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Plano Anual de Atividades 
Data Atividade Local Horário Observações 

12/09/2019 Cerimónia de Abertura 
do Ano Letivo 

2019/2020 

 
Campo de Jogos 

 
10h 

 
Cerimónia de abertura do ano letivo. 

 
01/10/2019 

 
Dia Mundial  
da Música 

 
Prolongamento  

do Campo  

 
11:15 - 11:30 

 
16:30 - 16:45 

 
Concerto musical. 

 
04/10/2019 

Dia Mundial  
do Professor: 

Inauguração da 
Galeria Ruy Cinatti 

 
Átrio da 

Biblioteca 

 
10:00 

A cerimónia de inauguração da Galeria Ruy Cinatti tem também por 
finalidade assinalar o Dia Mundial do Professor, homenageando assim todos 
os professores. Deste modo, envolveram-se os professores de música e de 
português da turma do 8.º A, para a dinamização do momento. 

 
04/11/2019 

 
Dia Nacional da 

Juventude/Massacre 
de St. Cruz 

 
Placares 

 
Todo o dia 

De forma a fomentar o conhecimento da história de Timor-Leste, os alunos 
do 1.º CEB serão convidados a expressar as suas ideias através do desenho. 
Os trabalhos serão depois alvo de um concurso. 

 
 

21 a 25 
/10/2019 

 
 

 
 
 

Semana de prevenção 
e combate  

ao Bullying na escola 
 

 
Átrio da 

Biblioteca  
 

 Placares  
 

Átrio exterior 
da Escola 

 
 
 

Todo o dia 

A atividade surge no âmbito do Dia Mundial de Combate ao Bullying, 
assinalado a 20/10. Tem por objetivo sensibilizar toda a comunidade 
educativa para a temática, promovendo ações de prevenção e de combate 
ao bullying. Deste modo, a psicóloga dinamizará diversas atividades que, 
com a colaboração dos educadores e professores, envolverão todos os 
alunos da escola. 

 
08/10/2019 

 

 
Grupo de Ginástica  

Recinto 
desportivo 

Ao longo de todo o 
ano, às 3.ª feiras: 

18h15 - 19h30 

 
Desporto Escolar. 

 
23/04/2020 

 
2.ª Corrida da 
Liberdade EPD 

 
Recinto 

desportivo 

 
A definir 

Atividade simbólica de modo a assinalar o dia da Liberdade – 25 de abril. Os 
alunos do ensino pré-escolar serão convidados a participar na atividade. 

 
24/03/2020 
 

 
Sinos e Ovos de Páscoa 

 

 
Espaço exterior 

 
A definir 

Com a colaboração dos encarregados de educação dos alunos do 1.º CEB, 
construir-se-ão Sinos. Os alunos deste ciclo farão a decoração do espaço 
escolar, através da decoração de ovos de Páscoa.  
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02/10/2019 
 

Clube de Natação 
 

 
Piscina do Hotel 

Timor 

Até 13/05/2020, 
todas as 4ª feiras:  

9.30 - 11.35  
 

 
Desporto escolar. 
 
Obs.: Festival – 16/05/2020 

 
09/10/2019 

 
Torneios Desportivos 

 

 
Campo de Jogos 

Ao longo de todo o 
ano, às 4ªfeiras: 
17h30  

Desporto escolar. 
 
Obs.: Poderá haver necessidade de realizar torneios aos sábado. 

 
02 a 06 

/03/2020 

 
Semana da Língua 

Portuguesa 

 
A definir 

 
Todo o dia 

 
Os alunos do 1.º CEB participarão em atividades diversas, com o objetivo de 
promover a língua portuguesa. 

 
29/10/2019 

 
Alimentação Saudável 
VS Rendimento Escolar 

 
Átrio da 

Biblioteca 

 
A definir 

A atividade destinada aos pais e encarregados de educação, surge no âmbito do 
Dia Mundial da Alimentação, assinalado a 16/10. Tem por objetivo sensibilizar 
sobre a importância de uma alimentação saudável, alertando para as 
implicações da mesma no rendimento escolar dos alunos.  

09/03/2020 
 

Concurso 
SuperTmatik: Cálculo 

Mental 

A definir A definir Serão disputadas as eliminatórias entre os alunos da mesma turma, para 
apuramento dos 3 primeiros classificados por turma. O sorteio que 
determinará as partidas a realizar, seguirá as orientações definidas 
previamente e o mapa de sorteio será disponibilizado pela organização. 

Ao longo do 
ano 

Concurso de Leitura 
 

Salas de Aulas e 
Biblioteca 

A definir O concurso decorrerá em 3 etapas. 

 
De 

4/12/2019  
a 8/01/2020 

 
 

Aldeia de Natal 

Placar da 
Biblioteca e 

parte do espaço 
que se situa em 
frente ao placar 

 
 

Todo o dia 

Construção de elementos de uma aldeia pelos alunos do 5.º e 6.º ano. O 
conjunto dos trabalhos vai ser apresentado numa estrutura que simbolizará 
uma montanha. 

 
Ao longo do 

ano 

 
Yoga na Escola 

 

 
Ginásio 

Quartas-feiras: 
17:45 às 19:15  
Sextas-feiras: 
18:15 às 19:30 

 
Projeto pessoal com interesse da comunidade escolar. 

 
31/10/2019 

 
Spooky Bar 

 
Pátio da escola 

 
 

Manhã: 
8:15 às 12:30 

Tarde: 
 14:00 às 16:30 

Promover a cultura e tradições inglesas com vista ao desenvolvimento da 
literacia. Reconhecer celebrações e datas festivas. Aprendizagem da língua 
inglesa de forma lúdica. 

 
 
19/10/2019 

 
Angariação de bens 
para as vítimas do 

incêndio de  
Ermera e Liquiçá 

 
 

Liquiçá 

 
 

Manhã 

A turma do 4.º C teve a iniciativa de dinamizar a angariação ode bens, a 
ocorrer entre os dias 8 e 18/10. Prevê-se que a entrega dos bens reunidos 
seja feita no dia 19/10, durante a manhã de sábado, em Liquiçá. A 
deslocação envolverá os pais e encarregados de educação da turma, que 
tenham transporte próprio, e os motoristas da escola, que farão uso das 
carrinhas da EPD. 
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Ao longo  
do ano 

Parlamento dos Jovens Escola A decorrer dentro 
do horário letivo 

 

24/03/2020 Gincana das Ciências Recinto exterior 
da escola 

9:00 às 12:00  

02/12/2019 Natal Escola A decorrer dentro 
do horário letivo 

Ilustração de imagens alusivas à quadra natalícia. 

01/06/2020 Dia da Criança Cinema – Timor 
Plaza 

9:00 às 12:00 Os alunos assistirão a um filme falado em português, nas instalações do 
cinema do Timor Plaza. 

Ao longo  
do ano 

Coro Escolar Sala de Música  
 

segundas-feiras: 
11:30 às12:15 

Destinado aos alunos inscritos do 5.º ao 8º ano do 2.º e 3.º CEB; 
Interpretação vocal e instrumental. 

Ao longo  
do ano 

Oficina de Música 
 

Sala de Música  
 

Quintas-feiras: 
10:30 às11:15 

Destinado aos alunos inscritos do 1.º ao 4.º ano do 1.º CEB; Interpretação 
vocal e instrumental. 

Ao longo  
do ano 

Rádio Ativa Sala de Música 
Salas de Aula 

Rádio 

A definir Gravação de Músicas e respetiva difusão na Radio da Escola. 

Ao longo  
do ano 

Clube de Teatro 
 

Sala 10 A 
 

Terças-feiras: 
17:45 às 18:15 

 

11/05/2020 Família na Escola  EPD A definir Participação da família numa peça de teatro/dança.  

21/02/2020 Carnaval  EPD A definir  

17/12/2019 Festa de Natal EPD A definir  

01/06/2020 Dia Mundial da Criança Timor Plaza Manhã Ida ao cinema com as crianças do ensino pré-escolar. 

10/03/2020 Praia 
Educação Ambiental  

Areia Branca Manhã / Tarde Ida com as crianças à praia; Sensibilização pelo meio ambiente. 

19/06/2020 Festa Final de Ano EPD A definir  

14/10/2019 Semana da 
Alimentação 

EPD Manhã / Tarde Realização de culinária, lanche partilhado; Visita à fábrica dos iogurtes.  

 
 

24/10/2019 
 

 
Peça de Teatro 

"Refúgio" 
 

 
 

EPD 

Manhã: 
10:00 às 11:00 

Tarde: 
13:45 às 14:45 

A peça de teatro é uma proposta do grupo de teatro. A peça leva à reflexão 
sobre as consequências dos nossos atos e das diferentes reações das 
pessoas, face aos incidentes e desafios da vida. 

Ao longo  
do ano 

Clube de Basquetebol Campo de Jogos Quintas-feiras: 
18:15 às 19:30 

Desporto escolar. 

 
 


