa Pereira Feliciano,João Henrique Lemos Carolino,Maria Odete Sol Carvalho,Mónica Daniela Martins 
Gonçalves,Paula Filomena Figueiredo Madruga,Sandra Maria Dias Antunes

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
2.º

Turmas
2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Realização de atividade experimental;
Utilização de instrumentos científicos;
Aquisição de Vocabulário específico referente ao tema trabalhado;
Excelente articulação com a professora  de biologia.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O número de sessões de trabalho.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Olimpíadas Portuguesas de Biologia - Sénior

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Concurso promovido pela Ordem dos Biólogos (OBio) de Portugal.
Estimular o interesse dos alunos pela Biologia, em particular fomentando o interesse pelo ensino prático, laboratorial e 
experimental, desta área de conhecimento;
Aproximar o ensino secundário da universidade, introduzindo conceitos e práticas que facilitam o conhecimento do 
estudante à realidade do enino superior;
Relacionar a Biologia com a realidade económica e social (ecologia, biotecnologia, conservação, etc.) promovendo uma 
melhor cidadania.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados 
Académicos

Número de participantes
43

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Amado Rodrigues Besteiro,José António Alves Coelho Tomé

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
11.º,12.º

Turmas
11.º - A1,12.º - A1

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Os alunos tiveram oportuniudade de rever a matéria lecionada na disciplina e verificar os conteúdos em que 
apresentam maiores dificuldades.
O certificado do aluno que ficou em primeiro lugar foi entregue pelo responsável máximo das Olimpíadas, Doutor José 
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Aspetos positivos a destacar
Matos, Bastonário da Ordem dos Biólogos.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Só dois alunos foram selecionados para a 2ª fase.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Teatro "O Malandro e o Simplório"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Alunos do 8º C, D, E irão interpretar o conto "O Malandro e o Simplório".

Os alunos irão colocar em prática o que aprenderam ao longo do semestre e irão experienciar a relação com um 
público.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Mecanismos de Avaliação,Resultados Académicos

Número de participantes
150

Dinamizadores da atividade
Rogério Paulino Manjate

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
7.º,8.º

Turmas
7.º - C,8.º - C,8.º - D,8.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Divididos em 3 grupos por turma, os alunos escolheram os contos que foram apresentados. Entretanto, "O Malando e o 
Simplório" foi apresentado no contexto da sala de aulas.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Alguns alunos faltaram à apresentação e prejudicaram os seus colegas. 6 alunos do 8ºC e 3 de 8ºD não puderam 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
passar pela experiência de apresentar em público. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Carnaval

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Partilhar momentos festivos e conviver;
Desenvolver a criatividade.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular

Número de participantes
105

Dinamizadores da atividade
Catarina Vicente Faustino,Elna João Marques Caetano de Andrade,Paulo José RIbeiro Dias,Sónia Marina Manalvo e 
Silva Carreira,Zubaida Rija Ibraimo Ismael

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
O entusiasmo dos alunos por poderem brincar ao faz de conta.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a assinalar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Darwin e a Cidadania

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A atividade pretende levar aos alunos o papel que o Darwin teve para o conhecimento cientifico, a evolução do 
conhecimento cientifico e ajudar os alunos a ser capazes de explorar o conhecimento cientifico.
Programa:
1º "Era uma vez" (25 min)
2º Filme resumo sobre as 3 principais teorias de Darwin (3 min) 
3º Discussão sobre as frases/perguntas  e respostas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Resultados Académicos

Número de participantes
165

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Amado Rodrigues Besteiro,Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
6.º

Turmas
6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Os alunos relacionaram aspetos da vida quotidiana e as escolhas do Darwin tendo em conta a sociedade da época e 
verificaram a influencia da sua vida, trabalho e sociedade. Este trabalho ajudou também os alunos a serem capazes de 
explorar o conhecimento cientifico.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Poderia ter havido mais tempo para discussão com os alunos.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia da Amizade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Valorizar  a amizade e o respeito pelo próximo.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
105

Dinamizadores da atividade
Catarina Vicente Faustino,Elna João Marques Caetano de Andrade,Paulo José RIbeiro Dias,Sónia Marina Manalvo e 
Silva Carreira,Zubaida Rija Ibraimo Ismael

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os alunos valorizarem este dia como sendo da amizade no geral e saberem identificar sentimentos que são comuns a 
todos.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a assinalar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
"La Saint-Valentin" - L'amour parle Français

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Exposição pela escola e distribuição de frases alusivas ao dia de S. Valentim em forma de coração, usando a língua 
francesa como língua de comunicação.
Sessões de cinema francês alusivo às várias dimensões do amor: "Le Chat du Rabbin".

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
300

Dinamizadores da atividade
Estela Emília Marques Pinheiro,Mahomede Musé Langa

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
7.º,8.º,9.º

Turmas
7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A atividade realizou-se durante a semana de celebração desta data (14-2-18) e correspondeu à distribuição/exposição 
de mensagens de alusivas à data em língua francesa na escola pelos alunos do 9ºano.
As sessões de cinema francês alusivo às várias dimensões do amor com o filme "Le Chat du Rabbin"foi, globalmente, 
positiva. Uma das sessões foi dinamizada pelos alunos de uma turma do 9º ano que apresentou o filme aos outros 
colegas.
 O entusiasmo dos alunos na realização da tarefa e o uso da língua francesa numa situação de comunicação informal 
junto da comunidade educativa.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
 A atividade- cartões/ frases- poderá ser feita em articulação com a disciplina de Educação Visual, de modo a que os 
trabalhos possam ser mais criativos, refletindo as aprendizagens dos alunos nesta área de aprendizagem. A atividade 
poderá ser estendia aos outros anos de escolaridade, podendo os cartões ser vendidos e os seus fundos reverterem 
para ações de solidariedade social.
As sessões de cinema terão de ser realizadas, preferencialmente, nas aulas de Francês de modo a garantir que todas 
as turmas usufruam da atividade.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
"Chandeleur"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Venda de crêpes” no Parrôt (os fundos serão usados para a compra de material escolar para escolas moçambicanas do 
ensino público).
Exercitar a imaginação e a criatividade no âmbito da descoberta da cultura e língua francesa.
Desenvolver competências ao nível da produção escrita e da expressão oral.
Promover as relações interpessoais;
Divulgar a língua e cultura francesas, através de acções de solidariedade social.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
86

Dinamizadores da atividade
Mahomede Musé Langa,Maria Gorete Carvalho Monteiro

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
8.º

Turmas
8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
A atividade foi realizada com sucesso. Os alunos celebraram, com grande entusiasmo e dedicação, a tradição da 
"Chandeleur" em aula, estudando a receita, praticando a receita, através da confeção de crepes, no clube de Francês e 
nas suas casas, e na venda de crepes, usando a língua francesa. Os fundos destinaram-se a ações de solidariedade 
social-parceria com o projecto Mabuko Ya Hina. O trabalho de parceria entre os docentes, também, foi muito positivo 
contribuindo assim para o sucesso desta atividade que já vem sendo tradição na nossa escola. Refira-se que alguns 
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Aspetos positivos a destacar
alunos foram a uma escola Moçambicana entregar presentes no dia da criança Africana adquiridos com os fundos 
provenientes da venda de crepes. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O uso da língua francesa tem de continuar a ser reforçado durante a atividade, já que a tendência é recorrer à língua 
materna na comunicação espontânea.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dias temáticos - Dia de São Valentim - Os afectos

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Realização de um debate sobre o amor e a amizade, que visa os seguintes objectivos: promover a tolerância como um 
valor fundamental nas relações interpessoais, compreender e respeitar a identidade pessoal e possibilitar a 
interiorização de valores morais e éticos. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
30

Dinamizadores da atividade
Fulgêncio Custódio Samo,Graça Maria Henriques Neto Pinto

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Esta actividade permitiu reflectir e reconhecer a importâncias dos valores nas relações humanas, designadamente o 
respeito pelo outro, a tolerância, a liberdade, a igualdade de direitos e deveres , entre outros. Foi também enfatizada a 
importância dos afectos, do amor e da amizade na vivência do quotidiano.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Considera-se que a actividade decorreu de acordo com o planificado, superando até as expectativas, dado o 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
entusiasmo dos alunos na concretização da actividade. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Carnaval

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Desfile de máscaras 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Isabel Gonçalves Pereira,Ana Paula Ferreira Martins,Nelson Ferreira Azevedo,Sária Murade Momade 
Ambalal,Teresa Maria Faria de Sousa Jerónimo,Zahirra Bashir Amade

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os alunos tinham um tema aglutinador "História de Portugal e de Moçambique" que os inspirou na execução das 
fantasias. Todos se divertiram e participaram com entusiasmo na atividade.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de estudo à Spur- refrigerantes.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Compreender as etapas principais do processo de produção; observar uma unidade industrial em laboração; tomar 
consciência dos papéis dos diversos elementos da organização; identificar funções laborais e formações específicas; 
reconhecer a importância das normas que garantam saúde e segurança no trabalho; direcionar a atenção para aspetos 
específicos dos seus planos curriculares; envolver os alunos em projetos científicos como estratégias de ensino-
aprendizagem e reconhecer a ciência como contributo fundamental na preservação do ambiente e qualidade de vida.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
120

Dinamizadores da atividade
Cecília Manuela Araújo Cardoso,Pedro Manuel Pereira dos Santos

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
8.º

Turmas
8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A atividade não se realizou. Vários contactos foram tentados sem sucesso. Assim a visita de estudo não foi possível.  

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Não houve qualquer resposta positiva da parte da empresa para a realização da visita de estudo.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de estudo ao Safari Mucapana Gagnaux

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visita de estudo no âmbito das atividades programadas para trabalhar conteúdos relacionados com os animais .

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Isabel Loureiro Ferreira de Carvalho,Daniela Vieira Barata,Maria de Fátima Castanheira Martins

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas
P4 - F,P5 - A,P5 - B

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A visita não foi realizada.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Lançamento do livro "A capoeira dos 7 pintos" de Celso Cossa.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Divulgação da obra, promoção do autor e sustentabilidade da edição de publicações.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
60

Dinamizadores da atividade
Ana Castanheira,Luísa Maria Pina Valente Antunes,Teresa Helena Vieira Cordato de Noronha

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Participação das Escolas Moçambicanas parceiras do Projeto Mabuko Ya Hina. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O Orçamentado foi ultrapassado em 6,00 euros, devido ao aluguer de uma carrinha para deslocamento dos alunos da 
Escola parceira para a atividade.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de Estudo ao Museu de Geologia 

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visita de Estudo ao Museu de Geologia no âmbito da articulação horizontal, em interdisciplinaridade com as disciplinas 
de Geografia e Matemática.
Tem por objetivos:
- Consolidação dos conhecimentos adquiridos em diversas disciplinas;
- Contextualização das aprendizagens;
- Valorização dos espaços culturais da região onde se insere a escola;
- Interação entre Encarregados de Educação e alunos em ambiente de aprendizagem diferenciado.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
100

Dinamizadores da atividade
David Moreira Pereira,Maria de Fátima Martins Tavares Amorim,Mário José Morais Gonçalves,Patrícia da Costa 
Cascais,Sandra Maria Dias Antunes

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
7.º

Turmas
7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
No geral os alunos participaram com bastante interesse na atividade, tendo atingido a maioria dos objetivos traçados 
para a mesma. Alguns encarregados de educação que acompanharam a visita, manifestaram o seu interesse e agrado, 
quanto à pertinência e qualidade do guião como ferramenta de trabalho, para os alunos realizarem a visita de estudo ao 
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Aspetos positivos a destacar
Museu de Geologia.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Organização relativamente à disponibilização de meios de transporte para alunos moradores longe do museu, dado 
que, alguns destes manifestaram impossibilidade em  se deslocarem ao Museu, ou deslocaram-se com dificuldade, 
tendo tal, segundo os mesmos, estado na origem da entrega do trabalho fora do prazo.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Concurso de Provérbios e Adivinhas

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Este concurso tem como objetivos fomentar o gosto pela cultura popular e pela língua portuguesas e promover o 
enriquecimento lexical. É realizado em articulação com o 4º ano do 1º ciclo e com os professores de português do 5º 
ano.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Resultados Académicos

Número de participantes
234

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Ramalho Bento N.Aires Relvas

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
4.º,5.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F,5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
O concurso foi realizado em articulação com os professores titulares do 4.º ano, Sária Ambalal/Maria Panguene, Ana 
Isabel Pereira, Teresa Jerónimo, Nelson Azevedo, Ana Paula Martins e Zahirra Amade, e os docentes de Português do 
5.º ano, Sónia Silva e Teresa Paulo, tendo ainda contado com a colaboração dos professores do 5.º ano Maurícia Pires, 
Sónia Silva, Paula Araújo, Maria Manuel Seno e Leandra Reis que aplicaram as provas eliminatórias, em contexto de 
sala de aula, a este ano de escolaridade, tendo a aplicação da prova ao 4.º ano sido feita pelos professores titulares. 

Participaram na final, que decorreu na Biblioteca Escolar José Craveirinha, dezasseis alunos, tendo os resultados sido 
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Aspetos positivos a destacar
os seguintes:  
4.º ano - 1º lugar: Akil A. Abdul (turma B); 2.º lugar: Lianna Lucas (turma C); 3.º lugar: Leslie Langa (turma C); 
5.º ano - 1.º lugar: Matilde Nogueira Esteves (turma E); 2.º lugar: Tatiana Ten Jua (turma E). 
O aluno do 5º ano que ficou em 3.º lugar não obteve a pontuação mínima de 10 pontos para poder integrar a lista dos 
vencedores.  

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A falta de pontualidade de alguns alunos.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de estudo ao Museu de História Natural

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visita ao MHN no âmbito da articulação horizontal, em interdisciplinaridade com as disciplinas de História e Geografia 
de Portugal e Educação Visual.
Tem por objetivos:
- Consolidação dos conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas;
- Contextualização das aprendizagens;
- Valorização dos espaços culturais da região onde se insere a escola;
- Interação entre EE e alunos, em ambiente de aprendizagem diferenciado.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
46

Dinamizadores da atividade
Bárbara Soares Marques,Luís Manuel Herniques Antunes,Maria Manuel Rodrigues Seno,Maurícia Lopes Santos dos 
Reis Pires,Nuno Francisco do Amaral Domingues,Sandra Maria Dias Antunes

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
5.º

Turmas
5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
- Contextualização do currículo;
- Interdisciplinaridade;
- Parceria com entidades locais;
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Aspetos positivos a destacar
- Ambiente de aprendizagem diferenciado.
- Trabalho de grupo desenvolvido com alunos de turmas diferentes;
- Interação entre grupos-turma em contexto de aprendizagem;
- Promoção de competências transversais.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- Participação de duas turmas (5º D e E);
- Relação burocrática com a instituição a visitar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Banco do livro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição resumida da atividade;
Oferecer manuais escolares em 2ª mão e outros às Escolas que integram o Projeto "Mabuko Ya Hina":
- Oferta de livros escolares e outros, no espaço da EPM-CELP.
Objetivos específicos;
- Apoiar as Escolas do Sistema de Ensino de Moçambique no arranque do ano letivo, mediante a oferta de livros.
- Promover a reutilização de livros escolares.  

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
60

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Isabel Mota

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
- A adesão por parte das escolas parceiras.
- O apoio às escolas parceiras no âmbito dos conteúdos lecionados em contexto de sala de aula.

Impresso em: 03-10-2018 19:10:16

Avenida para o Palmar, nº 562

Email: info@epmcelp.edu.mz
Fax: 

Telf: 21481300PAA02



Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Carnaval

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Participar no desfile de Carnaval

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
115

Dinamizadores da atividade
Eunice Luísa Pereira Feliciano,João Henrique Lemos Carolino,Maria Odete Sol Carvalho,Mónica Daniela Martins 
Gonçalves,Paula Filomena Figueiredo Madruga

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
2.º

Turmas
2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
O convívio entre alunos e professores e entre o Pré-escolar e 1º ciclo.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Alargar a atividade aos encarregados de educação;
Alargar o percurso para fora da escola.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Igualdade de Género - Conversas à volta do feminismo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
No mês da mulher, a presença da investigadora Ana Paula Canotilho, especialista nesta problemática e em visita a 
Moçambique, permitiu um encontro com alunos do Ensino Secundário sobre a questão da Igualdade de Género na 
Europa e em países como Moçambique.
Prependeu-se estimular a consciência crítica e o exercício de uma cidadania ativa.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
100

Dinamizadores da atividade
Maria Cristina da Costa Barreiros Viana

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A oportunidade da palestra, no Mês da Mulher e na proximidade do Dia da Mulher Moçambicana;
O envolvimento dos alunos e a capacidade da oradora para desafiar a reflexão em torno de questões como o 
casamento prematuro, a gravidez precoce, a violência no namoro ou a importância da educação.
A consciência da importância do exercício de uma cidadania ativa e crítica, sentida e manifestada pelos alunos.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O encontro deveria ser enquadrado num ciclo de debates sobre estes  temas.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Valentine's Day

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Celebração da festividade "Valentine's Day", no âmbito das Metas Curriculares para o ensino do Inglês curricular no 
1ºCEB e dando cumprimento ao definido no ano letivo anterior para o PAA deste ano letivo. 
1ª atividade: construção de um coração em origami identificado com o nome do próprio aluno. Cada aluno, tirará, 
aleatoriamente, um coração, onde será dedicada uma mensagem positiva. Os corações serão expostos na porta de 
cada sala;
2ª atividade: audição de uma música a partir da qual será feito um desenho pelos alunos que, após uma reflexão, 
irão atribuir uma palavra sobre a amizade ao respetivo desenho. Os desenhos e as palavras irão estar expostos no 
átrio, decorado com balões alusivos à festividade.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
200

Dinamizadores da atividade
Maria Inês dos Santos Ferreira Gomes

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A celebração desta festividade permitiu, através das atividades para ela planeadas, trabalhar/desenvolver várias 
competências. 
No que diz respeito à componente mais prática, a construção do coração em origami, destaque para o trabalho de 
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Aspetos positivos a destacar
vocabulário de algumas formas geométricas (articulando com os conteúdos já trabalhados em matemática), a aquisição 
de verbos como cut, fold up/down..., e  a atenção e concentração desenvolvidas para o cumprimento das instruções e 
manuseamento, com sucesso, do material utilizado; na sua componente mais socio-afetiva a compreensão e redação 
das mensagens positivas a dedicar ao colega que lhe coube em sorte. 
Relativamente à segunda atividade, foi possível aliar uma reflexão sobre o que é o amor/ a amizade para cada um dos 
alunos fazendo-os representar esses sentimentos através da arte (musica, desenho e escrita). Houve o cuidado de 
escolher um musico moçambicano cuja composição serviu de inspiração ao trabalho dos alunos: Hortencio Langa -  
Madjika (Instrumental).
De destacar ainda a decoração final do átrio e das portas da sala de aula com os trabalhos dos alunos e o seu 
entusiasmo por verem as suas "obras" exibidas.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O enchimento dos balões foi o mais complicado.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Valentine's Day

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Celebração da festividade "Valentine's Day", no âmbito das metas curricular para o ensino de Inglês curricular no 1º 
CEB e dando cumprimento ao definido no ano letivo anterior para o PAA deste ano letivo. 
Primeira atividade:  construção de um coração em origami identificado com o nome do próprio aluno. Cada aluno, tirará, 
aleatoriamente, um coração, onde será dedicada uma mensagem positiva. Os corações serão expostos na porta de 
cada sala; 
Segunda atividade: Audição de uma música a partir da qual será feito um desenho pelos alunos que, após uma 
reflexão, irão atribuir uma palavra sobre amizade ao respetivo desenho. Os desenhos e as palavras irão ser expostas 
no átrio, decorados com balões alusivos à festividade.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Raquel Elizabeth Benedito Bachita

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os alunos tiveram a oportunidade de exprimir os seus sentimentos relativamente aos seus colegas de turma, bem como 
expandir o vocabulário inerente ao tema. Foram ainda selecionados trabalhos que revelavam serem feitos com mais 
dedicação e empenho para a sua afixação na porta da sala. Esta ideia serviu de estímulo e incentivo  não apenas aos 
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Aspetos positivos a destacar
alunos cujos trabalhos foram selecionados mas também para os seus pares. Por outro lado, os alunos tiveram a 
possibilidade de desenvolver a imaginação e a criatividade ao som de uma música que serviu de base para o seu 
trabalho. A decoração do átrio aliada às mensagens curtas alusivas ao tema despertou curiosidade entre os alunos, 
manifestando interesse em lê-las, o que contribuiu para um maior enriquecimento tanto do domínio da leitura como do 
alargamento lexical. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Infelizmente, os balões contendo mensagens redigidas pelos alunos não se aguentaram por muito tempo. 
Consequentemente, logo pela manhã do dia seguinte, um número considerável de balões  havia explodido. A falta de 
experiência de enchimento de balões com hélio foi, por um lado, constrangedor uma vez que houve algum desperdício. 
Por outro lado, foi uma boa experiência visto que as professoras envolvidas adquiriram alguma experiência 
relativamente ao enchimento de balões com hélio. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Concurso de Soletração

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Este concurso tem como objetivos ampliar o vocabulário, promover a correção ortográfica, valorizar a prosódia e 
articular com os docentes dos 2º e 3º anos.

Em contexto de sala de aula, decorrerá a seleção de um aluno por turma. Este irá participar na final que terá lugar na 
Biblioteca Escolar José Craveirinha, durante a Semana da Leitura. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Resultados Académicos

Número de participantes
226

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Ramalho Bento N.Aires Relvas

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
2.º,3.º

Turmas
2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E,3.º - 3-A,3.º - 3-B,3.º - 3-C,3.º - 3-D,3.º - 3-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Este concurso, direcionado para os alunos dos 2.º e 3.º anos, contou com uma eliminatória em contexto de sala de aula, 
na qual foi selecionado um aluno por turma para participar na final. Esta decorreu na Biblioteca Escolar José 
Craveirinha, durante a Semana da Leitura. 

As palavras objeto de soletração foram fornecidas pelos professores titulares de cada ano e tiveram em conta os 
conteúdos lecionados e três níveis de dificuldade. 

Impresso em: 03-10-2018 19:10:16

Avenida para o Palmar, nº 562

Email: info@epmcelp.edu.mz
Fax: 

Telf: 21481300PAA02



Aspetos positivos a destacar

O júri foi constituído pelas coordenadoras do 1.º ciclo e da Biblioteca Escolar e Sandra Anjo, da equipa da BEJC. 

Esta atividade foi realizada em articulação com os professores titulares do 2.º ano, João Carolino, Odete Sol, Eunice 
Feliciano, Paula Madruga e Mónica Gonçalves, e do 3.º, Madalena Azevedo, Hafussuate Cassimo, Paulo Ferreira, Kátia 
Borges e Cristina Sacramento.  

A prestação dos alunos foi digna de relevo, apesar do nervosismo inicial de alguns deles.  

A atividade contou com a presença de professores, alunos e dos encarregados de educação dos participantes. No final 
do concurso, os pais manifestaram o seu agrado pela existência deste concurso e pelo facto de ser permitida a sua 
assistência. 

Aos alunos finalistas foram atribuídos certificados e prémios aos vencedores.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O posicionamento do aluno relativamente ao júri e ao público que, em alguns casos, ficou demasiado próximo do júri, o 
que não aconteceu na edição anterior. Esta situação poderá ter ocorrido devido ao facto de se ter aberto a participação 
a alunos do 2.º ano que, por insegurança, se aproximaram demasiado, dificultando a audição por parte do público.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita ao Laboratório de Biotecnologia da Faculdade de Veterinária

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A visita tem como objetivos os alunos praticarem atividade na área da Biotecnologia e a importância destas para a 
melhoria da qualidade de vida das populações. Tem ainda como objetivo permitir aos alunos conhecer as diferentes 
áreas da Biotecnologia  / Saúde, importante para as escolhas profissionais futuras.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
17

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Amado Rodrigues Besteiro

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
12.º

Turmas
12.º - A1

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
 A atividade no Laboratório de Biotecnologia, permitiu aos alunos  aprenderem aslgumas técnicas desta área realizando 
uma atividade prática e a aplicação desta no diagnóstico de uma doença. A visita permitiu ainda  entender o papel da 
genética no diagnóstico de determinadas doenças e sua possível alteração.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Concurso de Leitura Expressiva

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Este concurso tem como objetivos promover a competência leitora, contribuir para a formação de leitores e articular 
com os professores titulares do 4.º ano e de Português dos 5.º e 6.º anos.

Em contexto de sala de aula, será feita a seleção de um aluno por turma que participará na final a ter  lugar na 
Biblioteca, durante a Semana da Leitura. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Resultados Académicos

Número de participantes
356

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Ramalho Bento N.Aires Relvas

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
4.º,5.º,6.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F,5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - 
E,6.º - F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Este concurso, cuja final teve lugar durante a Semana da Leitura, decorreu conforme o previamente planificado. Entre 
janeiro e fevereiro, os docentes titulares do 4 º ano e de Português dos 5º e 6º anos selecionaram, em contexto de sala 
de aula, um aluno de cada turma para participar na final. Esta decorreu na Biblioteca com a presença de encarregados 
de educação, de professores e alunos. 
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Aspetos positivos a destacar
O Júri foi formado pelos coordenadores do 1º ciclo, do 2º e da Biblioteca Escolar José Craveirinha. 

A prova foi constituída pela leitura de dois textos, o primeiro escolhido e preparado previamente por cada aluno e o 
segundo retirado aleatoriamente do conjunto constituído pelos textos selecionados pelo júri, tendo em conta os 
conteúdos programáticos relativos à área disciplinar de Português de cada um dos anos de escolaridade. 

Os alunos representaram as suas turmas de forma muito empenhada e responsável. O público, em especial os 
encarregados de educação, manifestaram a sua satisfação por terem sido convidados a assistir ao concurso e poderem 
apoiar os seus filhos. 

Em contexto de sala de aula, foram selecionados dezassete alunos para participarem na final, tendo a classificação da 
final sido a seguinte: 

4.º ano -  1.º lugar: Rita Reis (turma E); 2.º lugar: Kalyanee Virgílio (turma F); 3.º lugar: Matilde Santos (turma B) 
5.º ano -  1.º lugar: Francisco Monteiro (turma B); 2.º lugar: Maria Beatriz Venichand (turma D); 3.º lugar: Tatiana Ten Jua 
(turma E) 
6.º ano - 1.º lugar: André Rego (turma D); 2.º lugar: Rodrigo Garrido (turma C); 3.º lugar: Ana Reis (turma F).   

Esta atividade foi realizada em articulação com os professores titulares do 4.º ano, Sária Ambalal/Maria Panguene, Ana 
Isabel Pereira, Teresa Jerónimo, Nelson Azevedo, Ana Paula Martins e Zahirra Amade, de Português do 5.º, Sónia Silva 
e Teresa Paulo, e do 6.º, Armindo Bernardo, Mércia Calú e Dina Silva.  

Aos alunos que participaram na final foram atribuídos certificados e prémios aos vencedores.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Sessão de Cinema na Escola

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visualização do Filme "Cuerdas" de Pedro Solis Garcia;
Discussão e reflexão sobre as temáticas abordadas no filme.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
115

Dinamizadores da atividade
Eunice Luísa Pereira Feliciano,João Henrique Lemos Carolino,Maria Odete Sol Carvalho,Mónica Daniela Martins 
Gonçalves,Paula Filomena Figueiredo Madruga,Sandra do Rosário Ferreira Cosme

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
2.º

Turmas
2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A duração do filme foi adequada à faixa etária dos alunos. A temática abordada no filme permitiu a realização de um 
debate e o despertar de consciência para as diferenças bem como para a problemática da "morte".
Envolvimento de docentes da Educação especial.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Maior cuidado na seleção de filmes a apresentar, nomeadamente no que diz respeito ao idioma.
As dinâmicas de exploração dos filmes devem ser organizadas em parceria com os professores titulares de turma.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
 Maquetes de um carro construídas à escala

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Expor maquetes realizadas pelos alunos com a participação dos pais/encarregados de educação, no âmbito da 
aplicação de conteúdos abordados em aula "Proporcionalidade direta - escalas" 
- Aplicar o conceito de escala já trabalhado em aula;
- Desenvolver a competência “Comunicação matemática”;
- Envolver os pais e encarregados de educação na promoção do sucesso educativo dos seus educandos;
- Expor os trabalhos à comunidade educativa

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
120

Dinamizadores da atividade
Maria Helena Duarte Lourenço,Tomé Jesus Santos

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
6.º

Turmas
6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
A participação dos alunos/encarregados de educação foi cerca de 96% (nas seis turmas apenas cinco alunos não 
entregaram o trabalho).
A qualidade da maioria dos trabalhos foi muito boa.
Os conteúdos da disciplina foram aplicados.
A competência, comunicação matemática, foi vivenciada e melhorada.
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Aspetos positivos a destacar
A auto e hetero avaliação foi muito positiva.
Houve considerações bastante positivas relativamente à exposição final dos trabalhos, por parte da comunidade 
educativa.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Despender mais tempo para a comunicação matemática.

Impresso em: 03-10-2018 19:10:17

Avenida para o Palmar, nº 562

Email: info@epmcelp.edu.mz
Fax: 

Telf: 21481300PAA02



Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia do Pai

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Valorizar o papel do pai na família;
Valorizar o trabalho manual/artístico.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
105

Dinamizadores da atividade
Catarina Vicente Faustino,Elna João Marques Caetano de Andrade,Paulo José RIbeiro Dias,Sónia Marina Manalvo e 
Silva Carreira,Zubaida Rija Ibraimo Ismael

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Todos os alunos participaram e trouxeram o material pedido.
Os alunos demonstram satisfação em realizar estes trabalhos e valorizam o facto de ser um trabalho manual e que 
envolve o seu esforço.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a assinalar.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados

Impresso em: 03-10-2018 19:10:17

Avenida para o Palmar, nº 562

Email: info@epmcelp.edu.mz
Fax: 

Telf: 21481300PAA02



Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Semaine de la Francophonie- Le Français en fête

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
1. Exposição sobre os países francófonos- Carte d'ídentité des pays, culture, gastronomie ao longo da semana; os 
alunos das várias turmas realizarão atividades que enriquecerão a exposição ao longo da semana;

2.“ Le Français en fête” os alunos representarão/ cantarão, para os seus pares, pequenas dramatizações que foram 
realizando/ aprendendo nas aulas de Francês ou outras relacionadas com as suas aprendizagens intregradas.

3. Três a quatro sessões de Cinema Francófono

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
300

Dinamizadores da atividade
Estela Emília Marques Pinheiro,Faira Cassimo Semá Mahomed,Mahomede Musé Langa,Maria Gorete Carvalho 
Monteiro

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
7.º,8.º,9.º

Turmas
7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Globalmente, tratou-se de um momento especial, no que concerne à sensibilização para a aprendizagem da língua 
francesa e ao conhecimento do mundo francófono, tanto para os alunos como para a comunidade educativa da escola 
portuguesa.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos positivos

•Concretização da atividade : motivação para aprendizagem da língua francesa  e do mundo francófono; aplicação de 
aprendizagens em novas situações ;
•Desenvolvimento da competência intercultural ;
•Desenvolvimento da interação pessoal e da autonomia ;
•Esforço de mobilização da comunidade  em torno da língua francesa ;
•Interação com instituições moçambicana , francesas e francófonas ( embaixada da Bélgica)

            Foi a segunda vez que a Escola de Portuguesa de Moçambique se associou à celebração da Semana da 
Francofonia, tal como previsto no Plano Anual de atividade do grupo de Francês, em parceria com a Embaixada de 
França e o MINEC da Républica de Moçambique, inscrevendo-se, assim, nas celebrações oficiais da Francofonia em 
Moçambique. “Le Français en fête” foi o tema da Semana da Francofonia, na EPM-CELP, realizada entre 19 de março e 
23 de março, dinamizada pelo grupo de Francês. Celebrar a Francofonia e mostrar a influência da língua francesa no 
mundo foram os principais objetivos das diversas iniciativas que decorreram na Escola Portuguesa De Moçambique 
durante a referida semana. Registe-se que a Organização internacional da Francofonia conta com 84 estados membros 
unidos pela língua francesa.
A exposição “Vive la Francophonie” realizada entre os dias 19 e 23 de Março, patente no Pátio das Laranjeiras, contou 
com trabalhos dos alunos dos níveis A1.2 (7ºano) e A2.2 (8/9ºano) que permitiam conhecer melhor o espaço francófono, 
por continente, através da exposição de bilhetes de identidade dos países francófonos, das bandeiras dos países e 
respetivos nomes, assim como aspetos culturais (personalidades do mundo das artes, da ciência, gastronomia). Tratou-
se de uma mostra das aprendizagens realizadas em aula e de uma possibilidade de aprender de uma forma lúdica, já 
que todas as turmas de francês visitaram esta exposição. Um dos pontos altos desta semana foi a abertura oficial da 
atividade no dia 20 de março, data em que se celebra oficialmente o aniversário da Francofonia, na qual foi feita uma 
breve a apresentação do que é a francofonia, assim como de uma Banca sobre os Schtroumpfts, que, este ano, 
celebravam o seu 60º aniversário. Este momento contou com a presença da Embaixada da Bélgica (estiveram 
presentes de quatro elementos, nomeadamente, o seu Embaixador). Houve uma conversa informal em que os alunos 
foram convidados a responder a questões globais sobre a francofonia, nomeadamente o número de países que 
compõem este organismo e o que os une. Seguiu-se, o concurso “Vive la Francophonie”, em que alunos do 8º e 9º anos 
de escolaridade leram poemas e responderam a questões genéricas sobre a francofonia. Os vencedores receberam 
lembranças oferecidas pela Embaixada da Bélgica. Durante os intervalos, a exposição contava com um ambiente 
musical francófono, assim como com a exibição de vídeos musicais.
Realizaram-se, também,  duas sessões de cinema Francófono, em parceria com o Centro Franco-Moçambicano. “La 
Cour de Babel”e “Couleur de Peau: Miel” foram exibidos respetivamente nos dias 21 e 22 de março, no Pátio das 
Laranjeiras. Foram sessões abertas a toda a comunidade escolar, às Escolas circundantes. Ainda no dia 22 de março, 
ocorreu uma dramatização apresentada pelos alunos do 9ºC, no auditório Carlos Paredes, para todas as turmas de 
Francês, intitulada “Le Français en Fête- L’anniversaire de Marie Francophonie, realizada sob a orientação da docente 
de Francês, Estela Pinheiro. Tratou-se de uma aula pública em que a turma apresentou a sua avaliação da oralidade, 
na disciplina de Francês, através de uma peça de teatro alusiva ao tema da francofonia. Saliente-se que os alunos 
colaboraram na produção do texto, na encenação e caraterização das personagens. 
 A Celebração da Francofonia terminou na sexta-feira, 23 de março, com a participação das alunas do Clube de Francês 
Francomanie da Escola Portuguesa de Moçambique, dinamizado pela professora Maria Gorete Monteiro, na atividade 
“Paroles du Monde”, no Lycée Gustave Eiffel, onde contaram a Lenda de D. Pedro e D. Inês de Castro, de acordo com 
o tema oficial deste ano.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Aspetos negativos

                 O aspeto mais negativo foi sem dúvida  o número de participantes nas sessões  de cinema  Francófono, nos 
dias 21 e 22 de março, ao fim do dia, “La Cour de Babel”e “Couleur de Peau: Miel” no Pátio das Laranjeiras. Foram 
sessões abertas a toda a comunidade escolar, assim como às Escolas circundantes, que contaram com um número 
muito baixo de participantes: os professores de Francês da EPM, algumas turmas de francês, alguns alunos da Escola 
Francesa, acompanhados pela docente de Ciências Físico-químicas- professora Sónia. O horário proposto pelo grupo 
pretendia permitir uma maior participação, já que se tratava de um horário pós laboral. Reconhece-se e lamenta-se que 
não tenha sido aproveitado, pelo menos pela comunidade escolar da EPM pais alunos, professores, funcionários, 
apesar da ampla divulgação destas atividades. Trata-se de uma experiência a não repetir nestes moldes.

      Aspetos a Melhorar
•Preparação ao longo do ano letivo por etapas, de modo a constituir o grande momento do PAA do Francês.
•Aplicação da peça “L’anniversaire de Marie Francofonie” a todas as turmas, havendo um vencedor para cada ano.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
•Promoção da  articulação curricular com as disciplinas de geografia (BI), música e teatro (peça “l’Aniversaire de Marie 
Francophonie) .
•As sessões de cinema devem ser realizadas preferencialmente para os alunos da escola portuguesa e para alunos de 
escolas moçambicanas, rentabilizando assim de forma positivas os recursos mobilizados.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia Mundial da Floresta/Água

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Apelar à preservação do ambiente e seus recursos naturais.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
105

Dinamizadores da atividade
Catarina Vicente Faustino,Elna João Marques Caetano de Andrade,Paulo José RIbeiro Dias,Sónia Marina Manalvo e 
Silva Carreira,Zubaida Rija Ibraimo Ismael

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os aluno foram sensibilizados para os diferentes perigos que afetam as nossas florestas e para a necessidade de 
preservação da água.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Eventualmente deve pensar-se numa forma de assinalar este dia em grande grupo.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visita de estudo ao Museu dos Caminhos de Ferro e estátua MacMahon.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
115

Dinamizadores da atividade
Eunice Luísa Pereira Feliciano,João Henrique Lemos Carolino,Maria Odete Sol Carvalho,Mónica Daniela Martins 
Gonçalves,Paula Filomena Figueiredo Madruga

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
2.º

Turmas
2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
O local da visita foi alterado para o Aeroporto de Maputo.
A interação dos alunos com o meio envolvente; Conhecimento de instituições do meio local.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Sugere-se que as turmas realizem a atividade em conjunto.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Semana do Teatro.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Semana do Teatro. Dramatizações.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Faira Cassimo Semá Mahomed,Rogério Paulino Manjate

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
11.º,9.º

Turmas
11.º - C

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Todos os envolvidos na atividade participaram com bastante empenho.
Apresentação da performance baseada na obra «Cicatriz Encarnada» de Rogério Manjate
Trabalho colaborativo,
Interdisciplinaridade.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Este tipo de atividade deverá ser apresentada com alguma frequência aos alunos, proporcionando experiências 
invulgares.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Semana do Teatro - 26 a 30 de Março

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Celebração do dia Mundia do Teatro - 27 de Março
Apresentação de diversas actividades teatrais ao longo da semana de 26 a 30 de Março, envolvendo os diversos 
grupos do Maningue teatro, incluindo os grupos de interesse do Secundário.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular

Número de participantes
80

Dinamizadores da atividade
Rogério Paulino Manjate

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
1.º,10.º,11.º,12.º,2.º,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º,P4,P5

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Esta actividade foi afinal apresentada em articulação com a Biblioteca e integrada na semana da Leitura, uma vez que a 
semana do teatro calhou nas férias.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
"Como se aprende: mitos e, sobretudo, dúvidas".

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Conferência subordinada ao tema da aprendizagem associada aos mecanismos fisiológicos do cérebro e à forma como 
se pode potenciar a capacidade e o gosto por aprender.
Tema de interesse para todos os aprendentes.
A atividade aparece associada ao grupo de Histíoria e DCSH pela oportunidade de encontro com a investigadora Lia 
Oliveira.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
100

Dinamizadores da atividade
Maria Cristina da Costa Barreiros Viana

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
12.º,9.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Este encontro foi de suprema importância e interesse para os alunos que se encontram em anos de exame e no fim do 
seu ensino secundário.
Permitiu perceber alguns mecanismos de uma aprendizagem estruturada numa correta metodologia de trabalho, 
potenciando a capacidade do cérebro e estimulando as emoções e sinergias positivas.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a registar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Semana da Leitura - Teatro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Alunos do Secundário e 9º ano irão dramatizar um texto e apresentar para a comunidade.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular

Número de participantes
36

Dinamizadores da atividade
Rogério Paulino Manjate

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A intervenção foi articulada com os Voluntários da Leitura, e incidiu na interpretação de textos de Antero Ribeiro, 
professor da EPM e contou com a sua presença.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Encontro com Escritores- semana da Leitura

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Encontro com escritores.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
30

Dinamizadores da atividade
Faira Cassimo Semá Mahomed

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
11.º,9.º

Turmas
11.º - C

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Os alunos revelaram entusiasmo na apresentação da atividade;
 Encontro com o professor e escritor:  Antero Ribeiro;
 Promoção da leitura;
Interação positiva com os alunos;
Articulação vertical e horizontal;
Trabalho colaborativo;
Interdisciplinaridade.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A atividade poderá ser extensiva a outras  turmas.
Dificuldades na marcação do dia e da hora devido à realização de outras atividades.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de Estudo ao Jardins Sayonara 

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Valorizar o meio ambiente e os animais;
Conhecer diferentes tipos de animais.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
105

Dinamizadores da atividade
Elna João Marques Caetano de Andrade,Marina da Conceição Ventura Baptista Lourenço,Paulo José RIbeiro 
Dias,Sónia Marina Manalvo e Silva Carreira,Zubaida Rija Ibraimo Ismael

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Preferimos fazer a Visita de Estudo planeada para o 3.º período (Museu de História Natural) neste.
Os alunos estiveram muito empenhados e demonstraram vontade em saber mais sobre os diferentes animais.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Por opção nossa, foram as 5 turmas ao mesmo tempo. Embora no museu nos tenham dito que não haveria problema, 
verificamos que uma das turmas acabou por demorar mais tempo na visita, não tendo tido tempo para fazer o lanche.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Atividades com o Geoplano

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O Geoplano é um recurso utilizado para auxiliar no trabalho e ensino de formas geométricas planas e tudo o que se 
lhes relaciona, como por exemplo construção de polígonos, cálculo de perímetros e áreas.
Esta atividade tem como objetivo principal melhorar a aprendizagem da Geometria e consequentemente os resultados 
de Matemática, envolvendo a família no incentivo ao estudo desta disciplina.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
120

Dinamizadores da atividade
Manuela Cristina de Pinho Pardilhó,Paula de Moura Araújo

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
5.º

Turmas
5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
O Geoplano é um recurso utilizado para auxiliar no trabalho e ensino de formas geométricas planas e tudo o que se 
lhes relaciona, como por exemplo construção de polígonos. Os alunos trabalharam com o Geoplano usando aplicações 
no computador, permitindo uma melhor visualização das figuras e atingir o objetivo pretendido.
Esta atividade permitiu  melhorar a aprendizagem da Geometria (cálculo de perímetros e áreas de figuras geométricas), 
motivar os alunos para o tema e consequentemente os resultados de Matemática.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia internacional do Teatro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Dramatizar a história " A Girafa que comia estrelas"
Objetivos específicos- Desenvolver a capacidade de relação e comunicação com os outros; recriar ou inventar 
personagens

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
115

Dinamizadores da atividade
Eunice Luísa Pereira Feliciano,João Henrique Lemos Carolino,Maria Odete Sol Carvalho,Mónica Daniela Martins 
Gonçalves,Paula Filomena Figueiredo Madruga

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
2.º

Turmas
2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Interação entre os alunos da turma;
Desenvolvimento de hábitos de leitura;
Melhoramento da expressão corporal;
Estímulo da criatividade
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a assinalar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia do Pai

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Elaboração de um presente para oferecer ao Pai.
Promover a relação escola/família;
Valorizar a família.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
115

Dinamizadores da atividade
Brígida Isabel de Nóbrega,Eunice Luísa Pereira Feliciano,João Henrique Lemos Carolino,Maria Odete Sol 
Carvalho,Mónica Daniela Martins Gonçalves,Paula Filomena Figueiredo Madruga

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
2.º

Turmas
2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A organização do trabalho em parceria com a disciplina de Expressão Plástica permitiu que o trabalho fosse feito com 
maior sistematização e a utilização de materiais reciclados levou à consciencialização da importância da preservação 
do meio. ambiente.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Maior envolvimento dos professores titulares na escolha do trabalho a realizar.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de estudo ao Instituto Nacional de Estatística

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
•       Promover a interligação entre teoria e prática, a escola e a realidade;
•Conhecer a aplicação prática, na área bancária, da estatística e da utilidade dos seus resultados;
•Fomentar o espírito de equipa.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
21

Dinamizadores da atividade
Zvezditchka Mladenova Simeonova

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
11.º

Turmas
11.º - C

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Fomos bem recebidos ,atendidos e esclarecidos;
Os alunos comportaram-se bem;
Os alunos fizeram muitas perguntas pertinentes;
O transporte foi adequado e pontual

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Durante a recepção tivemos que ficar em pé, encostados à parede
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Torneio de basquetebol - 3º ciclo e Ensino Secundário - 23 de Março às 12.50

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O Torneio de basquetebol tem como objetivo elevar as competências dos alunos do 3º ciclo e ensino secundário nesta 
matéria do currículo, convivendo e competindo com alunos da sua idade.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
200

Dinamizadores da atividade
António Jorge Pereira Faria Lopes,Sérgio Viana Zibane

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º,7.º,8.º,9.º

Turmas
10.º - A1,10.º - A2,10.º - B1,10.º - B2,10.º - C,11.º - A1,11.º - A2,11.º - B,11.º - C,12.º - A1,12.º - A2,12.º - B,12.º - C,7.º - 
A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
A atividade permitiu que os alunos colocassem em prática, em contexto formal, as competências técnicas e tácticas, 
bem como os fudamentos do jogo de basquetebol que trabalharam até este momento do ano letivo, contribuindo para 
um superior conhecimento e competência na matéria em questão.  Os alunos desenvolveram ainda competências 
tranversais de trabalho coletivo e respeito pelo "Outro". Há ainda a referenciar positivamente a contribuição dos alunos 
do núcleo de desporto escolar de basquetebol que arbitraram todas as partidas realizadas.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Verificou-se alguma dificuldade inicial em gerir o normal decorrer da atividade em dois espaços distintos devido a 
problemas técnicos com o sistema de som e algumas incorrecções nos boletins de jogo previamente preparados tendo 
em conta o quadro competitivo. Corrigida a situação, a atividade decorreu conforme previsto. A participação dos alunos 
de secundário foi residual comparativamente com o 3º ciclo.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de estudo ao BCI

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
•Promover a interligação entre teoria e prática, a escola e a realidade;
•Conhecer a aplicação prática, na área bancária, dos modelos financeiros;
•Fomentar o espírito de equipa.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
22

Dinamizadores da atividade
Zvezditchka Mladenova Simeonova

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
10.º

Turmas
10.º - C

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Fomos muito bem recebidos
Os alunos fizeram perguntas pertinentes
O transporte foi adequado e pontual

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Os alunos não deviam levar as mochilas
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de estudo à Cidade das crianças, Costa do Sol. "Um sorriso, mil emoções"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O objetivo desta iniciativa é transmitir solidariedade e afecto junto de crianças, cuja realidade se diferencia bastante das 
nossas vivências, neste caso foi escolhido o orfanato Cidadela.
Um orfanato que não tem muita atenção por parte da comunidade local, pelo que nos parece ser o mais necessitado e 
aquele em que a nossa presença fará mais diferença.
Pretende-se desenvolver atividades desportivas (jogos didáticos), entrega de bens, leitura de textos com a ajuda da 
professora de português.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
27

Dinamizadores da atividade
Pedro Manuel Pereira dos Santos

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
9.º

Turmas
9.º - A

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Afectos junto de crianças; Envolvência dos alunos em projetos de solidariedade como estratégias de ensino-
aprendizagem e o reconhecimento à diversidade cultural como contributo fundamental na preservação do respeito e na 
qualidade de vida e a percepção da importância do impacto das acções no outro e na sociedade em geral. 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a registar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de Estudo ao Hospital Privado

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visitar  os diferentes sectores do hospital e  conhecer o tipo de atividades realizadas em cada um dos setores
Conhecer diferentes profissões ligadas à Saúde.
Associar a prática médica com o desenvolvimento da ciência e tecnologia
Promover o gosto pela ciência

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Maurícia Lopes Santos dos Reis Pires,Olga Maria Franco

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
9.º

Turmas
9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
1

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A atividade não se realizou.
Os alunos do 9º ano durante o segundo e  terceira período estiveram envolvidos num elevado número de atividades, 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
nas diversas disciplinas, pelo que que não fosse considerada oportuna a realização desta atividade. Acresce ainda que 
o facto anteriormente referido implicou um atraso no cumprimento da planificação pelo que houve necessidade da sua 
reformulação , ficando esta visita por realizar.
Sugerimos a sua realização no próximo ano letivo pelos alunos do ensino secundário. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Aquakids - Pré-escolar - 8 Março

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O Aquakids tem como objetivo elevar a capacidade de deslocamento no meio aquático, proporcionando jogos 
interativos e competitivos entre turmas, realizando tarefas transversais ao currículo dos alunos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
170

Dinamizadores da atividade
Maria Margarida Ribeiro dos Santos Abrantes,Miguel Seabra Monterroso

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
P4,P5

Turmas
P4 - E,P4 - F,P4 - G,P4 - H,P5 - A,P5 - B,P5 - C,P5 - D

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A atividade permitiu que todos os alunos do ciclo de estudos em questão cumprissem com sucesso uma série de 
exercicios em meio aquático, durante os quais colocaram em prática todas as valências motoras que trabalharam e 
desenvolveram ao longo do ano letivo, trabalhando coletivamente na persecução de um objetivo comum.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Verificou-se alguma confusão na organização e realização de algumas tarefas. É fundamental que a transmissão das 
regras e objetivos dos diferentes exercicios seja clara, quer para os alunos quer para os professores titulares, de modo 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
a tornar toda a atividade mais fluida e no cumprimento do previamente estipulado.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Torneio interturmas de voleibol - 22 de março de manhã

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O Torneio de voleibol tem como objetivo elevar as competências dos alunos do 2º ciclo nesta matéria do currículo, 
convivendo e competindo com alunos da sua idade.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
80

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Ribeiro Antunes Banha,André Machado Revés

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
5.º,6.º

Turmas
5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A atividade permitiu que os alunos do segundo ciclo colocassem em prática, em contexto formal, as valências motoras 
que trabalharam até este momento do ano letivo na matéria de voleibol, contribuindo para um superior conhecimento e 
competência na matéria em questão.  Os alunos desenvolveram ainda competências tranversais de trabalho coletivo e 
respeito pelo "Outro". Há ainda a referenciar positivamente a contribuição dos alunos do núcleo de desporto escolar de 
Voleibol que arbitraram todas as partidas realizadas.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a assinalar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Aquakids - 1º ciclo - 9 de Março

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O Aquakids tem como objetivo elevar a capacidade de deslocamento no meio aquático, proporcionando jogos 
interativos e competitivos entre turmas, realizando tarefas transversais ao currículo dos alunos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
500

Dinamizadores da atividade
Maria Margarida Ribeiro dos Santos Abrantes,Miguel Seabra Monterroso

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E,2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E,3.º - 3-A,3.º - 3-B,3.º - 3-C,3.º - 
3-D,3.º - 3-E,4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A atividade permitiu que todos os alunos do ciclo de estudos em questão cumprissem com sucesso uma série de 
exercicios em meio aquático, durante os quais colocaram em prática todas as valências motoras que trabalharam e 
desenvolveram ao longo do ano letivo, trabalhando coletivamente na persecussão de um objetivo comum. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Verificou-se alguma confusão na organização e realização de algumas tarefas. É fundamental que a transmissão das 
regras e objetivos dos diferentes exercicios seja clara, quer para os alunos quer para os professores titulares, de modo 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
a tornar toda a atividade mais fluida e no cumprimento do previamente estipulado.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia Mundial da Água: Recurso esgotável

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Atividades práticas relativas à água e exposição do ciclo da água.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
677

Dinamizadores da atividade
Inês Almeida Mendes Moura George,Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Os alunos compreenderam e relacionar os diferentes aspectos químicos e físicos da água e relaciona-los com a 
Industria e o ambiente. Observaram através de gráficos a reduzida percentagem de água potável existente do nosso 
planeta e a importância da sua preservação. A atividade prática realizada também contribuiu para a sensibilização dos 
alunos para a poluição e o tratamento de águas residuais.  

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A escolha do espaço (átrio principal da escola) não foi o mais adequado tendo em conta a passagem de pessoas 
externas à atividade durante as visitas. 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Semana da Leitura 2018

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Durante a  Semana da Leitura 2018, de 5 a 9 de março, serão dinamizadas atividades em articulação com os  ciclos de 
ensino, as áreas disciplinares, tendo como objetivos celebrar  a leitura como "ato comunicativo, de liberdade e 
responsabilidade",  promover "um diálogo entre a literatura, a arte e a ciência"  e contribuir para a formação de leitores. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
600

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Ramalho Bento N.Aires Relvas

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
A semana iniciou-se com a "EPM a Ler+", atividade simbólica que pretendeu celebrar a leitura, colocando toda a 
comunidade escolar a ler ao mesmo tempo, em diferentes  locais (salas de aula, espaços interiores e exteriores,  
incluindo o ginásio, a  biblioteca, os serviços administrativos),  e diferentes suportes, durante trinta minutos, assinalados 
por um toque de campainha.  

Além dos concursos de Provérbios e Adivinhas, de Soletração e de Leitura Expressiva (ver os respetivos relatórios), 
tiveram lugar as seguintes atividades: "Momento Musical" (7ºD), dinamizado pela professora de Educação Musical, 
Leandra Reis, no pátio da Buganvílias; "Saber ou não saber, eis a questão", palestra proferida pela professora Sónia 
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Aspetos positivos a destacar
Pereira, no auditório Carlos Paredes, uma articulação com as "Mãos na Ciência"; "Amizade Sem Fronteiras", atividade 
com a escola moçambicana parceira do mesmo nome, levada a cabo pelos alunos do 11ºA1 e orientada pela professora 
Ana Paula Relvas; a visita de Sua Excelência a Ministra da Educação e do Desenvolvimento Humano, da Senhora 
Embaixadora de Portugal e da Senhora Diretora da EPM que, na Biblioteca, procederam à assinatura do protocolo no 
âmbito da cooperação na área das Bibliotecas Escolares; "Encontro com o Escritor Antero Ribeiro" na Biblioteca, uma 
parceria com Os Voluntários da Leitura; "Maria Conta a  História dos Bichinhos da Leitura" na Sala do Mar, aos alunos 
do 1º ano; Performance teatral poética "Cicatriz Encarnada", em diferentes espaços da escola, pelo grupo 
moçambicano "Maderazinco", direcionada para toda a comunidade escolar; "O dia em que as palavras desapareceram" 
dinamizada pelo projeto "Mabuko Ya Hina". Ao longo da semana, foi iniciada a atividade "O Livro Gigante das Nossas 
Histórias", em articulação com o pré-escolar e com a Sala de Ensino Estruturado, que será concluída no final do ano 
letivo. De salientar a participação de uma encrregada de educação que concebeu, e construiu, um modelo em 3D de 
uma floresta baseada no livro "Armadilhas da Floresta", cuja mobilidade das peças (animais) permite  diferentes 
recriações da história por parte das crianças e dos professores, assim como a sua utilização noutros contextos. 

Durante a semana, participaram nas diferentes atividades um número elevado de alunos da EPM e de escolas 
moçambicanas,  de professores e outros convidados, pelo que é impossível determinar o número exato de 
participantes.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Durante a Semana foram realizadas quinze atividades, algumas das quais decorreram em vários momentos ao longo da 
semana, pelo que seria impossível não haver aspetos a melhorar. No entanto, tendo em conta as características da 
atividade, o número de atividades realizadas, bem como o elevado número de alunos, docentes e também alguns 
participantes  exteriores à escola, o balanço foi bastante positivo.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Lançamento do livro "O dia em que as palavras desapareceram" de alunos do Workshop de escrita (Estela Pinheiro).

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Editar produções feitas no âmbito do projeto Mabuko Ya Hina na área da escrita. 
Promoção da escrita criativa e da leitura.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
40

Dinamizadores da atividade
Ana Castanheira,Ana Manuela da Costa Albasini,Luísa Maria Pina Valente Antunes,Teresa Helena Vieira Cordato de 
Noronha

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Cooperação com os alunos de algumas Escolas do Projeto Mabuko Ya Hina que ao longo da Oficina de Escrita Criativa 
produziram os conteúdos do livro.
A participação de uma aluna do 12º ano e de uma docente da EPM-CELP na conceção gráfica do livro.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Constrangimento na reprodução do CD áudio do livro.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia do pai

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Elaboração de uma prenda para o pai. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Isabel Gonçalves Pereira,Ana Paula Ferreira Martins,Nelson Ferreira Azevedo,Sária Murade Momade 
Ambalal,Teresa Maria Faria de Sousa Jerónimo,Zahirra Bashir Amade

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Cada um dos alunos do 4.º ano pode elaborar uma prenda para o seu pai, passando por várias etapas: elaboração de 
um projeto, escolha de materiais, apresentação e melhoramento do projeto, execução e avaliação. Cada um dos alunos 
personalizou a sua prenda, tendo em conta a personalidade do seu pai. O trabalho foi realizado em parceria com a 
professora de expressão plástica. os alunos mostraram-se muito entusiasmados com a atividade.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Jornadas de História "Contextualização curricular de História de Moçambique"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Dotar os docentes de competências no domínio da história de Moçambique; Promover a contextualização curricular da 
História de Moçambique; 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias,Formação Profissional,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
146

Dinamizadores da atividade
Ana Castanheira,Luísa Maria Pina Valente Antunes,Teresa Helena Vieira Cordato de Noronha

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Foram concretizadas 4 jornadas de formação dinamizadas pelo Prof. Doutor Fernando Rosas, prof. Doutor João P. 
Borges Coelho, Mestre Lázaro Impuia e Dr. Rodrigo Borges, que abordaram respetivamente as temáticas: "O 
significado da Revolução de Outubro de 1917", "Moçambique e o 25 de abril", "Educação e Políticas educativas 
coloniais em África: Moçambique 1941-1992 numa perspetiva histórica" e " A gênese do Estado Nação em 
Moçambique"

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a relatar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de Estudo a uma fábrica - Compal, Ceres

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Reconhecer uma atividade económica  importante no país.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Isabel Gonçalves Pereira,Ana Paula Ferreira Martins,Nelson Ferreira Azevedo,Sária Murade Momade 
Ambalal,Teresa Maria Faria de Sousa Jerónimo,Zahirra Bashir Amade

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Não foi realizada a visita de estudo, devido à preparação das avaliações sumativas do final do ciclo, assim como da 
preparação da festa de finalistas.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Maningue Teatro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Como resultado do processo de aprendizagem, os diversos grupos do Maningue teatro irão apresentar pequenos 
espectáculos para a comunidade.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular

Número de participantes
80

Dinamizadores da atividade
Rogério Paulino Manjate

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Esta actividade foi afinal apresentada em articulação com a Biblioteca e integrada na semana da Leitura, uma vez que a 
semana do teatro calhou nas férias.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de Estudo ao Museu de História Natural

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Conhecer diversos tipos de animais e os seus habitats.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Elna João Marques Caetano de Andrade,Marina da Conceição Ventura Baptista Lourenço,Paulo José RIbeiro 
Dias,Sónia Marina Manalvo e Silva Carreira,Zubaida Rija Ibraimo Ismael

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A atividade não foi realizada.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia internacional do Livro Infantil

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Despertar e estimular o gosto pela leitura/escrita;
Construção de uma história coletiva com animais.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
105

Dinamizadores da atividade
Catarina Vicente Faustino,Elna João Marques Caetano de Andrade,Paulo José RIbeiro Dias,Sónia Marina Manalvo e 
Silva Carreira,Zubaida Rija Ibraimo Ismael

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
3

Aspetos positivos a destacar
O interesse dos alunos pelos livros.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Não fomos capazes de realizar a história. O dia acabou por ser comemorado apenas em sala de aula.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
"Percursos de Emancipação"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A atividade consiste no visionamento do filme "As Sufragistas"; no debate, à priori, dos valores implícitos na luta pela 
igualdade de género, alicerçado nos cem anos de direito de voto; na comemoração do dia internacional da mulher e do 
dia da mulher moçambicana. Implicará a realização dos trabalhos realizados à posteriori.
Identificar os caminhos de luta pela igualdade de género.
Ver criticamente o filme " As Sufragistas".
Contextualizar as lutas no mundo contemporâneo.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Mecanismos de Avaliação,Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Abubacar Mamudo Ibraimo,António Jorge Pereira Faria Lopes,José António Moreira Cardoso,Karina Nelly Gurgo 
Bastos,Rodrigo Manuel Correia Borges,Sandra do Rosário Ferreira Cosme

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
12.º,9.º

Turmas
12.º - A1,12.º - A2,12.º - B,12.º - C,9.º - A,9.º - B

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A curadoria da exposição ser da responsabilidade de alguns alunos do 9ºano e a sua prova de expressão em história 
ser ali realizada.
O mesmo aconteceu na disciplina de português, com os alunos do 7ºano, que a partir da participação na exposição 
realizaram a sua prova de compreensão oral.
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Aspetos positivos a destacar
A exposição(com cinema) recebeu públicos muito diversificados, inclusivamente pais.
Utilizaram-se conceitos inovadores sem termos de educação, tais como "Por favor , mexer !" Ou tomar Chá e comer 
bolachas...os objetivos foram amplamente cumpridos.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Os constrangimentos do espaço, visto que foi reduzido, tendo sido alterada a planificação. No entanto esta adversidade 
tornou-se, no nosso ponto de vista, uma vantagem pois transmitiu à exposição uma espécie de "aconchego" e conforto 
que foi bem recebida pelos alunos.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia Mundial da Terra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Conhecer e valorizar o meio ambiente e os seus diferentes recursos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
105

Dinamizadores da atividade
Catarina Vicente Faustino,Elna João Marques Caetano de Andrade,Paulo José RIbeiro Dias,Sónia Marina Manalvo e 
Silva Carreira,Zubaida Rija Ibraimo Ismael

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Os alunos demonstraram-se sensibilizados para as questões relacionadas com a preservação do Planeta Terra.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a assinalar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Soletrando

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Concurso de soletração
Ampliar o vocabulário, valorizar os estudos de ortografia, ortoépia e prosódia em Português, proporcionando uma 
abordagem ao novo acordo ortográfico, no âmbito das disciplinas de Matemática, Ciências Naturais, História e 
Geografia de Portugal, Português,  
Educação Física, Educação Musical e Inglês.
Interagir/cooperar com instituições de ensino moçambicanas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do 
ensino

Número de participantes
250

Dinamizadores da atividade
Armindo José Borges Bernardo,Dina da Conceição Duarte da Silva,Mércia Maria de Sousa Calú,Sónia Maria da 
Silva,Teresa Maria Gomes Rebelo Paulo

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
5.º,6.º

Turmas
5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Estava atividade contribuiu significativamente para a articulação horizontal, nomeadamente através 
- da consolidação, de forma lúdica, de termos científicos das diferentes disciplinas;
- do alargamento de vocabulário e sua contextualização;
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Aspetos positivos a destacar
- do  relacionamento interpessoal; 
- do desenvolvimento pessoal e da autonomia;
- do pensamento crítico e criativo.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O processo utilizado para a contextualização das palavras.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Soletrando e Contextualizando

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Ampliar o vocabulário, valorizar os estudos de ortografia, ortoépia e prosódia em Português, proporcionando uma 
abordagem ao novo acordo ortográfico, no âmbito das disciplinas de Matemática, Ciências Naturais, História e 
Geografia de Portugal, Português,  
Educação Física, Educação Musical e Inglês.
Interagir/cooperar com instituições de ensino moçambicanas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do 
ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Ana Maria Amado Rodrigues Besteiro,Ana Raquel Ribeiro Donato Campos 
Moreira,Angela Hermana Monteiro Leite,Carla Maria Teixeira Ribas,Graciela Valente,Leandra Maria Bica dos Reis,Luís 
Vicente Rodrigues Santana,Manuela Cristina de Pinho Pardilhó,Maria de Fátima Martins Tavares Amorim,Maria Helena 
Duarte Lourenço,Maria Inês dos Santos Ferreira Gomes,Maria Manuel Rodrigues Seno,Maurícia Lopes Santos dos Reis 
Pires,Nuno Francisco do Amaral Domingues,Paula de Moura Araújo,Raquel Elizabeth Benedito Bachita,Sandra Maria 
Dias Antunes,Teresa Maria Gomes Rebelo Paulo

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
5.º,6.º

Turmas
5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
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Aspetos positivos a destacar
Foram responsáveis pela concretização do Projeto “Soletrando e Contextualizando” as professoras, Raquel Bachita, 
com um crédito semanal de 90 minutos, e Teresa Paulo, com um crédito semanal de 45 minutos. 
Este concurso, dirigido aos alunos do 5.º e 6º anos da Escola Portuguesa de Moçambique, tem como objetivos ampliar 
o vocabulário, valorizar os estudos de ortografia, ortoépia e prosódia em Português, proporcionar uma abordagem ao 
novo acordo ortográfico, incentivar e motivar os alunos para a aprendizagem, através de uma competição saudável, e 
no âmbito de todas as disciplinas do currículo.
Durante o primeiro período realizaram-se encontros entre as professoras a fim de organizar e planificar as atividades a 
desenvolver. Foi feita a recolha dos materiais já existentes e um estudo da viabilidade de alteração de algumas partes 
do concurso, relativamente ao concurso dos anos transactos, que constava apenas da soletração de palavras.
Ao longo do 2º período foram desenvolvidas as seguintes atividades: elaboração do projeto e do regulamento do 
mesmo; seleção, nas turmas, dos participantes ao concurso (pelos professores de Português); recolha de propostas de 
palavras para o concurso (níveis fácil, médio e difícil), das várias disciplinas de ambos os currículos; impressão, recorte 
e plastificação das palavras; reapreciação do suporte informático (Power Point) a projetar (com nome dos concorrentes, 
palavras soletradas, pontos a atribuir, aplicação sonora a marcar o tempo,...); requisição do auditório para as duas 
manhãs do concurso; impressão dos cartazes de divulgação do concurso, pelo CRE, entre outras atividades.  
No decurso do 3º período foi desenhada a organização do concurso que teve lugar nos dias 26 e 27 de abril. 
Participaram na atividade, para além dos alunos do 5º e 6º anos, todos os professores do 2º ciclo. Foram ainda 
convidados a assistir ao concurso alunos da escola moçambicana “Escola Completa Maguiguana,  a fim de se 
familiarizarem com a atividade e com o objetivo de, no próximo ano letivo, passarem a participar como concorrentes.
O concurso proporcionou uma abordagem ao novo acordo ortográfico, tendo envolvido, nesta edição de 2018, pela 
primeira vez, todas as disciplinas do currículo, nomeadamente: Português, Inglês, Matemática, História e Geografia de 
Portugal, Ciências Naturais, Educação Musical, Educação Física e Educação Visual e Tecnológica. 
A edição do concurso, no presente ano letivo, teve também uma nova dinâmica, a qual constou, para além da correta 
soletração da palavra de nível difícil, a sua inserção contextualizada numa frase completa, da autoria do concorrente.
O concurso, nas suas duas concretizações, para o 5.º e para 6º anos, correu muito bem, tendo os alunos participado de 
forma entusiástica.
Como prémios, os três primeiros classificados de cada ano de escolaridade receberam Dicionários Escolares, Atlas de 
História e Geografia, publicações da EPM-CELP, pen drives e agendas.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A atividade de contextualização de palavras, no próximo ano letivo, deverá ser melhorada no concernente a alguns 
aspetos de estruturação/ relação semântica.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
25 de Abril

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Comemoração do 25 de Abril.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Faira Cassimo Semá Mahomed

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
9.º

Turmas
9.º - A,9.º - D,9.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
As atividades em torno da comemoração tiveram o apoio entusiástico da Comunidade Educativa;
A construção do poema coletivo, a elaboração de cartazes, a realização da manifestação pelos corredores e espaços 
da escola;
Apresentação do livro « Palavras de Abril».
O trabalho colaborativo;
A interdisciplinaridade.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Os poderiam ter realizado trabalhos nas aulas sobre o tema: relatórios, Oficina da escrita e Debates.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Comemoração da revolução de Abril

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Atividade multidisciplinar, integrando os contributos da área de Educação Visual, Teatro, Português e Projeto Voluntários 
da Leitura.
Dividiu-se por vários núcleos de ação: Construção de um poema coletivo, Dramatizações em sala de aula, 
Visionamento do filme "Capitães de Abril", Exposição, Recriação Histórica de uma manifestação da época, 
Dramatização de textos sobre o tema, Palestra proferida pelo Professor Borges Coelho.
A Palestra inseriu-se no Plano de Formação do Grupo Disciplinar de História.
Esta atividade integra o início da comemoração do Dia da CPLP.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Formação Profissional,Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do 
ensino,Resultados Académicos

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Karina Nelly Gurgo Bastos,Luísa Maria Pina Valente Antunes,Maria Cristina da Costa Barreiros Viana,Maria Manuel 
Rodrigues Seno,Nuno Francisco do Amaral Domingues,Rodrigo Manuel Correia Borges

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
12.º,4.º,6.º,9.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
As atividades em torno da comemoração tiveram o apoio entusiástico da Comunidade Educativa;
A construção do poema coletivo, a elaboração de cartazes, a realização da manifestação pelos corredores e espaços 
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Aspetos positivos a destacar
da escola;
O trabalho colaborativo;
A interdisciplinaridade.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A Palestra apresentada pelo Professor Borges Coelho teve como público alvo os alunos do 9º ano e do 12º ano que não 
se mostraram devidamente motivados para o tema apresentado.
Deveremos ser mais criteriosos na seleção dos públicos e prepará-los melhor para este tipo de eventos.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Soletrando e Contextualizando

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Concurso de soletração
Ampliar o vocabulário, valorizar os estudos de ortografia, ortoépia e prosódia em Português, proporcionando uma 
abordagem ao novo acordo ortográfico, no âmbito das disciplinas de Matemática, Ciências Naturais, História e 
Geografia de Portugal, Português,  
Educação Física, Educação Musical e Inglês.
Interagir/cooperar com instituições de ensino moçambicanas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do 
ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Ana Maria Amado Rodrigues Besteiro,Ana Raquel Ribeiro Donato Campos 
Moreira,Angela Hermana Monteiro Leite,Carla Maria Teixeira Ribas,Graciela Valente,Leandra Maria Bica dos Reis,Luís 
Vicente Rodrigues Santana,Manuela Cristina de Pinho Pardilhó,Maria de Fátima Martins Tavares Amorim,Maria Helena 
Duarte Lourenço,Maria Inês dos Santos Ferreira Gomes,Maria Manuel Rodrigues Seno,Maurícia Lopes Santos dos Reis 
Pires,Nuno Francisco do Amaral Domingues,Paula de Moura Araújo,Raquel Elizabeth Benedito Bachita,Sandra Maria 
Dias Antunes,Teresa Maria Gomes Rebelo Paulo

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
5.º,6.º

Turmas
5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
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Aspetos positivos a destacar
O intercâmbio/ convívio entre escolas, bem como a oportunidade de se fazer uma abordagem ao novo acordo 
ortográfico. 
A edição 2018 integrou um leque maior de disciplinas, tais como: Português, Inglês, Matemática, História e Geografia de 
Portugal, Ciências Naturais, Educação Musical, Educação Física e Educação Visual e Tecnológica, bem como todos os 
professores do 2º ciclo. 
O concurso tornou-se mais competitivo na medida em para além da correta soletração da palavra de nível fácil, tiveram 
que proceder a sua contextualização na construção de uma frase.  
O evento correu muito bem, tendo os alunos participado de forma entusiástica.
Como prémios os três primeiros classificados de cada ano de escolaridade receberam dicionários, atlas de história e 
geografia, publicações da EPM-CELP, pen drives e agendas.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A atividade de contextualização de palavras, no próximo ano letivo, deve ser melhorada. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Brinquedo Científico

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Construção de brinquedos científicos, como modo de motivar os alunos do 3º ciclo, para a ciência.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias,Mecanismos de Avaliação,Promover a melhoria e a qualidade do 
ensino,Resultados Académicos

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Cecília Manuela Araújo Cardoso,Pedro Manuel Pereira dos Santos,Pedro Miguel Alves Malheiro,Sónia Maria Rodrigues 
Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Motivação dos alunos para a ciência
Desenvolvimento dos encarregados de educação

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de estudo ao Museu das Pescas

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visita ao Museu das Pescas, em pequenos grupos de trabalho, acompanhados pelos respetivos encarregados de 
educação, a realizar fora das atividades letivas e devidamente orientada por um guião de exploração produzido pelos 
docentes.
Complementar o estudo do tema relativo à "Exploração dos recursos naturais- a Pesca", dentro do contexto 
moçambicano.
Tem como objetivos complementares:
- Promoção da relação pai/mãe-filho(a)
- Promoção da preservação do ambiente;
- Desenvolvimento da curiosidade científica;
- Identificação de revestimentos, órgãos locomotores e estratégias de predação e reprodução dos animais.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados 
Académicos

Número de participantes
108

Dinamizadores da atividade
Dora Cristina Duarte Viçoso Vieira,José António Alves Coelho Tomé,Sandra Maria Dias Antunes

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
8.º

Turmas
8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4
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Aspetos positivos a destacar
Participação ativa dos alunos na atividade.
Exploração de recursos pedagógicos existentes na cidade de Maputo.
Interação dos alunos com os pais/encarregados de educação.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Tornar a atividade interdisciplinar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia Internacional do livro Infantil

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Piquenique com livros
- Desenvolver o gosto pela leitura;
- Ler pelo prazer de ler.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Eunice Luísa Pereira Feliciano,João Henrique Lemos Carolino,Maria Odete Sol Carvalho,Mónica Daniela Martins 
Gonçalves,Paula Filomena Figueiredo Madruga

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
2.º

Turmas
2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A atividade não se realizou.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia da Mãe

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Valorizar o papel da mãe na família;
Valorizar o trabalho manual/artístico.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
105

Dinamizadores da atividade
Catarina Vicente Faustino,Elna João Marques Caetano de Andrade,Paulo José RIbeiro Dias,Sónia Marina Manalvo e 
Silva Carreira,Zubaida Rija Ibraimo Ismael

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
O entusiasmo das crianças ao fazerem um trabalho manual para oferecer à mãe.
Valorização do que é produzido manualmente como presente.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a assinalar.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Audição de Piano

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Audição dos alunos que frequentaram as aulas de Piano como atividade extracurricular.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
50

Dinamizadores da atividade
Assumane Saíde,Ricardo Conceição

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
1.º,10.º,2.º,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Repertório musical, ambiente familiar, diversidade musical.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia de África

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Realização de atividades ao ar livre
Lanche africano coletivo

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Isabel Gonçalves Pereira,Ana Paula Ferreira Martins,Nelson Ferreira Azevedo,Sária Murade Momade 
Ambalal,Teresa Maria Faria de Sousa Jerónimo,Zahirra Bashir Amade

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os alunos participaram com interesse e empenho na atividade.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Curso de Português para Estrangeiros - Nível A1

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Desenvolver e aprofundar as competências linguísticas, pragmáticas e sociolinguísticas em situações do domínio 
pessoal e público;
Desenvolver e aprofundar o conhecimento da língua e da comunicação através da reflexão sobre a estrutura do sistema 
linguística e da gramática dos discursos orais e escritos que regulam a comunicação do quotidiano público profissional 
e pessoal.
Conhecer os fatores psicológicos, culturais e socais que condicionam a utilização da língua em quadros sociais 
específicos.
Conhecer aspetos relevantes da cultura da cultura Portuguesa e do espaço lusófono numa perspetiva contrastiva.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Formação Profissional

Número de participantes
2

Dinamizadores da atividade
Maria Inês dos Santos Ferreira Gomes

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Promoção e divulgação da língua e cultura Portuguesa, dando cumprimento a uma das missões da EPM-CELP.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Inexistência de um espaço adequado a realização destes cursos.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia da Mãe

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Realização de um presente para oferecer à Mãe.
Estimular a relação Escola/Família
Valorizar a família em especial a Mãe

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
115

Dinamizadores da atividade
Eunice Luísa Pereira Feliciano,João Henrique Lemos Carolino,Maria Odete Sol Carvalho,Mónica Daniela Martins 
Gonçalves,Paula Filomena Figueiredo Madruga

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
2.º

Turmas
2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Valorização da família.
Desenvolvimento da criatividade.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Não há aspetos negativos a considerar.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Curso de Formação - Intervenção pedagógica com crianças com NEE.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Conhecer o enquadramento legal e conceptual do Decreto- Lei 3/2008. Identificar caraterísticas das crianças e jovens 
co NEE. Identificar a forma de funcionamento e o estilo de aprendizagem desta crianças e jovens: comunicação, 
funcionamento cognitivo e comportamento. Organizar e desenvolver programas de intervenção que respondam as 
necessidades educativas e individuais de crianças e jovens com NEE. Desenvolver competências necessárias ao 
trabalho em equipa (pais, professores e outros técnicos).

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Formação Profissional

Número de participantes
4

Dinamizadores da atividade
Maria Gabriela Fadário de Carvalho Canastra

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Empenho e dedicação demonstrado pelos técnicos durante a formação.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a registar.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia da Mãe

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Elaboração de uma prenda para a mãe. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Isabel Gonçalves Pereira,Ana Paula Ferreira Martins,Nelson Ferreira Azevedo,Sária Murade Momade 
Ambalal,Teresa Maria Faria de Sousa Jerónimo,Zahirra Bashir Amade

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Cada um dos alunos do 4.º ano pode elaborar uma prenda para a sua mãe, passando por várias etapas: elaboração de 
um projeto, escolha de materiais, apresentação e melhoramento do projeto, execução e avaliação. Cada um dos alunos 
personalizou a sua prenda, tendo em conta a sua mãe. O trabalho foi realizado em parceria com a professora de 
expressão plástica. os alunos mostraram-se muito entusiasmados com a atividade.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Palestra "As aves da Gorongosa"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Palestra a realizar pelo fotógrafo de natureza Diogo Marecos Duarte, autor do livro "As aves da Gorongosa".
Os objetivos desta atividade são:
- Promover o gosto pela Ciência e a Natureza.
- Perceber a importância do trabalho de campo.
- Reconhecer a importância das reservas naturais de Moçambique e do Mundo.
- Conhecer as particularidades do Parque Nacional da Gorongosa.
- Conhecer diversas profissões associadas à preservação da natureza.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
168

Dinamizadores da atividade
Dora Cristina Duarte Viçoso Vieira,Inês Almeida Mendes Moura George,José António Alves Coelho Tomé,Maria 
Margarida Rodrigues D Castilho Soares Duarte,Maurícia Lopes Santos dos Reis Pires,Olga Maria Franco,Sandra Maria 
Dias Antunes,Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º

Turmas
10.º - A1,10.º - A2,11.º - A1,11.º - A2,12.º - A1,12.º - A2

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Os alunos gostaram de tocar nos diferentes órgãos.
A atividade motivou a descoberta do corpo e promoveu a discussão de hábitos de higiene e alimentação com os pais.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Este tipo de  atividades pode ser realizada com mais frequência, pois esse é o desejo das educadoras e tentar realizar 
algumas delas nos laboratórios da escola.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Exposição Física Solidária

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Reprodução de algumas experiências constantes na escola, no "Física no dia a dia", pelos alunos do 9º ano e oferta 
das mesmas a uma escola moçambicana, no âmbito da disciplina de Ec.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Solidadriedade.
Aplicação dos conhecimentos de Física, materiais e reciclagem.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Segurança de dados e direitos de autor

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Divulgação junto das turmas do 5º e 6º anos de folhetos elaborados pelos alunos do 8ºano, nas aulas da disciplina de 
Tecnologias de Informação e Comunicação, de forma a alertá-los para a Segurança dos seus dados e dos Direitos de 
autor.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
105

Dinamizadores da atividade
Carla Andrea F.V.de Oliveira Faneco Viveiros

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
8.º

Turmas
8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Os alunos envolveram-se no projeto com muito empenho, quer na conceção dos folhetos quer na sua divulgação junto 
dos alunos mais novos.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A atividade estava inicialmente prevista para ser realizada no início do 2º período mas, por uma questão de 
cumprimento do programa da disciplina, optou-se por realizar a atividade no terceiro período.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Apresentação do melhor brinquedo científico

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Palestra de apresentação do melhor brinquedo científico

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Mecanismos de Avaliação,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Alfeu Henrique Dias de Paula,Cecília Manuela Araújo Cardoso,Maria Margarida Rodrigues D Castilho Soares 
Duarte,Pedro Manuel Pereira dos Santos,Pedro Miguel Alves Malheiro,Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Envolvimento dos alunos, dos encarregados de educação e dos professores.
Estimulação da curiosidade científica 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O tempo de apresentação de cada projeto deve ser revisto e normalizado
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Quiz das Ciências

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Concurso de ciência com o objetivo de envolver os alunos na aprendizagem.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Pedro Miguel Alves Malheiro

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Já avaliada pela professora Isabel Loio

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados

Impresso em: 03-10-2018 19:10:18

Avenida para o Palmar, nº 562

Email: info@epmcelp.edu.mz
Fax: 

Telf: 21481300PAA02



Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Quizz das Ciências

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Concurso desenvolvido no âmbito do Departamento de Ciências Exatas e Experimentais com a finalidade de consolidar 
conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Matemática, Ciências Físico-Químicas, Ciências Naturais e Informática.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
80

Dinamizadores da atividade
Carla Andrea F.V.de Oliveira Faneco Viveiros,Isabel Maria Antunes Marques de Almeida Loio,Olga Maria Franco,Pedro 
Miguel Alves Malheiro,Zvezditchka Mladenova Simeonova

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
7.º,8.º

Turmas
7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Como cada turma participou com duas equipas, cada uma delas constituída por quatro alunos, deu possibilidade a que 
mais alunos participassem na atividade, comparativamente com os anos anteriores. Os alunos participaram de forma 
empenhada, apoiados pelos seus colegas que se encontravam na assistência.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Antecipar a revisão do Power Point, por todas as disciplinas envolvidas, para permitir efetuar eventuais alterações, com 
mais tempo.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Comemoração do Dia Mundial da Luta Contra a SIDA

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Exposição de trabalhos elaborados pelos alunos do 9ºano: 
- sensibilizar para a problemática desta doença;
- promover a educação para a sexualidade e a saúde sexual e reprodutiva;
- prevenir a transmissão do HIV/SIDA e outras IST’s.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
45

Dinamizadores da atividade
Maurícia Lopes Santos dos Reis Pires,Olga Maria Franco

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
9.º

Turmas
9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os trabalhos elaborados pelos alunos foram apresentados e discutidos em sala de aula o que possibilitou a 
desmistificação de alguns conceitos e o esclarecimento de dúvidas sobre trabalhada. 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Fraco envolvimento e motivação dos alunos na preparação de atividades complementares, para comemoração deste 
dia, já que o que se pretendia era a realização de uma campanha de sensibilização, interativa e dinâmica, da 
comunidade escolar para a temática; esta situação esteve também associada a falta de tempo/aulas, ao nível da 
disciplina dado que o programa é muito extenso, agravada pela tardia colocação da docente na escola (um mês após o 
início do ano letivo) por outro lado os alunos também se sentiram muito sobrecarregados com os muitos momentos de 
avaliação, restando-lhes pouco tempo se dedicarem a este tipo de atividades. Tentando ultrapassar este 
constrangimento a mostra dos trabalhos passou para a exposição de final de ano. Estes trabalhos acabariam por não 
ter sido expostos dada a falta articulação aquando da organização da exposição dos trabalhos, tendo sido informada no 
dia  de que já não existia espaço disponível nos placards.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de estudo ainda a determinar ( Biblioteca Municipal oi museu dos caminhos de ferro ou, aeroporto de Maputo, ou 
outro)

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visita de estudo a determinar
Proporcionar situações de descoberta, observação, aprendizagem no espaço, de elementos diferentes do habitual;
Proporcionar situações de descoberta, observação, aprendizagem no espaço, de elementos diferentes do habitual 
Incentivar as crianças a interrogarem-se sobre o mundo que as rodeia
Conhecer/explorar a cidade onde vivemos

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
113

Dinamizadores da atividade
Ana Isabel Loureiro Ferreira de Carvalho,Ana Paula Rodrigues,Daniela Vieira Barata,Leila Albuquerque Figueiredo 
Pereira da Costa,Maria Alzira da Silva Reis,Maria de Fátima Castanheira Martins,Maria João Rafael Pereira 
Braga,Patrocinia Sandra Martins Penascais

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas
P4 - E,P4 - F,P4 - G,P4 - H,P5 - A,P5 - B,P5 - C,P5 - D

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
As visitas correram bem, as crianças gostaram de conhecer e experimentar um comboio, como meio de transporte  e a 
evolução deste ao longo dos tempo. No Museu de Arte as crianças tiveram oportunidade de observar diferentes tipos de 
arte ( quadros realizados com diferentes materiais, esculturas) e conhecer o nome de alguns artistas.
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Aspetos positivos a destacar
Na visita de estudo do Porto de Maputo, as crianças tiveram a noção do trabalho realizado como a segurança que é 
necessária para trabalhar no mesmo. Gostaram de visitar o navio.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
 Esta visita não se realizou no segundo período, concretizou-se no terceiro período e foi ao Museu dos CFM e Museu 
de arte, com três grupo.
Os outros dois grupos foram ao Museu dos CFM e ao Porto de Maputo
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Lançamento do livro "Suturar o país que nasce" de Fernando Vaz.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Divulgação da obra, sustentabilidade da edição de publicações.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
80

Dinamizadores da atividade
Ana Castanheira,Luísa Maria Pina Valente Antunes,Teresa Helena Vieira Cordato de Noronha

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Boa interação com o público presente. Venderam-se 60 exemplares neste lançamento.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Envio tardio dos convites institucionais.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Comemoração do dia CPLP.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Leitura de textos de autores lusófonos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
30

Dinamizadores da atividade
Faira Cassimo Semá Mahomed

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
9.º

Turmas
9.º - A,9.º - D,9.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
A participação na atividade:«Mundo da Lusofonia foi bastante positiva;
- partilha  os seus conhecimentos sobre os países lusófonos;
- Articulação vertical e horizontal;
-Trabalho colaborativo;
Interdisciplinaridade:

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O tempo de preparação da atividade foi curto.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Considera-se, por isso, que os alunos poderão melhorar a leitura expressiva.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Ação de Formação - Funcionamento das Bibliotecas Escolares

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Capacitar os docentes e técnicos bibliotecários de estratégias que permitam o bom funcionamento das bibliotecas 
escolares.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Formação Profissional

Número de participantes
14

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Isabel Mota

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
A partilha de experiências entre a equipa do projeto Mabuko Ya Hina e os docentes e técnicos bibliotecários, fazendo-se 
o ponto de situação sobre cada uma das bibliotecas escolares;
A discussão conjunta de estratégias para um bom funcionamento das bibliotecas escolares. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Assiduidade e pontualidade dos participantes;
A presença contínua de cada um dos participantes (não haver substituições dos participantes durante a formação). 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Teatro a partir de um conto

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Alunos do 7ºC, 8ºC, D e E vão apresentar para o público pequenos espectáculos a partir de um conto.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Mecanismos de Avaliação,Resultados Académicos

Número de participantes
36

Dinamizadores da atividade
Rogério Paulino Manjate

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
7.º,8.º

Turmas
7.º - C,8.º - C,8.º - D,8.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Cerca de 12 alunos não puderam apresentar os exercícios, porque houve alunos que não compareceram no dia da 
apresentação e prejudicaram os restantes elementos do grupo. 
Os exercícios foram apresentados apenas no contexto da sala de aula para os alunos do outro turno.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de estudo à EtA UMBELUZI

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Avaliar a ciência como contributo fundamental na preservação do ambiente e qualidade de vida.
Envolver os alunos em projetos científicos como estratégia de ensino-aprendizagem;

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
0

Dinamizadores da atividade
Cecília Manuela Araújo Cardoso,Pedro Miguel Alves Malheiro

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
7.º

Turmas
7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A visita não se realizou, pois recebemos a informação que não estavam aceitar receber visitas.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia Mundial da Criança

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Valorizar a Criança como individuo.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Ferreira Martins,Assumane Saíde,Brígida Isabel de Nóbrega,Catarina Vicente Faustino,Cristina Filipa do 
Carmo Sacramento,Elna João Marques Caetano de Andrade,Eunice Luísa Pereira Feliciano,Hafussuate Abdul Remane 
Amade Cassimo,Isac Julião Mausse,Jasmini Quessaugy,João Henrique Lemos Carolino,Kátia Prittam Borges,Maria 
Madalena Borges Bernardo Azevedo,Maria Odete Sol Carvalho,Maria Sinoda Panguene,Mariana da Visitação 
Ferreira,Mónica Daniela Martins Gonçalves,Nelson Ferreira Azevedo,Paula Filomena Figueiredo Madruga,Paulo 
Alexandre dos Santos da Costa Ferreira,Paulo José RIbeiro Dias,Sária Murade Momade Ambalal,Sónia Marina Manalvo 
e Silva Carreira,Teresa Maria Faria de Sousa Jerónimo,Zahirra Bashir Amade,Zubaida Rija Ibraimo Ismael

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E,2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E,3.º - 3-A,3.º - 3-B,3.º - 3-C,3.º - 
3-D,3.º - 3-E,4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
A alegria das crianças.
As atividades realizadas.
A participação dos encarregados de Educação.

Impresso em: 03-10-2018 19:10:19

Avenida para o Palmar, nº 562

Email: info@epmcelp.edu.mz
Fax: 

Telf: 21481300PAA02



Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a assinalar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Torneio de Badminton 

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O Torneio de badminton tem como objetivo elevar as competências dos alunos dos 9º, 11º e 12º anos nesta matéria do 
currículo, convivendo e competindo com alunos da sua idade.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
45

Dinamizadores da atividade
Angela Hermana Monteiro Leite,Antero Filipe Ruiz Ribeiro

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
11.º,12.º,9.º

Turmas
11.º - A1,11.º - A2,11.º - B,11.º - C,12.º - A1,12.º - A2,12.º - B,12.º - C,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A atividade permitiu que alunos do mesmo ciclo competissem formalmente entre si, contribuindo para um superior 
conhecimento e desempenho na modalidade. Há ainda a referir a participação e contribuição dos alunos do núcleo de 
desporto escolar de badminton na arbitragem das diferentes partidas.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Verifica-se uma grande dificuldade em mobilizar os alunos de secundário para as atividades inter-turmas, o que 
empobrece o momento de partilha de experiências e competição.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Participação nas actividades de encerramento do 1º ciclo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Implementar actividades e desenvolver temáticas articuladas com as disciplinas e programas curriculares do 4º ano de 
escolaridade. Despertar nos alunos, finalistas de ciclo,a consciência sobre as etapas de crescimento e as 
responsabilidades inerentes às actividades do dia-a-dia. Pretende-se, ainda, reforçar o desenvolvimento contínuo da 
formação pessoal e social.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
190

Dinamizadores da atividade
Fulgêncio Custódio Samo

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Destacam-se como aspectos positivos o carácter interdisciplinar subjacente à planificação desta actividade, que requer 
a participação de todos os intervenientes no processo de ensino-aprendizagem, incluindo os pais e encarregados de 
educação dos alunos finalistas de ciclo.
Para além disto, a actividade permite aos alunos efectuarem uma reflexão sobre o seu projecto de vida, justificável pela 
mudança do primeiro para o segundo ciclo, levando à consciencialização da importância de uma cidadania activa.  
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a registar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Percurso de destreza motora

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Desenvolver a destreza motora dos alunos, através de tarefas pertencentes aos diferentes blocos do programa, e 
articulando com os objetivos das diferentes disciplinas do ano.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
200

Dinamizadores da atividade
Belmiro Sebastião Pinto,Maria Margarida Ribeiro dos Santos Abrantes

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
P4,P5

Turmas
P4 - E,P4 - F,P4 - G,P4 - H,P5 - A,P5 - B,P5 - C,P5 - D

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A atividade permitiu que todos os alunos do ciclo de estudos em questão cumprissem com sucesso uma série de 
exercios, mediante os quais colocaram em prática todas as valências motoras que trabalharam e desenvolveram ao 
longo do ano letivo, trabalhando coletivamente na persecussão de um objetivo comum. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a declarar.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Workshop sobre os Primeiros Socorros

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Demonstração e aprendizagem das diversas técnicas de suporte básico de vida e de prestação de primeiros socorros.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
45

Dinamizadores da atividade
Maurícia Lopes Santos dos Reis Pires,Olga Maria Franco

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
9.º

Turmas
9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Interesse revelado pelos alunos na exploração da temática.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Devido ao elevado número de atividades realizadas no final período e falta disponibilidade da maioria dos docentes com 
formação para o efeito, optou-se pela realização desta atividade em sala de aula, tendo os aluno simulado de acordo 
com o previsto várias situações de risco e formas de atuar. Dado o exposto esta actividade prevista para todas as 
turmas do 9º  ano acabou por ser realizada em sala de aula, mas só em duas das  cinco turmas (D e E), tendo nas 
restantes turmas o tema sido abordado apenas teoricamente.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Torneio de badminton - das 7h às 16h

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O Torneio de badminton tem como objetivo elevar as competências dos alunos dos 5º, 6º 7º, 8º e 10º anos nesta 
matéria do currículo, convivendo e competindo com alunos da sua idade.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
100

Dinamizadores da atividade
Angela Hermana Monteiro Leite,Miguel Seabra Monterroso

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
10.º,5.º,6.º,7.º,8.º

Turmas
10.º - A1,10.º - A2,10.º - B1,10.º - B2,10.º - C,5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - 
F,7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A atividade permitiu que alunos do mesmo ciclo competissem formalmente entre si, contribuindo para um superior 
conhecimento e desempenho na modalidade. Há ainda a referir a participação e contribuição dos alunos do núcleo de 
desporto escolar de badminton na arbitragem das diferentes partidas.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Verificou-se uma menor afluência, comparativamente com anos anteriores. A fluidez da atividade foi prejudicada pela 
forma como o quadro competitivo foi organizado, bem como, por algumas incorrecções no mesmo.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Percurso de destreza motora

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Desenvolver a destreza motora dos alunos, através de tarefas pertencentes aos diferentes blocos do programa, e 
articulando com os objetivos das diferentes disciplinas do ano.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
500

Dinamizadores da atividade
Belmiro Sebastião Pinto,Maria Margarida Ribeiro dos Santos Abrantes

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E,2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E,3.º - 3-A,3.º - 3-B,3.º - 3-C,3.º - 
3-D,3.º - 3-E,4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A atividade permitiu que todos os alunos do ciclo de estudos em questão cumprissem com sucesso uma série de 
exercios, mediante os quais colocaram em prática todas as valências motoras que trabalharam e desenvolveram ao 
longo do ano letivo, trabalhando coletivamente na persecussão de um objetivo comum. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
As turmas de 4 ano não cumpriram com a sequência de estações prevista, o que se traduziu em alguns 
contrangimentos, ultrapassáveis, contudo. Na reunião preparatória com os professores titulares, é fundamental que os 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
aspectos logisticos fiquem bem definidos e esclarecidos.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Hábitos de vida saudáveis - Inquérito e tratamento estatístico
Interdisciplinaridade entre Matemática e Tecnologias da Informação e Comunicação

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Realização de um inquérito e tratamento estatístico da informação recolhida no Microsoft Excel.
O tratamento estatístico deve incluir: tabelas de frequência relativa e absolutas, média, mediana, moda e elaboração de 
um relatório com conclusões.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
43

Dinamizadores da atividade
Carla Andrea F.V.de Oliveira Faneco Viveiros,Isabel Maria Antunes Marques de Almeida Loio

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
8.º

Turmas
8.º - A,8.º - B

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
A articulação curricular entre as disciplinas e Matemática e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) permitiu a 
realização de atividades interdisciplinares, no domínio de medidas de localização central, frequências absolutas e 
frequências relativas, construção de gráficos e elaboração de relatório visando a interpretação do tratamento dos dados 
recolhidos. Previamente os alunos elaboraram um inquérito destinado aos alunos do 6ºano de escolaridade abordando 
o tema "Hábitos de vida saudáveis". Para a consecução desde trabalho ao nível de TIC os alunos utilizaram os 
conteúdos programáticos adquiridos nos domínios de Processamento de texto e Folhas de cálculo.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Atendendo a que o conteúdo programático visado da disciplina de Matemática estar calendarizado para o terceiro 
período, bem como o fato de a disciplina de TIC ser de caráter semestral apenas possibilitou que os alunos que 
frequentaram as aulas de TIC no segundo semestre pudessem participar na atividade.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Curso de Formação "Didática e Avaliação do Futsal e da Luta/Judo"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Identificar objetivamente as principais caraterísticas dos níveis Introdução e Elementar do Futsal e da Luta/Judo;
Definir situações de prova e indicadores de observação para os níveis de competência Introdução e Elementar;
De cada uma daquelas duas matérias, identificar quais os problemas críticos que levam os alunos a atingir ou não 
introdução e elementar  destas duas matérias;
Selecionar de forma propositiva situações de aprendizagem para colmatar as dificuldades/debilidades dos alunos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Formação Profissional,Mecanismos de Avaliação,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
11

Dinamizadores da atividade
João Pedro Coelho Lourenço

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Motivação dos docentes de Educação Física para refeiçoar os conhecimentos sobre didática e avaliação do Futsal e da 
Luta/Judo. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Não a destacar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Exposição sobre paisagens geológicas

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
No âmbito da articulação horizontal com a disciplina de Português, a exposição pretende:
- Fomentar a curiosidade pela área científica da Geologia;
- Consolidar os conhecimentos adquiridos na disciplina de Ciências Naturais;
- Desenvolver a expressão escrita, considerando conceitos científicos;
- Promover a comunicação escrita, nos seus diversos géneros literários;
- Incrementar o espírito crítico e criatividade;
- Divulgar o património geológico nacional (Portugal e Moçambique)

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
97

Dinamizadores da atividade
Hortênsia Herrmann,Maria de Fátima Martins Tavares Amorim,Sandra do Rosário Ferreira Cosme,Sandra Maria Dias 
Antunes

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
7.º

Turmas
7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Interdisciplinaridade com Português.
Motivação para a Geologia.
Criatividade.
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Aspetos positivos a destacar
Exposição de informação, considerando outros géneros literários que não o científico.
Conhecimento de contextos geológicos de outros países (CPLP).

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Envolvimento de todos os alunos.
Exposição pouco participada devido à sua localização, aquando da divulgação na festa de comemoração do aniversário 
da EPM e CPLP.
Dificuldade na fusão de conhecimentos científicos e expressão literária.

Sugere-se que estas atividades sejam mais sistemáticas, em que ocorra explicitamente o envolvimento de várias 
disciplinas num projeto comum. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Sarau das Línguas

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos apresentar-se-ão em diferentes áreas artísticas como a dança, o canto, a declamação e a representação, 
englobando as áreas disciplinares do departamento de línguas. Pretende-se com esta atividade aplicar aprendizagens 
realizadas ao longo do ano letivo; utilizar a língua portuguesa, francesa, inglesa e espanhola como suporte de 
comunicação de linguagens artísticas diversas; enriquecer o universo cultural dos alunos, tocando nas diferentes 
artes;promover a capacidade de comunicar em público bem como o trabalho de criatividade e autonomia dos mesmos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Mecanismos de Avaliação,Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
250

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Cardoso de Carvalho,Estela Emília Marques Pinheiro,João Paulo dos Santos Videira,Margarida de Lurdes 
dos Santos Cruz,Maria Gorete Carvalho Monteiro,Maria Inês dos Santos Ferreira Gomes,Olga Horácio Pires,Paula 
Lopes,Sónia Maria da Silva,Uriel Valencia Guerra

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Os alunos, para além de aplicarem as aprendizagens adquiridas nas várias áreas disciplinares, tiveram a oportunidade 
de se envolver num projeto onde puderam desenvolver a sua criatividade, a sua autonomia, o seu sentido de 
responsabilidade e trabalho de equipa. Tiveram ainda a possibilidade de tomar consciência do trabalho de organização 
de um evento que foi bem sucedido e muito aplaudido por toda a comunidade escolar, inclusivamente os encarregados 
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Aspetos positivos a destacar
de educação a quem foi dirigido um convite em cuja elaboração os alunos também estiveram envolvidos. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O sarau correu bem, no entanto será importante considerar as desistências que possam ocorrer e que em parte 
dificultam e comprometem uma boa organização de um evento com estas características, bem como a dificuldade que 
representa a conciliação dos horários dos professores para participarem nos ensaios/evento.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Masterclass

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Semana de aulas intensivas de orquestra: Violino, Viola de arco, Piano e Coro.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
60

Dinamizadores da atividade
Assumane Saíde,Feliciano Castro,Luís Vicente Rodrigues Santana,Ricardo Conceição

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
1.º,10.º,2.º,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Repertório variado, montagem de orquestra com coro, decoração, ambiente familiar, horários.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia da Criança

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Realização de um "Mini Parque" de diversões com jogos,rifas, insufláveis, ....
Promover momentos de alegria, diversão e bem estar;
Elevar a autoestima e a conceção positiva de si próprio;
Conviver

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
115

Dinamizadores da atividade
Eunice Luísa Pereira Feliciano,João Henrique Lemos Carolino,Maria Odete Sol Carvalho,Mónica Daniela Martins 
Gonçalves,Paula Filomena Figueiredo Madruga

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Diversidade de Atividades; jogos apelativos para as crianças; participação/envolvimento de todos os anos de 
escolaridade do 1º ciclo; parceria com alunos do 11º ano de escolaridade; parceria/ envolvimento dos encarregados de 
educação na dinamização das atividades; intercâmbio com instituições locais ( Federação Moçambicana de Ginástica).
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Melhorar a logística, nomeadamente, a localização do palco e de outras atividades; organização e gestão do lanche 
coletivo .
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Cinema Fora do Sítio

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A atividade, no âmbito na disciplina de Cidadania, é o culminar de um trabalho realizado pelo 7ºC, que consistiu na 
venda de "espetadas de fruta" para angariação de recursos, de forma a apoiar a escolinha comunitária da aldeia dos 
pescadores. Associando-se esta cooperação, no âmbito do Plano Nacional de Cinema,  a visualização do filme 
"Metgool".

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Práticas de Inclusão

Número de participantes
120

Dinamizadores da atividade
Cecília Manuela Araújo Cardoso,João Paulo dos Santos Videira,Karina Nelly Gurgo Bastos,Sandra do Rosário Ferreira 
Cosme

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
7.º

Turmas
7.º - C

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
O envolvimento da turma nas atividades, a sua capacidade de produção do evento. 
O facto de haver duas projeções e o público alvo ter sido abrangido na globalidade.
O convívio entre as crianças e os valores promovidos: partilha, altruísmo, dádiva, generosidade.
Planificar uma atividade aplicando todas as etapas do projeto.
Articulção com o PNC e cidadania.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O Lanche podia ter sido em maior quantidade, visto que as crianças da Escolinha Solidária eram muitas e a turma 
envolvida , que devia ter ficado só da parte da manhã, optou por solicitar autorização aos encarregados de educação e 
ficar o dia inteiro.
Tempo dedicado à preparação do lanche foi excessivo, poder-se-ia já ter adiantado algum trabalho em casa, ficando 
assim, mais tempo para convívio.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Dia Mundial da Criança

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Partilhar momentos de alegria.
Valorizar a criança como indivíduo.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Coordenador(a) 1º CEB

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E,2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-C,2.º - 2-D,2.º - 2-E,3.º - 3-A,3.º - 3-B,3.º - 3-C,3.º - 
3-D,3.º - 3-E,4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os objetivos foram atingidos e todos os alunos e professores do 1º ciclo participaram com entusiasmo na festa.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Festa de finalistas do 4ºAno

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Encerramento das atividades letivas.
Confraternização entre os elementos da comunidade educativa.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Isabel Gonçalves Pereira,Ana Paula Ferreira Martins,Nelson Ferreira Azevedo,Sária Murade Momade 
Ambalal,Teresa Maria Faria de Sousa Jerónimo,Zahirra Bashir Amade

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Toda a comunidade educativa (coordenado da 1.º ciclo, professores do 4.º ano, alunos, encarregados de educação e 
funcionários das diferentes estruturas da escola) empenharam-se ativamente para que Festa de Finalistas fosse bem 
sucedida. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A burocracia e morosidade envolvida nos pedidos de material, instalações e autorizações inerentes á festa.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Ação de Formação "Contextualização Curricular de Geografia de Moçambique" 

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Dotar os docentes de competências no domínio da história de Moçambique; Promover a contextualização curricular da 
História de Moçambique;

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias,Formação Profissional,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
242

Dinamizadores da atividade
Ana Castanheira,Luísa Maria Pina Valente Antunes,Teresa Helena Vieira Cordato de Noronha

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Esta ação de formação foi substituída, pelos proponentes, por uma série de iniciativas entre quais: 
- Geocaching;
- "Nós propomos"
- Mesa redonda "Empreendedorismo Social";
- Palestra sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos em adolescentes e jovens em Moçambique;

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a assinalar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Palestra Preservar a magia na Ciência

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Relacionar vários aspetos das Ciências (Física, Química, Biologia, Filosofia, História). 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
150

Dinamizadores da atividade
Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º,9.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Despertar a curiosidade para assuntos científicos fora do âmbito do programa de ensino. Relacionar vários aspectos de 
diferentes áreas (CFQ, Biologia e maremática, filosofia, ética).

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Disponibilizar mais tempo para a discussão no final da palestra.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Encerramento do Ano Letivo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Encerramento das atividades letivas;
Confraternização entre os elementos da comunidade educativa.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
105

Dinamizadores da atividade
Catarina Vicente Faustino,Elna João Marques Caetano de Andrade,Paulo José RIbeiro Dias,Sónia Marina Manalvo e 
Silva Carreira,Zubaida Rija Ibraimo Ismael

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
1.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
2

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A data foi assinalada em sala de aula tendo-se perdido a oportunidade de que os alunos de entre as diferentes turmas 
se pudessem despedir e confraternizar.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Exposição coletiva de trabalhos

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Exposição coletiva de trabalhos produzidos nas diferentes áreas disciplinares dos Departamentos de Ciências Exatas e 
Naturais, Ciências Sociais e Humanas e departamento de Expressões.
Projeto interdisciplinar.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
100

Dinamizadores da atividade
Inês Almeida Mendes Moura George,José António Alves Coelho Tomé,Maria Cristina da Costa Barreiros Viana

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
- A atividade assinala  encerramento do ano letivo com a exposição dos melhores trabalhos produzidos em projetos ou 
em salas de aula, no âmbito das áreas disciplinares dos Departamentos, refletindo, em simultâneo, o investimento no 
trabalho colaborativo que se reforçou entre essas áreas. 
- demonstração das boas práticas em projetos de articulação curricular horizontal e vertical.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Gestão do espaço em articulação com a calendarização de outras atividades.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Estágio de observação - Serviço Social (Alunas do 2º ano do Curso de Serviço Social do ISCISA)

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Possibilitar aos estagiários a observação do trabalho desenvolvido pela técnica de serviço social da EPM-CELP em 
contexto real de trabalho.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Formação Profissional

Número de participantes
2

Dinamizadores da atividade
Ana Castanheira

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Envolvimento das estagiárias ne dinâmica organizacional da EPM-CELP em contexto real de trabalho.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a registar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Projeto de Contextualização Curricular - homologação da disciplina de História de Moçambique

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Projeto de Contextualização do Currículo de História :
objetivo: homologação da disciplina de História de Moçambique para o 12º ano.
Preparação da candidatura com organização de todo o processo a ser enviado para a Direção Geral de Ensino.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Formação Profissional,Promover a melhoria e a qualidade 
do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Luísa Maria Pina Valente Antunes,Maria Cristina da Costa Barreiros Viana,Maria Manuel Rodrigues Seno,Rodrigo 
Manuel Correia Borges

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
O envolvimento do grupo disciplinar.
A concretização do projeto com o deferimento do pedido.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O esforço acrescido da organização de um projeto desta envergadura sem a atribuição de tempos de trabalho aos 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
professores envolvidos.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Estágios de alunos do Curso de Psicologia - UEM

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Dar cumprimento ao estágio profissional e acadêmico que permita a obtenção  do grau de Licenciatura exigido pelas 
Instituições Universitárias.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Formação Profissional

Número de participantes
5

Dinamizadores da atividade
Alexandra Melo

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Envolvimento das estagiárias na dinâmica Institucional da EPM-CELP em contexto real de trabalho.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a registar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Comemoração de efemérides

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Consolidação da memória coletiva e sensibilização para a importância da preservação do passado para a afirmação da 
identidade individual e coletiva;
Valorização da História de Portugal e da História de Moçambique reconhecendo o passado comum e o passado que as 
diferencia.
Atividade desenvolvida ao longo do ano letivo de acordo com as datas que se assinalam como comemorativas. 
Exposições, palestras, comemoração em sala de aula.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Karina Nelly Gurgo Bastos,Luísa Maria Pina Valente Antunes,Maria Cristina da Costa Barreiros Viana,Maria Manuel 
Rodrigues Seno,Nuno Francisco do Amaral Domingues,Rodrigo Manuel Correia Borges

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
A valorização do trabalho em sala de aula com um contributo importante para a melhoria de resultados.
O reforço "natural" do trabalho colaborativo e da articulação curricular horizontal e vertical.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A gestão, nem sempre fácil, da disponibilidade de alunos e professores, dominados pela preocupação de cumprimento 
de programas.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Laboratório Aberto

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
uma aula aberta com diversas atividades/experiências 
Promover a interacção entre diferentes níveis etários da comunidade escolar.
Motivar os alunos do dos diversos níveis de ensino para o estudo das ciências 
Aplicar os conhecimentos adquiridos e realçar a importância do trabalho experimental nas aprendizagens .

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Maurícia Lopes Santos dos Reis Pires,Olga Maria Franco

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
10.º,6.º,9.º,P5

Turmas
6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,P5 - A,P5 - B,P5 - C,P5 - D

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Motivação, interesse e empenho revelados pelos alunos, quer dinamizadores pelo público-alvo.
Esta atividade desenvolveu-se para dois dois grupos-alvo distintos, assim:
- Pré-escolar, turma P5D - a turma do 10º ano A1, recebeu no LB, os colegas da turma P5D, tendo realizado atividades 
de observação ao microscópio de diferentes tipos de células;

- 3º ano (todas as turmas) - os alunos das turmas D e E do 9º ano, prepararam e dinamizaram oito sessões interativas 
(4 sessões no 2º período e 4 sessões no 3º período). Estas atividades de carácter interactivo, realizaram-se fruto da 
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Aspetos positivos a destacar
articulação vertical de conteúdos trabalhados em Ciências Naturais, do 9º ano, e Estudo do Meio, do 3º ano. Estas 
sessões contemplaram atividades de observação ao microscópio, dissecação e observação de amostras de órgãos, 
exploração de materiais diversificados, construídos pelos alunos para o efeito (jogos, esquemas, guiões de exploração, 
que foram completados durante a realização das atividades). Estas atividades foram desenvolvidas de modo a 
contribuírem para o desenvolvimento integral dos alunos envolvidos, nomeadamente das suas competências pessoais e 
sociais.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Estender a atividade realizada no pré-escolar a todas as turmas.
Por questões logísticas a atividade inicialmente prevista para o 6º ano foi direcionada para os alunos do 3ºano.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Projecto de Filosofia para Crianças - 1º ciclo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O Projecto de Filosofia para Crianças visa: estimular a reflexão pessoal, suscitando uma atitude crítica e criativa; 
desenvolver a capacidade argumentativa; promover hábitos de questionamento face a situações da vida quotidiana e 
desenvolver a consciência dos direitos e deveres democráticos, promovendo uma intervenção responsável.e 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
190

Dinamizadores da atividade
Fulgêncio Custódio Samo

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Considera-se que o Projecto de Filosofia para Crianças  continua a afirmar-se como uma mais-valia para as 
aprendizagens dos alunos do terceiro e  quarto anos do ensino básico. Constitui-se como um espaço de descoberta e 
partilha de ideias que os alunos ajudam a construir numa perspectiva de "comunidade de investigação". Salienta-se 
também   a colaboração dos professores titulares, no contexto da articulação curricular e no Projecto/Tema de Ano. 
Importa também referir, como aspecto positivo, a disponibilidade dos pais e encarregados de educação, sempre que 
são chamados a participar. 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Importa repensar o número de turmas a atribuir ao professor que implementa o projecto.  

Impresso em: 03-10-2018 19:10:20

Avenida para o Palmar, nº 562

Email: info@epmcelp.edu.mz
Fax: 

Telf: 21481300PAA02



Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Inspira Ciência

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Promover e realizar atividades em sala de aula ligadas à Ciência de forma a promover o gosto pela ciência e a 
interdisciplinaridade. Os professores de todos os ciclos podem contactar os membros das Mãos da Ciência para 
preparar e eventualmente apresentar atividades práticas ou apresentações em forma de palestra com o objetivo de 
melhorar as aprendizagem.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
837

Dinamizadores da atividade
Dora Cristina Duarte Viçoso Vieira,José António Alves Coelho Tomé,Sandra Maria Dias Antunes,Sónia Maria Rodrigues 
Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Foi unanime por parte de todos os professores e alunos dos vários ciclos envolvidos (Pré, 1º e 2º ciclo) que o Inspira 
Ciência promove o interesse e o conhecimento dos alunos pelos temas apresentados. Não só devido à contribuição dos 
professores das áreas especificas (Ciências Físico-Químicas e Biologia) fornecendo explicações mais profundas 
sempre que solicitadas pelos alunos como através das atividades praticas desenvolvidas.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Planeamento no inicio do ano letivo das atividades a realizar ao longo do ano tendo em conta o programa curricular de 
cada ano escolar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Articulação com as Direções/Órgãos Pedagógicos de Gestão/Responsáveis pelas Maletas de Leitura

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição resumida da atividade;
Cooperar com as escolas de acolhimento das maletas de leitura:
- Realização de reuniões periódicas com os Órgãos de Gestão das escolas com maletas de leitura.
- Realização de reuniões de abertura do ano letivo e de avaliação do trabalho.
- Realização de visitas periódicas às escolas com o intuito de acompanhar o trabalho realizado.
Objetivos específicos;
- Assegurar a continuidade do trabalho realizado no âmbito do Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Incentivar a realização de um trabalho articulado entre as escolas com maletas de leitura. 
- Incentivar a realização de um trabalho articulado entre as escolas com maletas de leitura, as Associações Parceiras e 
os Grupos Culturais.
- Realizar um trabalho articulado com a Fundação Portugal África (FPA) e a AIDGlobal ao nível da dinamização do 
Projeto "Mabuko Ya Hina" em Inharrime e no Chibuto.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
100

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Isabel Mota

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4
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Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
- A articulação com as  as Direções/Órgãos Pedagógicos de Gestão/Responsáveis pelas Maletas de Leitura.
- A conservação do acervo das Maletas de Leitura.
- A dinamização de atividades com os livros das Maletas de Leitura.
- A participação das escolas com Maletas de Leitura no Festival "Escolas Com Livros".

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- O reforço do acervo das Maletas de Leitura.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Articulação com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) 

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição resumida da atividade;
Apoiar o Governo de Moçambique na implementação das ações previstas no Protocolo de Cooperação nos domínios 
das Bibliotecas Escolares e da Promoção da Leitura:
- Apresentação do Plano de Atividades e do Relatório de Atividades referentes ao ano letivo 2017/2018.
- Criação de formas de colaboração que dêem expressão à Cooperação na área das Bibliotecas Escolares e da 
Promoção da Leitura.
- Oferta ao MINEDH de materiais informativos sobre o Projeto "Mabuko Ya Hina" (Bibliotecas Escolares e Maletas de 
Leitura).
Objetivos específicos;
- Desenvolver um trabalho articulado com o MINEDH ao nível das ações inerentes à intervenção prevista para o ano 
letivo 2017/2018, no âmbito do Projeto de criação e gestão das bibliotecas escolares e maletas de leitura.
- Desenvolver um trabalho articulado com o MINEDH com vista à criação do Programa Rede de Bibliotecas Escolares 
em Moçambique, dando continuidade ao trabalho desenvolvido em 2016/2017.
- Definir formas de apoio indispensáveis à concretização e sustentabilidade destas ações.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
10

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Isabel Mota

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4
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Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
- Boa relação profissional entre a equipa do projeto "Mabuko Ya Hina" e a equipa do Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano (MINEDH).
- Articulação das atividades desenvolvidas em parceria. 
- Colaboração da equipa do MINEDH nas atividades dinamizadas pelo Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Colaboração da equipa do Projeto "Mabuko Ya Hina" nas iniciativas do MINEDH.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- A realização de reuniões periódicas de planificação e balanço das atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto 
"Mabuko Ya Hina".
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Articulçaõa com a Embaixada de Portugal em Moçambique/Camões

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição resumida da atividade;
Apoiar o Governo de Portugal na implementação das ações previstas no Protocolo de Cooperação nos domínios das 
bibliotecas escolares e da promoção da leitura:
- Apresentação do Plano de Atividades e do Relatório de Atividades referente ao ano letivo 2017/2018.
- Criação de formas de colaboração que dêem expressão à Cooperação na área das bibliotecas escolares e da 
promoção da leitura.
- Divulgação junto da Embaixada de Portugal/Camões de materiais informativos sobre o Projeto "Mabuko Ya Hina".
Objetivos Específicos:
- Desenvolver um trabalho articulado com a Embaixada de Portugal/Camões ao nível das ações inerentes à intervenção 
prevista para o ano letivo 2017/2018, no âmbito do Projeto de criação e gestão das bibliotecas escolares e maletas de 
leitura.
- Definir formas de apoio indispensáveis à concretização e sustentabilidade destas ações.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
10

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Isabel Mota

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4
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Aspetos positivos a destacar
- Boa relação entre a equipa do Projeto "Mabuko Ya Hina" e a Embaixada de Portugal em Moçambique;
- Participação da Embaixada de Portugal em Moçambique nas atividades dinamizadas pelo Projeto "Mabuko Ya Hina".
- A articulação da Projeto "Mabuko Ya Hina" com a Embaixada de Portugal ao nível das relações institucionais e da 
viabilização de projetos. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- A realização de reuniões periódicas para balanço das atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto "Mabuko Ya 
Hina".
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Articulação com as Associações Parceiras

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição resumida da atividade;
Articular com as Associações Parceiras ao nível da implementação/dinamização do Projeto "Mabuko Ya Hina":
- Realização de reuniões com os representantes das Associações Parceiras;
- Realização de reuniões com os representantes das Associações Parceiras, com as Direções e os Professores das 
escolas de intervenção das referidas Associações.
Objetivos específicos;
- Incentivar a realização de um trabalho articulado entre o MINEDH, a EPM - CELP, as Associações Parceiras e as 
Escolas onde estas intervêm.
- Desenvolver, em parceria com as Associações, um conjunto de atividades que viabilizem o funcionamento das maletas 
de leitura.
- Coordenar e orientar o trabalho realizado pelas Associações Parceiras e pelos Professores, assegurando o 
cumprimento do acordo firmado nos Protocolos de Parceria. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
4000

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Isabel Mota

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4
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Aspetos positivos a destacar
- Boa relação profissional com as associações parceiras.
- Colaboração das associações parceiras nas atividades do Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Colaboração do Projeto "Mabuko Ya Hina" nas atividades das associações parceiras.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- A realização de encontros periódicos para uma melhor articulação das atividades do Projeto "Mabuko Ya Hina" com as 
atividades das associações parceiras.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Clube de Francês " FRANCOMANIES"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Com o Clube de  Francês "FRANCOMANIES" pretende-se propôr atividade lúdicas (atelier cuisine, sessions de cinéma, 
découverte  de personnalités francophones.) que promovam o interesse pela língua e cultura francesas e francófonas. 
O público-alvo deste clube são os alunos de Frsncês que queiram participar de forma voluntária.
Objetivos:
Contactar com a língua francesa em situação real de comunicação.
Conhecer aspetos da língua/ cultura francesa/ francófona. 
Motivar para o estudo da língua através do contacto com falantes de língua francesa/ testemunhos. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Práticas de Inclusão,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
16

Dinamizadores da atividade
Maria Gorete Carvalho Monteiro

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
7.º,8.º,9.º

Turmas
7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
3

Aspetos positivos a destacar
O balanço das atividades foi positivo, pois, este tipo de atividades permite alargar os horizontes sobre a língua francesa 
e a importância da francofonia.
a.Desenvolvimento da competência comunicativa e intercultural
•Participação ativa na semana da Francofonia-preparação das sessões de cinema;
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Aspetos positivos a destacar
•Experiências gastronómicas com os alunos : crepes;
•Preparação do reconto oral dramatizado da lenda de D.Pedro e D.Inês , apresentado na Escola Francesa;
b.Desenvolvimento da interação pessoal e do trabalho de equipa;
c.Desenvolvimento do gosto pela língua francesa e pelo espaço Francófono

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Frequência dos alunos: predominantemente alunos do 8ºano . 
Embora a estratégia tenha sido muito positiva para os alunos que participaram, não teve o  impacto desejado, mas 
tendo em conta que o primeiro ano da sua implementação é de repensar a sua continuidade. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Articulação com a Rede de Bibliotecas Escolares de Portugal (RBE)

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição resumida da atividade;
- Apoiar o Governo de Portugal/Rede de Bibliotecas Escolares de Portugal na implementação das ações previstas no 
Protocolo de Cooperação nos domínios das bbliotecas escolares e da promoção da leitura.
- Apresentação do Plano de Atividades e do Relatório de Atividades referentes ao ano letivo 2017/2018.
- Criação de formas de colaboração que dêem expressão à Cooperação na área das bibliotecas escolares e da 
promoção da leitura.
- Envio para a RBE de materiais informativos sobre o Projeto "Mabuko Ya Hina".
Objetivos Específicos;
- Desenvolver um trabalho articulado com a RBE ao nível das ações inerentes à intervenção prevista para o ano letivo 
2017/2018, no âmbito do Projeto de criação e gestão das bibliotecas escolares e maletas de leitura.
- Definir formas de apoio indispensáveis à concretização e sustentabilidade destas ações.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
10

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Isabel Mota

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4
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Aspetos positivos a destacar
- Boa relação profissional com a Rede de Bibliotecas Escolares de Portugal.
- Partilha de informações e experiências.
- Visitas da equipa do Projeto "Mabuko Ya Hina" à RBE.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- A realização de reuniões periódicas, presenciais ou via skype, para partilha de informações.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Leitor do Ano 2017/2018

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O prémio Leitor do Ano tem como objetivos motivar para a leitura, incentivando a requisição domiciliária, promover a 
responsabilidade e o cumprimento das regras relativas à requisição e contribuir para a formação de leitores.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Resultados Académicos

Número de participantes
360

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Ramalho Bento N.Aires Relvas

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º,2.º,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
A leitor do ano letivo 2017/18 foi a aluna Jade Noronha Cabrita da turma A do 5.º ano de escolaridade. A aluna procedeu 
à requisição de 40 livros ao longo do ano letivo, tendo observado todas as regras relativas à requisição para leitura 
domiciliária.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Festa de encerramento do  ano letivo no âmbito do Projeto "Mabuko Ya Hina" - "Festival Escolas com Livros"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição resumida da atividade;
Promover o intercâmbio entre as Escolas que integram o Projeto "Mabuko Ya Hina":
- Realização de reuniões com os intervenientes para planificar e organizar a atividade.
- Realização do Concurso "Festival Escolas com Livros".
- Desenvolvimento de atividades no âmbito do Projeto "Mabuko Ya Hina", marcando-se o encerramento do ano letivo.
Objetivos específicos;
- Desenvolver atividades relacionadas com o livro e a leitura.
- Promover a escrita criativa, valorizando-se a expressão literária.
- Contribuir para o reconhecimento da leitura e da escrita como fonte de lazer e descoberta.
- Estimular as diferentes expressões artísticas e culturais.
- Promover o intercâmbio, a partilha de experiências e o convívio entre as Escolas que integram o Projeto "Mabuko ya 
Hina".
- Promover a participação da comunidade local no Festival. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
5000

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Isabel Mota

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4
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Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
- A articulação com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.
- A articulação com as direções, professores e alunos das escolas parceiras.
- a articulação com a direção, professores e alunos da Escola Secundária Eduardo Mondlane.
- A articulação com as associações parceiras.
- A articulação com os grupos culturais.
- A dinamização de atividades relacionadas com o livro e com a leitura.
- A participação presencial das escolas do Distrito do Chibuto.
- A partilha de experiências e o convívio entre as escolas do Projeto "Mabuko Ya Hina".

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- A organização da exposição patente nos 4 dias do Festival "Escolas Com Livros".
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Articulação com as direções/órgãos pedagógicos de gestão/professores responsáveis das escolas com bibliotecas 
escolares

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição resumida da atividade;
Cooperar com as escolas do Sistema de Ensino de Moçambique cujas bibliotecas foram integradas na RBE:
- Realização de reuniões periódicas com os órgãos de gestão das escolas.
- Realização de reuniões de abertura do ano letivo e de avaliação do trabalho desenvolvido.
- Realização de visitas periódicas às escolas com o intuito de acompanhar e apoiar o trabalho realizado.
- Realização de atividades no âmbito dos projetos de "Educação para o Voluntariado" e "Educação para a Cidadania", 
promovendo o encontro e o trabalho conjunto entre os alunos da EPM - CELP e os alunos das escolas parceiras.
- Inauguração de bibliotecas escolares.
Objetivos específicos;
- Otimizar a implementação/dinamização dos projetos de funcionamento das bibliotecas escolares.
- Promover a comunicação entre o MINEDH, a EPM - CELP e as escolas.
- Promover a comunicação entre a EPM - CELP, o MINEDH e a RBE.
- Promover o espírito de solidariedade e de responsabilidade social.
- Apoiar a criação de novas bibliotecas escolares.
- Assegurar a continuidade do trabalho realizado no âmbito da dinamização dos projetos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
100

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Isabel Mota

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos
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Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
 - Boa relação com as direções/órgãos pedagógicos de gestão/professores responsáveis das escolas com bibliotecas 
escolares.
- Disponibilidade das direções/órgãos pedagógicos de gestão/professores responsáveis das escolas com bibliotecas 
para participar nas atividades do Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Dinamização de atividades de incentivo à leitura nas bibliotecas escolares.
- Criação de novas bibliotecas escolares.  

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- O reforço do acervo bibliográfico.
- Falta de computadores, internet e equipamentos audiovisuais.
- Falta de recursos humanos que garantam o funcionamento das bibliotecas escolares a tempo inteiro.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Divulgação do Projeto "Mabuko Ya Hina"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição resumida da atividade;
Divulgar o trabalho realizado no âmbito do Projeto "Mabuko Ya Hina" e integração do mesmo no Portal da EPM - CELP:
- Articulação com o Centro de Recursos Educativos da EPM - CELP ao nível da divulgação do Projeto "Mabuko Ya 
Hina" no Jornal "O Pátio".
- Articulação com a RBE e com o Centro de Recursos Educativos da EPM - CELP ao nível da integração do Projeto 
"Mabuko Ya Hina" no Portal da EPM - CELP.
Objetivos específicos;
- Incentivar a divulgação do Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Incentivar a cultura de excelência e da melhoria contínua ao nível das práticas de gestão e dinamização das 
bibliotecas escolares e maletas de leitura.
- Criar novos materiais de divulgação do Projeto.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
20

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Isabel Mota

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4
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Aspetos positivos a destacar
- Divulgação das atividades do Projeto através do Jornal da EPM - CELP "O Pátio".
- Divulgação das atividades do Projeto através do Site da EPM - CELP.
- Divulgação das atividades do Projeto nos órgãos de informação externos (televisão; rádio; jornais).
- Divulgação das atividades do Projeto em seminários e conferências. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- O lançamento do Site do Projeto "Mabuko Ya Hina".  
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Articulação com Projetos da EPM - CELP

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição resumida da atividade;
Estabelecer parcerias com os projetos "Mãos na Ciência" e "Plano Nacional de Cinema" (PNC):
- Participação dos alunos das escolas que integram o Projeto "Mabuko Ya Hina" em atividades dinamizadas no âmbito 
dos projetos acima referidos.
Objetivos específicos;
- Proporcionar aos alunos das escolas que integram o Projeto "Mabuko Ya Hina" aprendizagens na área das ciências, 
designadamente visitas à exposição "A Física no Dia a Dia", ao Planetário e visionamento de filmes relacionados com o 
Projeto.
- Proporcionar às escolas que integram o Projeto "Mabuko Ya Hina" o acesso ao cinema, no âmbito do PNC.
- Sensibilizar os professores para a importância de trabalhar em contexto de sala de aula as aprendizagens realizadas 
no âmbito destes projetos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
400

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Isabel Mota

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4
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Aspetos positivos a destacar
- Boa relação profissional com as equipas dos Projetos "Mãos na Ciência" e "Plano Nacional de Cinema".
- Participação dos alunos das escolas do Projeto "Mabuko Ya Hina" nas atividades dinamizadas no âmbito  dos Projetos 
"Mãos na Ciência" e "Plano Nacional de Cinema".

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- A Planificação conjunta das atividades.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Articulação com o Departamento de Línguas da EPM - CELP

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição resumida da atividade;
Estabelecer parcerias com o Departamento de Línguas da EPM - CELP:
- Participação dos alunos das escolas que integram o Projeto "Mabuko Ya Hina" no Sarau das Línguas, em concursos 
literários e em workshop's de escrita e de teatro.
Objetivos específicos;
- Colaborar com o Departamento de Línguas da EPM - CELP na dinamização do Sarau das Línguas, dos concursos 
literários e dos workshop's de escrita e de teatro.
- Promover a partilha de experiências e o convívio entre os alunos da EPM - CELP e os alunos das escolas do Sistema 
de Ensino de Moçambique.
- Promover a leitura e a escrita, valorizando-se a expressão literária e as expressões arísticas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
300

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Estela Emília Marques Pinheiro,Isabel Mota,Rogério Paulino Manjate

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
- Participação do Projeto "Mabuko Ya Hina" no Sarau das Línguas.
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Aspetos positivos a destacar
- Dinamização do Workshop de Leitura e Escrita na EPC Maguiguana pela docente Estela Pinheiro.
- Dinamização do Workshop de Teatro na EPC 12 de Outubro pelo docente Rogério Manjate.
- A articulação entre os docentes Estela Pinheiro e Rogério Manjate e a equipa do Projeto "Mabuko Ya Hina". 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- A atribuição de mais horas ao Projeto "Workshop de Leitura e Escrita", dinamizado pela docente Estela Pinheiro. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Implementação do Modelo de Avaliação do Projeto "Mabuko Ya Hina"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição resumida da atividade;
Implementação do Modelo de Avaliação do Projeto "Mabuko Ya Hina", com a participação dos diretores, professores 
bibliotecários e alunos das escolas que integram o Programa RBE.
Objetivos específicos;
- Aferir os resultados do Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Adequar os conteúdos e metodologias do Modelo de avaliação do Projeto "Mabuko Ya Hina" à realidade dos contextos 
escolares e familiares.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
1000

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Isabel Mota

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
3

Aspetos positivos a destacar
- A redistribuição dos Modelos de Avaliação para recolher os contributos dos diferentes públicos - alvo.
- A devolução dos questionários com os novos contributos. 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- A construção dos Modelos de Avaliação definitivos.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Articulação com a Biblioteca Escolar José Craveirinha

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição resumida da atividade;
Estabelecer parcerias com a Biblioteca Escolar José Craveirinha (BEJC):
- Dinamização de atividades no âmbito da Semana da Leitura, Dia de África e Mês da Literacia.
- Exposição de trabalhos realizados pelos alunos da EPM - CELP e das escolas do Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Dinamização da maleta de leitura.
- Realização de workshop's de leitura e escrita.
Objetivos específicos;
- Colaborar com a BEJC na comemoração de efemérides.
- Promover a partilha de experiências e o convívio entre os alunos da EPM - CELP e os alunos das escolas do Projeto 
"Mabuko Ya Hina".
- Promover o conhecimento de diferentes culturas africanas.
- Explorar a importância do conhecimento literário para a compreensão do Mundo nas suas múltiplas vertentes.
- Valorizar a BEJC enquanto espaço lúdico-pedagógico.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
1000

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Isabel Mota

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4
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Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
- Boa relação com a Coordenadora da Biblioteca Escolar José Craveirinha.
- Dinamização, pela equipa do Projeto "Mabuko Ya Hina", da Maleta de Leitura da BEJC.
- Dinamização de atividades em articulação com a BEJC.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- A realização de encontros de planificação e balanço das atividades comuns.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Articulação com a Direção da EPM - CELP

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição resumida da atividade;
Articular com a Direção da EPM - CELP ao nível da implementação/dinamização do Projeto "Mabuko Ya Hina":
- Realização de reuniões periódicas com a Direção da EPM - CELP.
- Apresentação do Plano de Atividades e do Relatório de Atividades referentes ao ano letivo 2017/2018.
Objetivos específicos;
- Otimizar a implementação/dinamização dos projetos de funcionamento das bibliotecas escolares e maletas de leitura.
- Promover a comunicação entre a EPM - CELP e as escolas que integram o Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Promover a comunicação entre a EPM - CELP, o MINEDH e a RBE, ao nível da dinamização do Projeto "Mbuko Ya 
Hina".

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
12

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Isabel Mota

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
- Viabilização, pela Direção da EPM - CELP, das atividades propostas pelo Projeto "Mabuko Ya Hina".
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Aspetos positivos a destacar
- Envolvimento e participação dos elementos da Direção da EPM - CELP nas atividades dinamizadas pelo Projeto.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- A realização periódica de reuniões de balanço das atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto "Mabuko Ya Hina".
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Articulação com a ONGD Helpo Moçambique e com a Coordenação do Projeto de Educação para o Voluntariado do 
Ensino Secundário da EPM - CELP 

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição resumida da atividade;
Apoiar as turmas do Ensino Secundário da EPM - CELP na implementação do Projeto de Educação para o Voluntariado 
nas escolas do Projeto "Mabuko Ya Hina":
- Realização de reuniões com os dinamizadores do Projeto.
- Realização de reuniões com os dinamizadores do Projeto, com a ONGD Helpo Moçambique e com as direções e 
professores das escolas do Sistema de Ensino de Moçambique.
- Realização de atividades de Educação para o Voluntariado, promovendo o encontro e o trabalho conjunto entre os 
alunos da EPM - CELP e os alunos das escolas parceiras.
Objetivos específicos;
- Incentivar a realização de um trabalho articulado no âmbito dos projetos "Mabuko Ya Hina" e "Educação para o 
Voluntariado".
- Apoiar o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas com vista à criação de bibliotecas nas escolas parceiras.
- Mediar os contactos entre a ONGD Helpo Moçambique, a EPM - CELP e as escolas parceiras.
- Participar nas atividades dinamizadas pelas turmas da EPM - CELP.
- Promover o espírito de solidariedade e de responsabilidade social.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
300

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Isabel Mota

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos
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Grau de consecução dos objetivos
3

Aspetos positivos a destacar
- Criação de uma biblioteca na EPC Maguiguana, em parceria com a ONGD Helpo Moçambique.
- Dinamização de atividades de voluntariado nas escolas do Projeto "Mabuko Ya Hina".

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- A articulação entre a ONGD Helpo Moçambique, a coordenação do Projeto de Voluntariado da EPM - CELP e a equipa 
do Projeto "Mabuko Ya Hina".
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Articulação com o Centro de Formação e Difusão da Língua Portuguesa (CFDLP) da EPM - CELP

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição resumida da atividade;
Articular com o CFDLP da EPM - CELP ao nível da implementação/dinamização do Projeto "Mabuko Ya Hina" e do 
Plano de Atividades do CFDLP:
- Apresentação do Plano de Atividades e do Relatório de Atividades relativos ao ano letivo 2017/2018.
- Criação de formas de colaboração que dêem expressão à cooperação na área das bibliotecas escolares e da 
promoção da leitura.
- Colaboração nas iniciativas do Plano de Atividades do CFDLP.
- Participação na Feira Internacional do Livro de Maputo.
- Publicação dos textos produzidos pelos alunos nos workshop's de escrita.
Objetivos específicos;
- Desenvolver um trablho articulado com o CFDLP ao nível das ações inerentes à intervenção prevista para o ano letivo 
2017/2018, no âmbito do Projeto de criação e gestão das bibliotecas escolares e maletas de leitura.
- Desenvolver um trabalho articulado com o CFDLP ao nível das ações inerentes à intervenção prevista para o ano 
letivo 2017/2018, no âmbito do Plano de Atividades do CFDLP.
- Publicar livros e outros materiais a partir dos textos produzidos pelos alunos das escolas do Projeto "Mabuko Ya Hina" 
nos workshop's de escrita.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
1000

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Isabel Mota

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos
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Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
- Acolhimento por parte do Centro de Formação e Difusão da Língua Portuguesa das propostas de formação 
apresentadas pela equipa do Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Participação da equipa do Projeto "Mabuko Ya Hina" nas atividades do Centro de Formação e Difusão da Língua 
Portuguesa.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- A realização de reuniões periódicas de planificação e balanço das atividades. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Programa de Educação Para a Rapariga (ERA) - Parceria com o PNG

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição resumida da atividade;
Colaborar com o Parque Nacional da Gorongosa (PNG) ao nível da implementação do Programa ERA:
- Aferição das competências de leitura das Raparigas dos Clubes das Raparigas, com base no Modelo de Avaliação das 
Competências de Leitura criado por docentes da EPM - CELP.
- Elaboração do Currículo do Programa ERA.
- Monitorização do trabalho realizado pelos Facilitadores de Leitura nos Clubes das Raparigas.
Objetivos específicos;
 - Promover as competências de leitura das Raparigas.
- Definir conteúdos e objetivos para o desenvolvimento de competências de leitura em Língua Portuguesa adaptados à 
realidade dos Clubes das Raparigas e do meio onde se inserem.
- Definir conteúdos e objetivos no âmbito da Educação para a Cidadania adaptados à realidade dos Clubes das 
Raparigas e do meio onde se inserem.
- Promover atitudes no sentido de educar Raparigas socialmente ativas e responsáveis.
- Avaliar, anualmente, as competências de leitura das Raparigas dos Clubes com base na aplicação do Modelo de 
Avaliação.  

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
1500

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Isabel Mota

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
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Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
- A articulação com a equipa do Programa ERA e com o PNG.
- A recetividade dos Facilitadores de Leitura relativamente às temáticas abordadas nas ações de formação.
- A participação dos Facilitadores de Leitura nas ações de formação.
- O empenho dos Facilitadores de Leitura ao nível da implementação dos conteúdos trabalhados nas ações de 
formação.
- Os resultados da avaliação feita aos Facilitadores de Leitura, no âmbito dos conteúdos trabalhados nas acções de 
formação.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- A réplica, pela equipa do Centro de Educação Comunitária do PNG, dos materiais de apoio produzidos pela equipa da 
EPM - CELP.
- A indisponibilidade de tempo por parte das docentes da EPM - CELP para realizarem visitas aos Clubes de Leitura, 
com o intuito de acompanhar/orientar o trabalho realizado pelos Facilitadores.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Utilização das atividades da Física no dia-a-dia

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
utilização de um recurso da escola no sentido de aprofundar conhecimentos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
meio de diversificar os métodos de aprendizagem.
Ver aplicados os conhecimentos de física em experiências do dia a dia.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Os professores do grupo poderiam recorrer mais às atividades que estão expostas.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Articulação com os Grupos Culturais das escolas que integram o Projeto "Mabuko Ya Hina"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Descrição resumida da atividade;
Articular com os Grupos Culturais ao nível da implementação/dinamização do Projeto "Mabuko Ya Hina":
- Realização de reuniões com os Grupos Culturais e com as Direções e Professores das escolas do Projeto "Mabuko Ya 
Hina".
- Desenvolvimento de um conjunto de iniciativas culturais, artísticas e de incentivo à leitura.
Objetivos específicos;
- Incentivar a realização de um trabalho articulado entre o MINEDH, a EPM - CELP, os Grupos Culturais e as escolas do 
Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Incentivar a participação dos Grupos Culturais em atividades desenvolvidas nas bibliotecas escolares e com as 
maletas de leitura.
- Divulgar, com o apoio dos Grupos Culturais, aspetos da cultura moçambicana.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias

Número de participantes
6000

Dinamizadores da atividade
Ana Manuela da Costa Albasini,Isabel Mota

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4
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Aspetos positivos a destacar
- Boa relação profissional com os grupos culturais.
- Participação dos grupos culturais nas atividades do Projeto "Mabuko Ya Hina".
- Apoio do Projeto "Mabuko Ya Hina" aos grupos culturais.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A realização de encontros periódicos para uma melhor articulação das atividades do Projeto "Mabuko Ya Hina" com as 
atividades dos grupos culturais.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Projeto "Famílias na escola"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
•Envolver a família no processo educativo dos educandos de forma direta e consciente, através da participação em 
projetos e atividades;
•Possibilitar o acesso ao “Universo Escolar” das crianças, como forma da família compreender o trabalho realizado no 
Pré-Escolar (rotinas, atividades, interações sociais …);
•Alargar e enriquecer as situações de aprendizagem das crianças através das experiências/vivências, cultura e 
tradições, das diferentes famílias que colaboram com a escola;
Valorizar, dar confiança e aumentar a auto estima das crianças, com a vinda dos pais à sala;
Proporcionar uma maior confiança da família em relação ao contexto escolar, facilitando a compreensão dos seus 
objetivos e funções;
Facilitar/ melhorar as relações escola/família, através de uma comunicação/interação eficaz e positiva;
Divulgar junto das famílias e da comunidade local a importância a educação Pré-Escolar

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Isabel Loureiro Ferreira de Carvalho,Ana Paula Rodrigues,Célia Isménia Cuambe,Daniela Vieira Barata,Leila 
Albuquerque Figueiredo Pereira da Costa,Maria Alzira da Silva Reis,Maria de Fátima Martins Tavares Amorim,Maria 
João Rafael Pereira Braga,Patrocinia Sandra Martins Penascais

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas
P4 - E,P4 - F,P4 - G,P4 - H,P5 - A,P5 - B,P5 - C,P5 - D

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
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Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A envolvência das famílias em contexto pré-escolar.
Atividades propostas que vão ao encontro dos interesses das crianças e do projeto educativo.
As crianças sentem-se felizes pela participação das suas famílias e experienciam um papel evidenciado perante o 
restante grupo.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nem sempre as famílias aderem às atividades da sala.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Participação nas atividades do Mãos na Ciência

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
participação nas atividades do projeto "Maões na ciência"

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Atividades avaliadas individualmente no projeto Mãos na Cência.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Atividades curriculares e não curriculares - apoio e/ou participação.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A BEJC assume-se como uma parceira facilitadora do desenvolvimento de atividades diversas, apoiando os docentes e 
os alunos ou participando ativamente nas mesmas. 

Os objetivos desta atividade são apoiar o desenvolvimento de atividades curriculares e não curriculares, disponibilizar 
recursos e  espaço físico, articular com os vários  departamentos e áreas disciplinares, bem como ciclos de ensino, 
projetos e setores, assim como  promover a BEJC como um espaço dinâmico e flexível. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Ramalho Bento N.Aires Relvas

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
1.º,10.º,11.º,12.º,2.º,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º,P4,P5

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Ao longo do ano letivo, a equipa apoiou o desenvolvimento de atividades e prestou apoio a docentes e a alunos, 
destacando-se:  
- A projeção de filmes dinamizada pelas docentes de português Ana Paula Relvas e Margarida Vasconcelos para os 
alunos do 11º ano; 
- “Mês da Literacia”: atividade dinamizada pelo projeto Mabuko Ya Hina; 
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Aspetos positivos a destacar
- “Amor e Amizade na busca da Felicidade”: atividade no âmbito da Filosofia para Crianças, dinamizada pelo professor 
Fulgêncio, na qual participaram igualmente encarregados de educação; 
 - “Dia Aberto da EPM”: concurso de escrita criativa direcionado para equipas constituídas por alunos e encarregados de 
educação do 2º ciclo; 
- Concurso Nacional de Leitura (PNL): 1ª e 2ª fases;  
- Concurso SuperTmatik (Matemática): apoio logístico na realização das provas; 
- Visita da Senhora Ministra da Educação e do Desenvolvimento Humano de Moçambique para a assinatura de 
protocolo; 
- Visitas de individualidades moçambicanas e portuguesas (Secretários de Estado e Ministros, bem como o Primeiro 
Ministro, Dr. António Costa);
 - Exposições de trabalhos de alunos realizados no âmbito das disciplinas de Geografia (CPLP) e História (Dia da 
Cidade de Maputo), bem como de trabalhos realizados na Oficina de Desenho por alunos de escolas moçambicanas 
(Projeto Mabuko Ya Hina);  
- Lançamento, na BEJC, do livro “No dia em que as palavras desapareceram” realizado pelos alunos de escolas 
moçambicanas ( Mabuko Ya Hina); 
-  Reuniões com os diretores de escolas moçambicanas (Projeto Mabuko ya Hina);  
- Participação no Projeto Mãos nas Ciência: exposição de acervo científico, relacionado com o Dia da Ciência; 
- Apoio a alunos por parte de professores de diferentes disciplinas; 
- Cedência de espaço e apoio logístico a duas docentes de Ensino Especial durante o ano letivo;   
- Apoio logístico e organizativo, no âmbito do Programa de Educação para o Voluntariado, cujas atividades de incentivo 
à leitura, direcionadas para os alunos de escolas moçambicanas parceiras, foram dinamizadas pelos alunos das turmas 
A1, A2 e B do 11º ano;   
-  Lecionação de 37 aulas das disciplinas de  Geografia, Filosofia, Português, bem como de Acompanhamento ao 
Estudo e Educação para a Cidadania, recorrendo aos recursos da BEJC para proceder a pesquisas em diferentes 
suportes; 
- Realização dos Concursos de Provérbios e Adivinhas, de Soletração e de Leitura Expressiva que ocorreram durante a 
Semana da Leitura; 
- Atividades de preparação para exames do 9º ano (Português); 
- Atividades de tempos livres, orientadas pelas educadoras do pré-escolar da EPM; 
- Atividades de leitura de contos infantis para o pré-escolar, dinamizadas pelas educadoras no espaço Biblioteca Viva, 
- Utilização do espaço Biblioteca Viva, ao longo do ano, pelos alunos e técnicos da Sala de Ensino Estruturado, não 
para o visionamento de filmes como também para atividades relacionadas com o conto; 
 - Atividade dirigida à Escola “Free Time” composta pela visita à biblioteca, orientada pela coordenadora, e dinamização 
de um conto infantil, pelo funcionário Paulo Mulhanga, tendo participado 30 alunos do pré-escolar, 3 educadoras e 7 
auxiliares; 

 De setembro a 30 de junho, excluindo os alunos do pré-escolar e do 1º ano, que não sabem preencher os registos, a 
biblioteca registou cerca de 18651 entradas, mais 1146 do que no ano anterior, tendo sido os cacifos utilizados 6660 
vezes e sido solicitados 6630 “vouchers” para a utilização de internet para pesquisa e jogos. A utilização da Internet por 
parte dos alunos excedeu o número de senhas solicitadas, uma vez que os alunos mais velhos acedem, por vezes, 
utilizando a senha de aluno.  A equipa procedeu a um controlo mais apertado relativamente à utilização da Internet para 
jogar, apesar de se registar um número elevado - 5174. Os computadores para a realização de trabalhos, com ou sem 
recurso à Internet, foram utilizados 4935 vezes. 1497 alunos utilizaram o espaço para estudar, ler formal ou 
informalmente, assim como para realizarem trabalhos individuais e/ou em grupo. 

Tendo em conta as características das atividades, é impossível referir o número de participantes.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O excesso da afluência de alunos resultante da frequência voluntária dos alunos dos  1º e 2º ciclos  que querem utilizar 
as diferentes zonas, em especial entre as 12h30 e as 14h, e  o encaminhamento de turmas inteiras para a BEJC, na 
ausência dos docentes, sem tarefas previamente atribuídas, são aspetos que dificultam o funcionamento do serviço. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Parcerias

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Esta atividade tem como objetivos participar em parcerias, desenvolver atividades no âmbito de parcerias, promover e 
difundir a língua e o património cultural portugueses e contribuir para a formação de leitores.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Cooperação Institucional e parcerias,Resultados Académicos

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Ramalho Bento N.Aires Relvas

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
1.º,10.º,11.º,12.º,2.º,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
No que diz respeito a parcerias, destaca-se a que resulta da assinatura do protocolo entre a Associação Portuguesa de 
Imprensa de Portugal e a EPM-CELP. A Biblioteca Escolar José Craveirinha (BEJC), responsável por fazer a gestão das 
publicações enviadas por esta associação, recebeu a primeira remessa em janeiro de 2011, tendo recebido, até ao final 
do mês de junho de 2018, um total de 20.645 publicações, respeitantes a 382 remessas. 

As publicações são uma mais-valia, uma vez que permite o acesso da comunidade educativa à imprensa generalista e 
a alguma imprensa especializada, em várias áreas, de reconhecido valor.  

As publicações de maior interesse têm vindo a ser preservadas, já que podem constituir material de pesquisa e/ou 
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Aspetos positivos a destacar
recursos pedagógicos, utilizáveis em sala de aula ou no espaço da BEJC.   Algumas têm sido enviadas para  escolas 
moçambicanas. Os jornais e as revistas desatualizados/sem interesse, além de constituírem matéria-prima a ser 
utilizada nas áreas disciplinares do Departamento de Expressões e pela Sala de Ensino Estruturado, são utilizadas 
anualmente para a construção da Árvore de Natal da BEJC.  Certas publicações, mais específicas, têm sido 
encaminhadas para outros setores da escola e áreas disciplinares.  

Esta parceria permite a aproximação dos alunos portugueses à imprensa do seu país, possibilitando ainda que os 
alunos estrangeiros que frequentam a EPM-CELP possam, através destas publicações, conhecer os diferentes aspetos 
que constituem a identidade e a cultura portuguesas, contribuindo ainda para facilitar a contextualização de alguns 
conteúdos programáticos do sistema educativo português, em especial no que diz respeito às áreas disciplinares de 
Geografia e de Economia. 

Foi dada continuidade à parceria com o projeto “Mãos na Ciência” (ver relatório Biblioteca Viva), o que possibilitou a 
continuidade da dinamização semanal da atividade "Cozinha com Ciência", pela professora de Ciências Naturais Olga 
Franco. Esta atividade teve como objetivos promover a literatura científica junto de leitores mais novos, fazendo, 
sempre que possível, a intertextualidade com a literatura infantojuvenil, incentivando a curiosidade e o gosto pela 
leitura.  

A parceria com o grupo cultural moçambicano “Maderazinco” encerrou as atividades da Semana da Leitura pela 
apresentação da performance teatral poética "Cicatriz Encarnada", do autor e ator Rogério Manjate. Esta, aberta a toda 
a comunidade escolar, decorreu simultaneamente em três espaços da escola – Biblioteca, Átrio principal, Sala de 
Professores, tendo contado com a participação ativa de alunos, professores, funcionários e encarregados de educação. 

Tendo em conta que as publicações enviadas pela API são disponibilizadas a toda a comunidade escolar, utilizadas 
livremente não só no espaço da biblioteca como também no contexto de sala de aula e na sala de professores, é 
impossível quantificar o número dos leitores das mesmas, sucedendo o mesmo com a apresentação da performance 
"Cicatriz Encarnada", devido às suas características. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Musicoterapia

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Realização de duas sessões semanais de musicoterapia, com a duração de 90 minutos, destinadas a alunos com 
Necessidades Educativas Especiais. 
Objetivos:
- favorecer a inclusão;
- estimular vários meios de expressão, tais como a verbal, a corporal, a dramática, a instrumental e a vocal;
- potencializar as funções físicas e mentais, melhorando a auto-estima, ampliando as relações sociais e cultivando o 
desenvolvimento das habilidades sonoro-musicais dos alunos com NEE.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Práticas de Inclusão,Resultados Académicos

Número de participantes
19

Dinamizadores da atividade
Leandra Maria Bica dos Reis

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
1.º,11.º,2.º,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,9.º

Turmas
1.º - 1-D,11.º - C,2.º - 2-A,2.º - 2-B,2.º - 2-E,3.º - 3-D,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 4-E,5.º - C,6.º - B,7.º - D,7.º - E,9.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A atividade decorreu com sucesso. Os alunos participaram com assiduidade, empenho e entusiasmo nas sessões 
semanais realizadas e em algumas apresentações musicais constantes no plano anual de atividades. Têm-se verificado 
progressos significativos nos alunos que frequentam as sessões.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Atividades musicais extracurriculares: Piano I e II; Violino; Viola de Arco; Guitarra Clássica; Bateria; Acordeão; Clarinete; 
Flauta Transversal; Formação Musical e Orquestra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Desenvolver o gosto e o respeito pelas expressões artísticas valorizando as artes como uma forma de conhecimento;
- Promover o ensino e a prática musical na escola, ao nível da formação musical / instrumental e da história da música;
- Fomentar competências musicais nos alunos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Resultados Académicos

Número de participantes
110

Dinamizadores da atividade
Assumane Saíde,Catarina Isabel Lopes Gonçalves Domingues,Luís Vicente Rodrigues Santana,Queirós Júlia Inácio 
Nhabombe                     ,Ricardo Conceição

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
1.º,10.º,11.º,12.º,2.º,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
As atividades decorreram com sucesso, tendo os alunos revelado empenho e interesse pelas mesmas. O trabalho 
desenvolvido nestas aulas tem contribuído para a evolução musical dos vários alunos dos diferentes instrumentos/ 
áreas, sendo já possível a constituição de uma orquestra.
Houve um aumento do número de alunos inscritos, especificamente no piano e guitarra, o que revela o interesse por 
parte de alunos e Encarregados de Educação nestas atividades.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Biblioteca Viva

 1. Cozinha das Letras; 2. Cozinha com Ciência; 3. Maleta de Leitura; 4. Histórias "à la carte".

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A Bibliopteca Viva engloba as seguintes atividades: Cozinha das Letras, Cozinha com Ciência, Maleta de Leitura e 
Histórias "à la carte". Os objetivos são promover o livro e a leitura, fomentar o gosto pela leitura e pela audição de 
histórias, desenvolver competências de comunicação oral, escrita e artística, promover a literatura científica e o gosto 
pela ciência, desenvolver o espírito crítico e a curiosidade, contribuir para o desenvolvimento  de competências no 
âmbito das literacias,ocupar os tempos livres dos alunos, articular com áreas disciplinares, docentes, projetos, ciclos de 
ensino. As três primeiras atividades são de participação voluntária por parte dos alunos. A última diz respeito às 
solicitações dos docentes dos vários anos de escolaridade para que a BEJC, em articulação com os mesmos, dinamize 
a leitura de contos por eles solicitados.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Resultados Académicos

Número de participantes
582

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Ramalho Bento N.Aires Relvas,Faira Cassimo Semá Mahomed,Olga Maria Franco

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º,5.º,6.º,P4,P5

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
A Cozinha das Letras dinamizada pela docente Faira Semá, contou com 25 sessões direcionadas essencialmente a 

Impresso em: 03-10-2018 19:10:21

Avenida para o Palmar, nº 562

Email: info@epmcelp.edu.mz
Fax: 

Telf: 21481300PAA02



Aspetos positivos a destacar
alunos dos 1º e 2º ciclos. A média de frequência foi de 8 alunos por sessão, com maior incidência no 1º ciclo. 

Partindo de obras do acervo da BEJC adequadas ao escalão etário dos alunos, foram realizadas atividades de leitura 
silenciosa, expressiva, encenada, bem como realizados desenhos sobre as obras trabalhadas e escolhidas pelos 
próprios alunos, cujos títulos são os seguintes:  “Formiga Juju na Cidade das Papaias”, “Flusi, o Monstro das Meias” de 
Bine Brândle, “Onde Moram as Casas” de Carla Maia de Almeida, “As armafdilhas da Floresta” de Hélder Faife, 
“Capitão Golfo” de Guilherme Ismael, “Wazi” de Rogério Manjate, “Bebé Koala no Banho” de Nádia Berkane,“Poka e 
Mine vão ao Cinema” de Kitty Crowter, “O livro da família” de Todd Parr, “A Viagem de Luna” de Teresa Noronha, “O 
Coração Apaixonado do Embondeiro” de Rafo Diaz, “A Nuvem Cor de Rosa” de Arsénio Mota, “Nyelette, A Filha das 
Estrelas” de Rafo Diaz, “Rato da Cidade e Rato do Campo”, “Ali Babá e os 40 Ladrões” e “Peter Pan”.  

Segundo a docente, os alunos revelaram interesse, tendo-se envolvido nas atividades e apresentado sugestões.  

A Cozinha com Ciência, dinamizada pela docente, de Ciências Naturais, Olga Franco, teve como objetivo principal  
motivar os alunos para as ciências experimentais e para a literatura científica, promovendo, assim, o gosto pela ciência 
e  a criação de hábitos de leitura deste tipo de literatura. 

 A professora salientou que os alunos participantes pertenciam principalmente ao 1º ciclo, tendo sido feitas as 
adequações das atividades ao escalão etário. No total, participaram 42 alunos, tendo a média sido de 13 alunos por 
sessão.  

Ao longo das 19 sessões foram trabalhados os seguintes temas: “O mundo verde”, “À descoberta da folha”, 
“Observação de células das folhas”, “Os fósseis”, “Diversidade animal”, “Seres Vivos”, “A origem das rochas”, “A Água”, 
“A Biodiversidade”, “Observação de células do epitélio bucal”, “A origem da vida” (visionamento de filme), “O corpo 
humano”, “À descoberta dos diferentes seres vivos” (no recinto escolar), “Construção de um herbário”. As atividades 
desenvolvidas incluíram a observação com e sem recurso ao microscópio, a preparação de amostras, o registo, a 
classificação, o desenho, o recorte, a leitura de histórias, o manuseamento de modelos, a recolha, a secagem, o 
arquivo, o visionamento de filme, a construção e a realização de um conto coletivo sobre a origem das rochas. 

A atividade “Histórias à la Carte”, introduzida a nível experimental no PAA da BEJC este ano letivo, foi uma atividade 
ainda sem grande expressão, tendo decorrido duas vezes. A primeira, dirigida ao primeiro ciclo com o objetivo de 
comemorar o Dia da Cidade de Maputo, tendo consistido na dramatização da lenda da cobra, em articulação com as 
professoras titulares de turmas do 2º ano, tendo o “ator” principal sido o funcionário da BEJC Paulo Mulhanga e os 
secundários vários alunos das turmas.  As professoras construíram o cenário no piso superior da BEJC. Participaram 
nesta atividade 115 alunos do 2º ano. A segunda, integrada na visita realizada à BEJC pela escola Free Time, durante a 
qual, além da visita ao espaço e da explicação relativa ao funcionamento, foi dinamizada uma hora do conto para as 30 
crianças, tendo a história sido adequada ao tema  “O ambiente” sugerido previamente à coordenadora da BEJC pela 
educadora responsável da referida escola. 

À exceção das “Histórias à la Carte” que decorreu pontualmente, estas atividades de promoção do livro e da leitura 
foram dinamizadas semanalmente, em dias diferentes, sempre à hora do almoço, de forma a permitir a ocupação dos 
tempos livres dos alunos que esperavam pelas aulas do turno da tarde, constituindo-se, por isso, como uma alternativa 
aos jogos.  

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A possibilidade de reforçar a equipa com um(a) educador(a) de infância/professor(a) do 1º ciclo que dinamizasse 
atividades no âmbito do livro e da leitura permitiria desenvolver as “Histórias à la Carte” e a Cozinha das Letras de 
forma mais consistente e melhor articulada com os conteúdos programáticos. Tal possibilitaria planificar e desenvolver 
atividades para todas as turmas do pré-escolar e do 1º ciclo. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Atividades Musicais de Complemento Curricular: Little Singers; Pequenos Violinos e Violas de Arco 

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Desenvolver o gosto e o respeito pelas expressões artísticas valorizando as artes como uma forma de conhecimento;
- Promover o ensino e a prática musical na Escola, ao nível da formação musical/ coral/ instrumental e da história da 
música;
- Fomentar competências musicais nos alunos.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Resultados Académicos

Número de participantes
55

Dinamizadores da atividade
Leandra Maria Bica dos Reis,Luís Vicente Rodrigues Santana

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas
1.º - 1-A,1.º - 1-B,1.º - 1-C,1.º - 1-D,1.º - 1-E,2.º - 2-D,3.º - 3-B,3.º - 3-C,3.º - 3-D,3.º - 3-E,4.º - 4-A,4.º - 4-B,4.º - 4-C,4.º - 
4-D,4.º - 4-E,4.º - 4-F,5.º - A,5.º - B,5.º - C

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
As atividades decorreram com sucesso, tendo os alunos revelado empenho e interesse pelas mesmas. O trabalho 
desenvolvido nestas aulas tem contribuído para a evolução musical dos alunos, sendo já possível a sua inclusão numa 
formação de orquestra.
Houve um aumento do número de alunos inscritos nos Little Singers o que revela o interesse por parte de alunos e 
Encarregados de Educação nesta atividade.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
PROJETO DE ARTICULAÇÃO VERTICAL - 4º E 5º ANOS. 

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Encontros regulares dos professores de Português do 5º ano com os do 4º ano, para analisar a articulação vertical e 
horizontal do currículo; análise dos documentos, ao nível de conteúdos e competências; discussão de metodologias e 
práticas pedagógicas; partilha de experiências e de materiais.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados 
Académicos

Número de participantes
12

Dinamizadores da atividade
Coordenador(a) 1º CEB,Coordenador(a) 2º CEB,Dina da Conceição Duarte da Silva,Mariana da Visitação 
Ferreira,Mércia Maria de Sousa Calú,Sónia Maria da Silva,Teresa Maria Gomes Rebelo Paulo,Zahirra Bashir Amade

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
- análise de alguns conteúdos e competências do documento de articulação curricular; - observação e análise do teste 
diagnóstico aplicado ao 5º ano e dos resultados obtidos; - observação, para futura aplicação, de fichas de verbos de 
comando (e de introdutores de diálogo); - Leitura e análise do texto “Com ensinar crianças do 1º ciclo a não darem 
erros” com várias sugestões de atividades de ortografia. O mesmo é um resumo do livro “Eu não dou erros!”, de Maria 
Regina Rocha e Maria Helena Marques. Os professores consideraram oportuna a aplicabilidade das atividades; Estes 
encontros regulares dos professores de Português do 5º ano com os do 4º ano, foram benéficos, na medida que 
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Aspetos positivos a destacar
possibilitam a análise da articulação vertical e horizontal do currículo; a análise dos documentos, ao nível de conteúdos 
e competências; a discussão de metodologias e práticas pedagógicas; e a partilha de experiências e de materiais, tendo 
em vista a melhoria e a qualidade do ensino.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
No terceiro período não foi possível realizar nenhum encontro com todos os professores por indisponibilidade de ambas 
as partes, dadas as múltiplas atividades programadas tanto no 4º como no 5º ano, sobretudo no primeiro, no entanto, 
continuaram a realizar-se encontros/ conversas informais entre os professores, onde se partilhavam as experiências e 
os sucessos/ insucessos alcançados e as estratégias utilizadas pelos docentes.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
O cinema em contexto de sala de aula - problemas e argumentos

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Pretende-se com esta actividade promover o visionamento de filmes, em contexto de sala de aula, com vista a suscitar 
a reflexão pessoal; possibilitar o contacto com diferentes conteúdos e metodologias associadas ao ensino da Filosofia; 
reflectir sobre a existência humana nas suas diferentes dimensões, contribuir para a construção de uma cultura filmíca e 
fomentar a interdisciplinaridade.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Mecanismos de Avaliação,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
210

Dinamizadores da atividade
Graça Maria Henriques Neto Pinto,Sandra de Fátima Valente Macedo

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
10.º,11.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
3

Aspetos positivos a destacar
O visionamento de filmes foi usado como recurso pedagógico para exploração no contexto da leccionação dos 
conteúdos programáticos. Verificou-se uma atitude muito colaborante por parte dos alunos, que encaram estes recursos 
como momentos de partilha, de descoberta e de interacção, propiciadores de uma aprendizagem individual mais 
significativa.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Registou-se alguma dificuldade em cumprir com o visionamento dos filmes previamente escolhidos, devido à gestão do 
tempo lectivo disponível em cada período. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
«Livres Pensadores» - Publicações

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Pretende-se divulgar e publicar na página oficial da escola e no jornal "O Pátio" textos escritos pelos alunos, resultantes 
do trabalho lectivo e associados a  conteúdos programáticos da disciplina de Filosofia. Os objectivos a alcançar são os 
seguintes: estimular a reflexão pessoal; incentivar o espírito crítico; estimular a criatividade , desenvolver e consolidar 
competências a nível da expressão escrita.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
210

Dinamizadores da atividade
Fulgêncio Custódio Samo,Graça Maria Henriques Neto Pinto,Sandra de Fátima Valente Macedo

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
10.º,11.º,3.º,4.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
3

Aspetos positivos a destacar
A actividade  contribuiu para desenvolver competências a nível da expressão escrita, bem como fomentar a reflexão 
pessoal sobre temas/problemas da actualidade. Os alunos sentiram uma motivação acrescida pelo facto de verem os 
seus textos divulgados por toda a comunidade educativa. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Considera-se que deve ser feito um maior investimento nesta actividade, no sentido de provocar uma maior participação 
por por parte de todos os alunos do ensino secundário. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Participação no concurso "Ciência na Escola"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Concurso nacional de ciência cujo objetivo principal é o de motivar os alunos para a ciência.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados 
Académicos

Número de participantes
7

Dinamizadores da atividade
Maria Margarida Rodrigues D Castilho Soares Duarte

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
12.º

Turmas
12.º - A1,12.º - A2

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os trabalhos experimentais de investigação científica, a partir dos quais é possível lecionar uma parte considerável dos 
conteúdos da disciplina, de uma maneira menos clássica, têm normalmente uma enorme aceitação por parte dos 
alunos, traduzindo-se em benefícios vários, não só na aprendizagem dos conteúdos da disciplina como também no 
desenvolvimento da sua autonomia e auto-estima. Promovem o contacto próximo dos alunos com a ciência, ao mesmo 
tempo educando para a cidadania, valorizando as boas práticas e promovendo o enriquecimento cultural dos mesmos. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Placard de CFQ

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Exposição dos melhores trabalhos dos alunos acerca de um tema proposto para cada período.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Mecanismos de Avaliação,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Alfeu Henrique Dias de Paula,Cecília Manuela Araújo Cardoso,Maria Margarida Rodrigues D Castilho Soares 
Duarte,Pedro Manuel Pereira dos Santos,Pedro Miguel Alves Malheiro,Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Promoção do gosto pela pesquisa.
promoção da curiosidade cientifica
Desenvolvimento do conhecimento epistemológico e da autonomia

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Concurso "Jovens cientistas investigadores"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Concurso nacioanl que visa promover a aprendizagem e a investigação científicas em jovens pre´universitários

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados 
Académicos

Número de participantes
16

Dinamizadores da atividade
Maria Margarida Rodrigues D Castilho Soares Duarte

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
12.º

Turmas
12.º - A1,12.º - A2

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Os trabalhos experimentais de investigação científica, a partir dos quais é possível lecionar uma parte considerável dos 
conteúdos da disciplina, de uma maneira menos clássica, têm normalmente uma enorme aceitação por parte dos 
alunos, traduzindo-se em benefícios vários, não só na aprendizagem dos conteúdos da disciplina como também no 
desenvolvimento da sua autonomia e auto-estima. Promovem o contacto próximo dos alunos com a ciência, ao mesmo 
tempo educando para a cidadania, valorizando as boas práticas e promovendo o enriquecimento cultural dos mesmos. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita ao Planetário da EPM

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Promover a cultura cientifica através da Astronomia;
Desenvolver nas crianças uma atitude de observação/exprimentação, proporcionando-lhes os instrumentos e técnicas 
necessárias para que possam construir o seu próprio  saber de forma sistematizada;
Observar e interpretar os fenómenos do dia a dia
Adquirir conhecimentos sobre o sistema Solar – Terra e os outros planetas

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
230

Dinamizadores da atividade
Ana Isabel Loureiro Ferreira de Carvalho,Ana Paula Rodrigues,Célia Isménia Cuambe,Daniela Vieira Barata,Leila 
Albuquerque Figueiredo Pereira da Costa,Maria Alzira da Silva Reis,Maria de Fátima Castanheira Martins,Maria João 
Rafael Pereira Braga,Patrocinia Sandra Martins Penascais,Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas
P4 - E,P4 - F,P4 - G,P4 - H,P5 - A,P5 - B,P5 - C,P5 - D

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Enriquecimento da parceria com o grupo das Ciências.
Envolvimento de algumas famílias na ida ao planetário e damos a conhecer potencialidades da escola.
Conhecimento do sistema solar e das localizações espaciais.
Observação e experimentação de fenómenos do sistema solar. 
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Aspetos positivos a destacar
Envolvimento das crianças e o despertar o gosto pela descoberta do mundo que nos rodeia.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A entrada no planetário nem sempre é fácil.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Painel de Divulgação Científica e Curiosidades

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O Painel de Divulgação Científica e Curiosidades tem como objetivo promover o gosto pela ciência através da criação 
de leitura de noticias cientificas e curiosidades. Este painel também promove a curiosidade através de uma secção de 
perguntas e respostas; os alunos deixam as suas questões sendo a resposta afixada no painel logo que possível. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Sandra Maria Dias Antunes,Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
O painel foi consultado por bastantes alunos que frequentemente foram vistos a ler as notícias afixadas. As notícias 
abordaram temas diversos envolvendo países de todo o mundo inclusive Moçambique.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A apresentação do painel por parte dos professores de forma aos alunos entenderem melhor o projeto e deixarem mais  
questões. 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Cozinha com Ciência

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A atividade “Cozinha com Ciência” abrange vários temas científicos relacionados com fenómenos observados no dia-
dia; a explicação de cada tema será dada de acordo com o nível de conhecimento e idade dos participantes. Sempre 
que possível no final de cada sessão será lido um texto relacionado com a atividade realizada de forma a promover os 
hábitos e o gosto pela leitura científica. Durante as sessões serão colocadas questões orais e solicitados desenhos de 
forma aos participantes transmitirem o conhecimento adquirido e garantir que o mesmo está correto. O objectivo 
principal da atividade é fomentar o gosto pela ciência e hábitos de leitura científica.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
90

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Ramalho Bento N.Aires Relvas,Olga Maria Franco,Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Promoção dos hábitos e o gosto pela leitura científica. Os participantes mostraram bastante curiosidade e interesse 
como se pode verificar através do número total de participantes (90). A assiduidade dos participantes foi elevada 
havendo mesmo um grupo de 6 alunos que estiveram em 100% das sessões. 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Planificação mais de detalhada das sessões a realizar ao longo do ano letivo de forma a melhor preparar os materiais.  
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Quadro de Excelência

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Divulgação dos três melhores alunos de cada turma na disciplinas da área disciplinar, no final de cada período escolar., 
com o objetivo de motivar os alunos para o estudo.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Resultados Académicos

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Alfeu Henrique Dias de Paula,Cecília Manuela Araújo Cardoso,Maria Margarida Rodrigues D Castilho Soares 
Duarte,Pedro Manuel Pereira dos Santos,Pedro Miguel Alves Malheiro,Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Melhoria da auto-estima dos alunos e incentivo ao estudo.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
«À Volta dos livros»

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Partilha de Leituras por diversos elementos da comunidade escolar.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
21

Dinamizadores da atividade
Faira Cassimo Semá Mahomed

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
9.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
A atividade foi acolhida com bastante interesse pelos participantes, que de uma forma entusiástica apresentaram, 
semanalmente, a leitura sugerida. Considerou-se pertinente a troca de ideias, vivências e leituras, que proporcionou um 
maior contacto e conhecimento entre os colegas, para além de permitir a divulgação de autores lusófonos, em 
particular, moçambicanos.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Sugeriu-se que atividade, no próximo ano letivo, abranja grupos de alunos, Pais e EE.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita à exposição- Física no dia a dia da escola

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Adquirir conhecimentos sobre o mundo físico;
Promover a divulgação da cultura científica
Explorar os materiais e as suas propriedades;
Desenvolver capacidades de : observar, pesquisar, investigar, registar, ordenar, classificar, …

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Articulação Curricular,Cooperação Institucional e parcerias,Promover a melhoria e a qualidade do ensino

Número de participantes
193

Dinamizadores da atividade
Ana Isabel Loureiro Ferreira de Carvalho,Ana Paula Rodrigues,Célia Isménia Cuambe,Daniela Vieira Barata,Leila 
Albuquerque Figueiredo Pereira da Costa,Maria Alzira da Silva Reis,Maria de Fátima Castanheira Martins,Maria João 
Rafael Pereira Braga,Patrocinia Sandra Martins Penascais,Sónia Maria Rodrigues Afonso Gama Pereira

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas
P4 - E,P4 - F,P4 - G,P4 - H,P5 - A,P5 - B,P5 - C,P5 - D

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Visita realizada no Dia do Pai na presença dos mesmos. Uma atividade que veio promover o convívio entre pai e filho 
num local diferente do habitual, ou seja a exposição- Física no dia a dia na escola.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a registar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Canguru Matemático sem Fronteiras

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Estimular o gosto e o estudo pela Matemática.
Atrair os alunos que têm receio da disciplina de Matemática, permitindo que estes descubram o lado lúdico da 
disciplina.
Tentar que os alunos se divirtam a resolver questões matemáticas e percebam que conseguir resolver os problemas 
propostos é uma conquista pessoal muito recompensadora.
Aumentar todos os anos o número de participantes no concurso a nível nacional e tentar atingir as cotas de participação 
de outros países.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
190

Dinamizadores da atividade
César Augusto Antunes Marques de Almeida,David Moreira Pereira,Isabel Maria Antunes Marques de Almeida 
Loio,Manuela Cristina de Pinho Pardilhó,Maria Helena Duarte Lourenço,Mário Alberto Gonçalves Pereira,Nuno José 
Adão Martins,Osvaldo Lira de Noronha,Patrícia da Costa Cascais,Paula de Moura Araújo,Tomé Jesus 
Santos,Zvezditchka Mladenova Simeonova

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º,2.º,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Participação de um grande número de alunos, que mostraram motivação e envolvimento na realização do concurso. A 
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Aspetos positivos a destacar
organização foi positiva, graças ao envolvimento de todos os professores da área de Matemática, que permitiram uma 
boa organização antes, durante, e depois a realização das provas.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Houve alunos que não se inscreveram e depois quiseram participar, e houve outros alunos que se inscreveram e 
faltaram. Penso que se deve repensar melhor a altura para divulgar a atividade, e qual o público alvo.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Campeonato SuperTmatik de cálculo mental

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Fomentar o interesse pela aprendizagem; contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação de competências
e conhecimentos; reforçar a componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem; promover o convívio entre
alunos, professores e restante comunidade escolar.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
560

Dinamizadores da atividade
David Moreira Pereira,Isabel Maria Antunes Marques de Almeida Loio,Manuela Cristina de Pinho Pardilhó,Maria Helena 
Duarte Lourenço,Osvaldo Lira de Noronha,Patrícia da Costa Cascais,Paula de Moura Araújo,Tomé Jesus Santos

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas
5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F,7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,8.º - A,8.º - 
B,8.º - C,8.º - D,8.º - E,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Envolvimento e empenho dos alunos;
Desenvolvimento do cálculo mental;
Convívio entre os alunos.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Registo do perfil dos alunos na Grande Final Online;
Aumento da frequência do número de treinos.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Campeonato Nacional (Portugal) SuperTmatik "Ciências Naturais"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Fomentar o interesse pela aprendizagem;
Contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação de competências e conhecimentos; 
Reforçar a componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem; 
Promover o convívio entre alunos, professores e restante comunidade escolar.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover a melhoria e a qualidade do ensino,Resultados Académicos

Número de participantes
203

Dinamizadores da atividade
Dora Cristina Duarte Viçoso Vieira,José António Alves Coelho Tomé,Maria de Fátima Martins Tavares Amorim,Sandra 
Maria Dias Antunes

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
7.º,8.º

Turmas
7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
- Promoção do conhecimento científico;
- Incremento do interesse pela Ciência;
- Reforço do caráter lúdico das aprendizagens realizadas.
- A destacar as classificações obtidas: 4º lugar CN7 (Maria Pimenta); 4º lugar CN8 (Ana Carolina Peral)
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a salientar.
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CONCLUSÃO 

 

O presente Plano Anual de Atividades, apresenta um conjunto de atividades diversificado, 

proposto por todas as estruturas de coordenação educativa e projetos existentes na EPM-

CELP, de acordo com os objetivos do seu projeto Educativo.  

As atividades propostas reforçam a partilha inter e transdisciplinar, visando criar e 

promover as condições indispensáveis para o desenvolvimento intelectual, social e 

afetivo dos nossos alunos, numa perspetiva humanitária e inclusiva.   

A construção deste instrumento a partir do programa PAA Inovar, já utilizado em 

inúmeras escolas portuguesas, tornou este processo mais acessível a todos os docentes e 

técnicos que trabalham na Escola Portuguesa de Moçambique-Centro de Ensino e Língua 

Portuguesa (EPM-CELP), podendo, a qualquer momento, ser consultado para aferir o seu 

grau de consecução e possibilitar a reformulação das estratégias a adoptar na sua 

concretização.   

Sendo um importante instrumento de gestão ao longo de um ano letivo, o 

acompanhamento permanente da sua execução possibilitará identificar oportunamente 

eventuais ajustes, de forma a adequá-lo à realidade da EPM-CELP, facilitando a sua 

leitura, análise e reformulação para este contexto.  

Assim, este instrumento não é, de forma alguma, um documento fechado, mas ao 

contrário constitui um documento que pode e deve ser adequado, a todo o tempo, às 

necessidades e à evolução desta instituição de ensino. 

A nossa reflexão ao longo da execução do mesmo, neste ano letivo, permitiu: 

 Antecipar, já, a proposta de introdução de três novas categorias, nomeadamente a 

cooperação e difusão da Língua Portuguesa, a educação inclusiva e as 

atividades de complemento e extracurriculares. 

 Eliminar outras que, de algum modo, se encontram já integradas nas categorias 

existentes. 

 Agregar ainda as atividades que se articulam entre si na sua propositura e 

concretização e que ora nos aparecem sobrepostas. 

 Melhorar a estrutura de propositura por forma a reflectir a riqueza do trabalho em 

articulação desenvolvido a vários níveis;  



 Atribuir um espaço próprio e de destaque ao eixo de atividades de formação e parcerias 

empreendidas no âmbito da Cooperação;  

 Finalmente, melhorar a forma como se avaliam as atividades iunseridas, de maneira a 

aferir com maior rigor o trabalho desenvolvido. 

 

Para o presente ano letivo, temos no horizonte a construção de um instrumento de trabalho 

que reflita verdadeiramente a natureza e o sentido de um Plano Anual de Atividades 

articulado com o Projeto Educativo que o abriga, bem como que permita a sua análise 

crítica num Relatório Anual que seja mais signficativo do que aquele que resulta de uma 

impressão simples de dados inseridos no programa Inovar. 

 

 A Direção 

 

Dina Maria S. H. Trigo de Mira 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 


