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1. Introdução 

O Plano Anual de Atividades (PAA) da Escola Portuguesa de Díli (EPD) revelou ser um 

instrumento dinâmico, por constituir o conjunto de ações que foram surgindo ao 

longo do ano letivo. As atividades que compõem este documento visam, de modo 

comum, o alcance das metas preconizadas no Projeto Educativo (PE), assim como os 

desígnios da EPD e os princípios das áreas de competência e dos valores definidos no 

perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Por isto, o PAA é um documento 

que espelha um dos principais objetivos deste estalecimento de ensino, no sentido de 

ter proporcionado ações conducentes à melhoria dos resultados e ao sucesso 

educativo dos nossos alunos.  

O PAA, referente ao presente ano letivo que agora termina, englobou projetos e/ou 

atividades interdisciplinares, muitas vezes planeados em articulação vertical ou 

horizontal, com o intuito de partilhar saberes e valores, entre todos os intervenientes 

no processo de ensino-aprendizagem, assim como de desenvolver o sentido de 

pertença e de identificação com a Escola. Para além disso, as atividades tentaram 

sempre dotar os alunos de conhecimentos e competências passíveis de serem 

mobilizados, para que os próprios pudessem agir de forma interventiva e esclarecida, 

valorando a ética, a solidariedade, a igualdade, o respeito e a cidadania. 
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2. Atividades integradas no PAA 

 

As atividades planeadas para o ano letivo 2019/2020 somaram um total de sessenta e 

oito (68), ainda que nem todas tivessem sido realizadas, por motivos de força maior. 

Em virtude da catástrofe natural ocorrida no dia 13 de março, a EPD foi forçada a 

encerrar. Não obstante, foi depois decretado o estado de emergência em Timor-

Leste, face ao surto pandémico mundial de Covid-19, obrigando a que o processo de 

ensino-aprendizagem passasse a acontecer à distância.  

Estes dois fatores obrigaram a que várias das atividades da EPD fossem redesenhadas, 

a partir da segunda quinzena de março. Tal como se pode observar no gráfico 1, esta 

situação anómala veio influenciar o planeamento das atividades, sobretudo no que diz 

respeito àquelas que decorreriam ao longo do ano letivo (ver anexo 1), àquelas que 

estavam planeadas para o final do 2.º período e àquelas que teriam lugar apenas na 

última fase do ano letivo (ver anexo 2).  

 

 

 

 

 

   

 

 

Gráfico 1 – Periodicidade e Planeamento das Atividades 
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2.1 Consecução das Atividades 

Em traços gerais, pode-se referir que a maioria das atividades planeada para este ano 

letivo foi realizada, ou realizada parcialmente, o que corresponde a uma taxa de 79%. 

Apenas 21% das mesmas não ocorreu, mas sabe-se à partida que poderiam ter surgido 

outros esboços de projetos, caso a vivência da EPD não tivesse sido afetada. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2 – Consecução das Atividades do Ano Letivo 2019/2020 

Por outro lado, pode ainda fazer-se uma leitura mais concreta, caso se pondere 

apenas as cinquenta e três (53) atividades respeitantes ao trabalho desenvolvido nos 

vários ciclos de ensino, no período compreendido entre 10 de setembro de 2019 e 13 

de março de 2020 e a atividade conseguida a propósito do 1.º Dia Mundial da Língua 

Portuguesa, realizada a 5 de maio. Desse universo de cinquenta e quatro (54) 

atividades, pesando o nível de consecução efetivo, conclui-se que a EPD realizou 63% 

dos projetos, uma vez que as contigências já referidas afetaram, ainda que 

parcialmente, 37% das atividades, tal como espelha o gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 – Consecução das Atividades entre Setembro e Março  
 

(Acrescentando a atividade do 1.º Dia Mundial da Língua Portuguesa – 5 de maio) 
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A taxa de 37% das atividades realizadas parcialmente diz respeito essencialmente aos 

quinze (15) projetos considerados de longa duração (ver anexo 1), por se prever que 

decorressem ao longo de todo o ano letivo, mas também às cinco (5) atividades que 

foram iniciadas e que não tiveram possibilidade de serem finalizadas (ver anexo 2). 

 
 
2.2 Departamentos Curriculares 

Também é importante referir a envolvência de todos os departamentos curriculares, 

na planificação e/ou concretização de atividades do PAA, tal como ilustra o gráfico 4. 

Salienta-se o elevado número de atividades especificado na categoria “Outro”, por 

terem sido atividades da iniciativa e da responsabilidade de mais do que um 

departamento, o que permite reforçar a dinâmica interdisciplinar e de articulação 

existente na escola. Por outro lado, realça-se também o departamento das 

Expressões pelo seu dinamismo, que vai também ao encontro da expressividade 

característica dos alunos da EPD.   

 

 

 

 

Gráfico 4 - Atividades categorizadas por Departamento 
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2.3 Destinatários 

As atividades do PAA foram planeadas priorizando os alunos da escola (57%), mas também 

as suas famílias e a restante comunidade escolar (38%), tal como mostra o gráfico 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Atividades categorizadas por Destinatário 

É ainda de ressalvar que, ao longo do 1.º e 2.º períodos, surgiram três projetos com 

pretextos e finalidades díspares, destinando-se a um público-alvo diferente. A saber: 

- Angariação de bens para as vítimas do incêndio de Ermera e de Liquiçá; 

- Angariação de bens para as vítimas do incêndio do Colégio Infante Sagres, em Maliana; 

- Escola do Mundo. 

De forma contextualizada, também com base na componente de Cidadania e 

Desenvolvimento, as duas primeiras atividades espelharam a dimensão solidária da 

comunidade educativa da EPD. Porém, a segunda não foi levada a cabo, por motivos já 

explicitados. 
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2.4 Local de Realização 

Já no gráfico 6 percebe-se que 72% das atividades consumadas foram realizadas e 

dinamizadas dentro do estabelecimento de ensino. Porém, o meio onde a Escola se insere 

dispõe de cada vez mais recursos externos que têm sido aproveitados pelos docentes, para 

contextualizar vários dos conteúdos a lecionar (28%). Para além disso, é comum surgirem 

convites e solicitações para a participação da escola em atividades dinamizadas pela 

comunidade local, tal como também aconteceu durante este ano letivo. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Atividades categorizadas por Local de Realização 

 

2.5 Orçamento 

O orçamento previsto difere do orçamento efetivo, uma vez que nem todas as atividades se 

realizaram, tal como já foi apontado anteriormente. Assim, as propostas de atividades 

aprovadas em Conselho Pedagógico orçavam em cerca de catorze mil dólares americanos 

($14 000 USD), mas as atividades realizadas ou parcialmente realizadas justicaram um gasto 

inferior, de cerca de nove mil dólares americanos ($9 000 USD), tal como se pode analisar 

no anexo 4. 

 

2.6 Articulação com o PE 

Todas as atividades do PAA foram enquadradas nos domínios do PE, indo ao encontro das 

metas e dos objetivos estratégicos de pelos menos um destes domínios, tal como se 

categorizam no gráfico 7 e o anexo 3. A maioria das atividades encontra ilustração nos 

Domínio A e B, uma vez que as suas finalidades se relacionam sobretudo com os objetivos 

estratégicos: 
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- Melhorar o sucesso escolar; 

- Contribuir para o desenvolvimento da comunidade envolvente; 

- Contextualizar o currículo e abrir a escola ao meio; 

- Adequar o ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos, 

enfatizando a utilização da língua portuguesa; e 

- Desenvolver a articulação Escola/Família. 

Porém, é de salientar que o objetivo estratégico C1 “Fomentar o sentido de pertença e 

de identificação com a Escola”, também está presente em 44% das atividades 

planeadas, permitindo concluir que a dinâmica da escola é singular e está intrínseca, no 

seio desta comunidade educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Atividades em Articulação com o PE 

 

2.7 Avaliação das Atividades 

A avaliação das atividades, feita por cada um dos responsáveis, é genericamente bastante 

favorável em relação aos objetivos propostos, à participação dos intervenientes e 

cumprimento do planeado, tal como se pode analisar no anexo 3. 

Os documentos elaborados para o efeito referem, por diversas vezes, que os objetivos 

foram cumpridos e que a atividade foi positiva. Para além disso, também referem a elevada 

adesão da comunidade educativa, assim como a participação ativa, o entusiasmo e o 

envolvimento dos alunos, demonstrando empenho, colaboração e responsabilidade. Nos 

mesmos documentos ainda se pode entender a articulação de alguns projetos, tendo estes 

sido bem sucedidos. 

Relativamente às atividades não realizadas ou realizadas parcialmente, a avaliação remete 

para a causa desta consequência, única e exclusivamente relacionada com a inundação da 

escola, ocorrida no fim do 2.º período, e com as medidas decretadas a propósito do surto 
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de Covid-19, que levaram a EPD a redesenhar as suas atividades num modelo de ensino não 

presencial. 

 

3. Conclusão 

Ainda que este ano letivo tenha sido atípico, afetando de forma crucial a dinâmica na 

Escola, é de valorizar o percurso feito por toda a comunidade educativa. 

Conjugando as atividades realizadas ou realizadas parcialmente, regista-se uma 

percentagem satisfatória de consecução de projetos. Porém, caso as atividades da 

EPD tivesse decorrido dentro da normalidade e o “mundo” tivesse seguido o seu 

caminho, muito mais haveria para concretizar.  

A título de exemplo, destaca-se o projeto rede “Escola Magalhânica” e todas as ações 

que se associariam à presença do Navio Escola Sagres em Díli. Apesar destas não 

terem ganho forma enquanto propostas do PAA, já tinham tido presença e espaço 

para reflexão e discussão em sede de conselho pedagógico, pelo que seria objetivo da 

EPD: 

- Apresentar o filme “Histórias para Sonhar: Uma Aventura Magalhânica”; 

- Lançar a publicação n.º 8 da revista Tempo alusiva ao tema “Oceanos”; 

- Apresentar o resultado do programa de formação “Do legado de Fernão de 

Magalhães à Cidadania Gobal – elaboração e aplicação de metodologias ativas 

de articulação curricular”: Banda Desenhada alusiva à viagem de Fernão de 

Magalhães, pelos alunos do 8.º ano; 

- Dinamizar a I Conferência Internacional da revista Tempo, subordinada ao 

tema “A Educação na rota Magalhânica – Desafios em Timor-Leste”, com a 

participação de dois palestrantes sobre as temáticas: 

i) Os desafios que se colocam, ao nível da educação, a Timor-Leste, 

enquanto país em desenvolvimento; 

ii) O valor e o papel estratégico da educação e da língua portuguesa para 

Timor-Leste. 

- Acompanhar a viagem do Navio Escola Sagres, no mapa mundo de grandes 

dimensões; 

- Realizar visitas de estudo ao Navio Escola Sagres; 

- Realizar o baile de finalistas dos alunos do 12.º ano. 

 

Mesmo tendo surgido situações imprevistas e que definiram novos contornos 

educativos, as atividades planeadas procuraram sempre estabelecer princípios em 
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que o aprender se desenrolasse num ambiente propício e positivo, apontando novos e 

possíveis caminhos a percorrer. 

 

 

 

10 de julho de 2020 

 

A coordenadora de projetos, 

Ângela Sousa 

 



                       ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI    

12  

  

4. Anexos 

 Anexo 1 –  Atividades de Longa Duração 
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Atividade Departamento Observações 

1.Grupo de Ginástica  Expressões Desporto Escolar 

 

2.Clube de Natação 

 

Expressões 

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

 

3.Torneios Desportivos 

 

Expressões 

Desporto escolar 
Obs.: Poderá haver torneios aos sábados 

4.Concurso de Leitura Línguas O concurso decorrerá em 3 etapas 

5.Yoga na Escola Outro Projeto pessoal com interesse da 
comunidade escolar 

 

6.Parlamento dos Jovens 

 

Outro 

Destinado aos alunos do 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e alunos do secundário 

 

7.Coro Escolar 

 

Expressões 

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

 

8.Oficina de Música 

 

Expressões 

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

 

9.Rádio Ativa 

 

Expressões 

Gravação de Músicas e respetiva difusão no 
Rádio da Escola 

10.Clube de Teatro Línguas Projeto pessoal com interesse da 
comunidade escolar 

11.Clube de Basquetebol Expressões Desporto escolar 

12.Projeto:  

“Mais Vale Ler Mais” 

 

1.º CEB 

Destinado aos alunos da turma do 2.º D, para 
apresentação de histórias a pares: um aluno 
e um familiar 

13.Rancho Folclórico  

“Os Lorikos” 

Outros Projeto pessoal com interesse da 
comunidade escolar 

 

14.Amigos do Ambiente 

Matemática e Ciências 

Experimentais 

 
Projeto de turma – 10.º A 

 

15.Cantinho das 

Conversas 

Outros Espaço informal de debate de questões 
consideradas tabu - atividade desenvolvida 
no âmbito da disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento com o apoio do SPO 

 
 
NOTA: 
 
 
Todas as atividades foram interrompidas a 13 de março de 2019, pelo que se considera que foram 
realizadas apenas parcialmente. 
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Anexo 2 –  Outras Atividades 

 Data Atividade Departamento Observações 

S
E
T
E
M

B
R
O

  
 

12-set-19 1. Cerimónia de Abertura do Ano Letivo Outro 

 
 

Realizada 

O
U

T
U

B
R
O

 

1-out-19 
2. Comemoração Dia Mundial  

da Música 
Expressões 

Realizada 

4-out-19 
3. Dia Mundial do Professor: Inauguração da 

Galeria Ruy Cinatti 
Outro 

Realizada 

14-out-19 4.Semana da Alimentação Pré-Escolar Realizada 

19-out-19 
5.Angariação e entrega de bens em benefício das 
vítimas do incêndio de Ermera e Liquiçá 

Outro 
Realizada 

19-out-19 
6. Alimentação Saudável e  

Rendimento Escolar 
Outro 

Realizada 

21-out-19 
7. Semana de prevenção e combate  

ao Bullying na escola 
Outro 

Realizada 

24-out-19 8. Peça de Teatro "Refúgio" Outro Realizada 

31-out-19 9. "Spooky Bar" Outro 
Realizada 

 

N
O

V
E
M

B
R
O

 

4-nov-19 
10. Dia Nacional da Juventude /  

Massacre de St. Cruz 
1.º CEB 

Realizada 

5-nov-19 
11. Comemoração do Dia Mundial do Cinema  

(Exibição de Curtas Metragens) 
Expressões 

Realizada 

20-nov-19 
12. Comemoração dos 30 anos da Convenção dos  

Direitos da Criança 
Ciências Sociais e 

Humanas 
Realizada 

25-nov-19 
13. Parlamento dos Jovens - Comemoração do Dia 

Internacional para a Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres 

Outro 
 

Realizada 

D
E
Z
E
M

B
R
O

 

Início de 
dezembro 

14. Árvore de Natal (Interior) Expressões 
Realizada 

2-dez-19 
 

15. Hora do Código 
Matemática e 

Ciências 
Experimentais 

Realizada 

16. Ilustração de imagens alusivas  
à quadra natalícia 

1.º CEB 
Realizada 

4-dez-19 17.Aldeia de Natal Expressões Realizada 

6-dez-19 
18. Exposição de Presépios  

(iniciação à escultura) 
Expressões 

Realizada 

12-dez-19 19. Saída de Campo de Geologia  
Matemática e 

Ciências 
Experimentais 

 
Realizada 

14-dez-19 20. Almoço de Natal Outro Realizada 

17-dez-19 21. Festa de Natal Pré-Escolar Realizada 

17-dez-19 22. Festa de Natal Outro Realizadas 

J
A
N

E
IR

O
 27-jan-20 23. Conhecer um local de comércio - Loja Pateo Outro Realizada 

28-jan-20 
24. Plantar uma Planta – 

 Desenvolvimento Sustentável 
Outro 

Realizada 

31-jan-20 
25. Visita de Estudo ao  

Centro de Direitos Humanos 
Outro 

Realizada 

F
E
V
E
R
E
IR

O
 

3-fev-20 26. Escolas do Mundo - Escola Ideal Outro Realizada 

8-fev-20 27. Caminhada Expressões Realizada 

10-fev-20 28. Biodiversidade na Praia 

Matemática e 
Ciências 

Experimentais 
 

 
Realizada 

15-fev-20 
29. Limpeza da praia;  
Visita às orfãs (Bidau) 

Outro 
Parcialmente 

Realizada 

21-fev-20 30. Carnaval  Pré-Escolar Realizada 

27-fev-20 31. Visita ao Museu Outro Realizada 
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M
A
R
Ç
O

 
Semana 

de  
2 a 6 de 
março 

32. Semana da Língua Portuguesa 1.º CEB 

 
Realizada 

9-mar-20 
 

33. Concurso SuperTmatik 
Cálculo Mental 

Matemática e 
Ciências 

Experimentais 

Realizada 
Parcialmente 

34. Visita ao Centro Cultural Português Outro Realizada 

35. Angariação e entrega de bens em benefício 
das vítimas do incêndio no Colégio Infante Sagres 

Outro 
 

Não Realizada 

10-mar-
20 

36. Praia / Educação Ambiental  Pré-Escolar 
Realizada 

13-mar-
20 

37. Elaboração de sacos de tecido  Outro 
Realizada 

Parcialmente 

14-mar-
20 

38. Atividades de Exploração da Natureza - 
Percurso Pedestre "Hera" 

Expressões 
Não Realizada 

16-mar-
20 
 

39. Ovos de Páscoa Expressões 
Parcialmente 

Realizada 

40. Tratamento das águas 
Matemática e 

Ciências 
Experimentais 

Não Realizada 

23-mar-
20 

41. Canguru Matemático  
Sem Fronteiras 2020 

Matemática e 
Ciências 

Experimentais 

Parcialmente 
Realizada 

24-mar-
20 

42. Sinos e Ovos de Páscoa 1.º CEB 
Não Realizada 

43. Gincana das Ciências 
Matemática e 

Ciências 
Experimentais 

Não Realizada 

25-mar-
20 

44. Exibição de filmes independentes e 
videoconferência com o realizador José Paulo 

Santos 
Expressões 

 
Não Realizada 

A
B
R
IL

 

23-abr-20 45. 2.ª Corrida da Liberdade EPD 1.º CEB 

 
 

Não Realizada 

M
A
IO

 5-mai-20 46. Dia Mundial da Língua Portuguesa Outro 
Realizada 

 

11-mai-
20 

47. Família na Escola  Pré-Escolar 
Não Realizada 

J
U

N
H

O
 

1-jun-20 
 

48. Dia da Criança Pré-Escolar 
Não Realizada 

1-jun-20 
 

 49. Dia da Criança 1.º CEB 
Não Realizada 

2-jun-20 50. Feira Multicultural Outro Não Realizada 

19-jun-20 

51. Festa Final de Ano Pré-Escolar Não Realizada 

52. Cerimónia de  
Encerramento do Ano Letivo 

Outro 
Não Realizada 

20-jun-20 53. Mega Aula de Yoga Outros Não Realizada 
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Anexo 3 – Avaliação das Atividades 

Designação do Projeto / 
Atividade 

Obj Estratégico do PE / 
Obj. Curriculares 

Avaliação Observações 

 
 
 
 
 
 
 

1. Cerimónia de 
Abertura do Ano 

Letivo 

PE - A2; A4; B1; B2; B3; 
C1; C3. 
 
Curriculares - Promover a 
compreensão e expressão 
em língua portuguesa. 

A atividade teve uma grande 
adesão, estando presente uma 
elevada percentagem da 
comunidade educativa. A 
dinamização da atividade correu 
dentro do planeado, ainda que 
não se tivesse contado com a 
presença da banda "Será que vai 
dar certo?", por motivos alheios à 
organização. A colaboração entre 
o coro da EPD e do CAFE de Díli, 
assim como a participação do 
coro do Seminário Menor da 
Nossa Senhora de Fátima foram 
bons exemplos da dinâmica da 
EPD, testemunhando o sentido de 
partilha e de cooperação. 
Destaca-se a excelente prestação 
do jovens seminaristas, pela 
grandeza e sensibilidade do 
momento. 

A cerimónia de abertura do 
ano letivo foi o momento de 
receção da comunidade 
educativa. Registou-se a 
envolvência de vários 
elementos, por ter sido uma 
atividade partilhada e 
vivenciada por todos os 
departamentos da escola. 

2. Comemoração do Dia 
Mundial da Música 

PE - A4; B1; B2; C1. 
 
Curriculares - Interpretar 
e apresentar canções com 
acompanhamento 
instrumental. 

A atividade decorreu conforme 
previsto. Os concertos 
realizaram-se tanto de manhã 
como de tarde, com a presença 
de todos os professores e alunos 
intervenientes. O público aderiu 
de forma entusiasta à atividade. 
De referir que a duração da 
mesma excedeu em cinco 
minutos o tempo previsto, em 
cada um dos intervalos. 

  

3. Dia Mundial do 
Professor - 

Inauguração da 
Galeria Ruy Cinatti 

PE - A4; B2; B3; C1; C3.  
 
Curriculares - Promover a 
compreeensão e a 
expressão em língua 
portuguesa. 

A atividade decorreu conforme 
previsto. A comunidade 
educativa compareceu e sentiu-
se um elevado apreço da 
iniciativa. A escola conta com 
mais um espaço educativo e 
cultural, preservando o espólio 
do patrono da escola - Ruy 
Cinatti.  

A cerimónia de inauguração 
da Galeria Ruy Cinatti teve 
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, mas a maioria dos 
restantes esteve presente no 
apoio à iniciativa. 

4. Semana de 
prevenção e combate 
ao Bullying na escola 

PE - A3; A4; B1; B2; B3; 
B4; C1; C3. 
 
Curriculares - Promover a 
compreensão e expressão 
em língua portuguesa; 
Sensibilizar os jovens 
sobre o bullying; 
Reconhecer as emoções; 
Construir novas formas e 
regras de convivência e 
disciplina em contexto 
educativo; Diminuir a 
violência física, verbal e 
psicológica entre os 
elementos da turma; 
Trabalhar estratégias de 
intervenção em situação 
de bullying. 

As atividades tiveram uma grande 
adesão por parte dos alunos e 
professores. O objetivo principal 
de passar a mensagem e 
sensibilizar os alunos para esta 
temática foi conseguido. Todas 
as atividades programadas foram 
realizadas com sucesso.  

A atividade surge no âmbito 
do Dia Mundial de Combate 
ao Bullying, assinalado a 20 
de Outubro. Teve por 
objetivo sensibilizar toda a 
comunidade educativa sobre 
a temática, promovendo 
ações de prevenção e de 
combate ao bullying. Deste 
modo, a psicóloga dinamizou 
diversas atividades que, com 
a colaboração dos 
educadores e professores, 
envolveram todos os alunos 
da escola. 
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5. Alimentação 
Saudável e 

Rendimento Escolar 

PE - A1. 
  
Curriculares - Sensibilizar 
os alunos para a 
importância de uma 
alimentação saudável; 
Partilha de experiências. 

A atividade teve como objetivo 
sensibilizar os alunos sobre a 
importância de uma alimentação 
saudável, replicando um pequeno 
almoço completo e diversificado. 
Por conseguinte, também foi 
possível alertar para as 
implicações da alimentação no 
rendimento escolar. Os alunos 
aderiram de forma entusiasta e 
interessada. Foi um momento 
relevante, que se deveria repetir 
junto de outros alunos. 

A atividade inicialmente 
planeada não pode ser 
realizada, uma vez que a 
ideia de dinamização de 
uma palestra com os pais e 
encarregados de educação 
dos alunos da escola já iria 
ser abordada no plano de 
atividades da Biblioteca da 
escola. Assim, reestruturou-
se a mesma, assinalando o 
Dia Mundial da Alimentação, 
apenas com os alunos do 
11.º ano.  

6. "Spooky Bar" 

PE - B1; B2; B3; C3. 
 
Curriculares – Aprender 
mais sobre a língua Inglesa 
de forma lúdica; 
Reconhecer celebrações e 
datas festivas dos países 
de expressão inglesa. 

A atividade teve uma grande 
adesão, estando presente uma 
elevada percentagem da 
comunidade educativa. A 
dinamização da atividade 
decorreu conforme o planeado.   

Realça-se a articulação com 
os professores do 
Departamento de Expressões 
(EV, ET e E.M.) que foi 
muito positiva, uma vez que 
os professores 
intervenientes mostraram-se 
muito colaborativos. Os 
alunos aderiram com 
entusiasmo. 

7. Angariação e entrega 
de bens em benefício das 

vítimas do incêndio de 
Ermera e Liquiçá 

PE - B2; C1. 
 
Curriculares - Promover e 
incentivar o espírito 
solidário; Valorizar as 
atitudes cívicas de ajuda 
ao próximo. 

A angariação de bens ocorreu 
dentro da data marcada, mas a 
entrega dos donativos foi 
alterada para o dia 26 de 
outubro, por motivos de 
logística. A deslocação a Liquiçá 
envolveu cerca de 9 famílias dos 
alunos da turma, que se 
disponibilizaram para colaborar 
na atividade. A atividade contou 
com o apoio de uma equipa de 
bombeiros e a entrega dos 
donativos foi feita na sede de 
suco de Asumano, local onde nos 
esperavam as inúmeras pessoas 
vítimas do incêndio. Foi uma 
atividade bastante rica, tendo 
incentivado o espírito solidário e 
valorizado atitudes cívicas de 
ajuda ao próximo. 

O orçamento previsto não se 
adequou à realidade, uma 
vez que as carrinhas da 
escola não foram usadas na 
deslocação. 

8.Semana da 
Alimentação 

PE - B3; B5. 
 
Curriculares - Promover o 
desenvolvimento pessoal e 
social; Promover o 
conhecimento do mundo; 
Desenvolver a linguagem 
oral e as expressões. 

A atividade correu conforme o 
planeado. As crianças mostraram-
se motivadas e interessadas pelo 
tema. Algumas crianças 
adquiriram as aprendizagens, 
alterando os seus hábitos no que 
diz respeito aos lanches. Os 
adultos de todos os grupos 
participaram nas atividades 
propostas. 

A visita à fabrica dos 
iogurtes não se realizou. 

9. Peça de Teatro 
"Refúgio" 

PE - A4; B3; C1; C3. 
 
Curriculares - Promover a 
compreensão e expressão 
em língua portuguesa; 
Sensibilizar os jovens 
sobre consequências dos 
nossos atos; Reconhecer as 
emoções; Refletir sobre 
formas e regras de 
convivência. 

A peça de teatro foi exibida por 
parte do grupo dramático "Jóias 
do Teatro". Foi um momento 
cultural descontraído e 
agradável, que também 
pretendia ir ao encontro do tema 
trabalhado na escola: Prevenção 
e Sensibilização para o Bullying. 

O orçamento previsto não se 
adequou à realidade, uma 
vez que não houve a 
necessidade de se fazer 
fotocópias e por se ter 
oferecido o almoço aos 8 
elementos que participaram 
na atividade. 

10. Comemoração do Dia 
Mundial do cinema 

PE - A4; B1; B2. 
 
Curriculares – Desenvolver 
a compreensão e a 
expressão da língua 
portuguesa. 

A atividade decorreu conforme 
previsto. As exibições das curtas-
metragens realizaram-se 
conforme o planeado. O público 
aderiu de forma entusiasta à 
atividade, havendo ainda lugar 
para um pequeno debate na 
sessão para alunos do 2.º e 3.º 
ciclo, do turno da tarde. 
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11. Dia Nacional da 
Juventude/Massacre de 

St. Cruz 

PE - A2; A4; B2; C1. 
 
Curriculares - Fomentar o 
conhecimento da história 
de Timor-Leste; Expressar 
as suas ideias através do 
desenho. 

A atividade decorreu de acordo 
com o planeado e cumpriu os 
objetivos previstos. Verificou-se 
interesse por parte dos alunos e 
das repetivas famílias. A 
atividade permitiu realizar uma 
diferente abordagem ao tema, 
dando a conhecer o passado do 
meio local de uma forma mais 
lúdica.   

  

12. Parlamento dos 
Jovens - Comemoração 

do Dia Internacional para 
a Eliminação da Violência 

Contra as Mulheres 

PE - A1; A4. 
 
Curriculares – Promover a 
compreensão e expressão 
em língua portuguesa; 
Desenvolver o sentido 
crítico e reflexivo. 

A atividade decorreu como 
previsto, tendo os alunos da 
escola, assistido ao filme 
realizado pelas turmas 
envolvidas. O objetivo principal 
foi atingido, uma vez que se 
pretendia sensibilizar os alunos 
para  a problemática da violência 
contra as mulheres. 

Esta atividade insere-se no 
projeto Parlamento dos 
Jovens do básico e foi 
coordenada em parceria 
com os conselhos de turma 
do 2.º ciclo. Nesta atividade 
não houve gastos. 

13. Festa de Natal 

PE - A2; A4; B1; B2; B3; 
B7; C1. 
 
Curriculares -  Promover a 
compreensão e expressão 
em língua portuguesa; 
Promover a 
confraternização e o 
espírito natalício. 

A atividade correu conforme o 
planeado e teve uma enorme 
adesão, realçando-se a 
colaboração das famílias dos 
alunos na colaboração do lanche 
partilhado, na parte final da 
festa. 

A Festa de Natal 
caracterizou-se por ser um 
momento de convívio e 
partilha entre toda a 
comunidade educativa. 
Registou-se a envolvência de 
vários elementos, por ter 
sido uma atividade que se 
estendeu a todos os 
departamentos da escola. 

14. Almoço de Natal 

PE - A4. 
 
Curriculares -  Promover a 
língua portuguesa; 
Promover a 
confraternização e o 
espírito natalício. 

A atividade decorreu conforme o 
planeado.  

O almoço de Natal é uma 
tradição da EPD, 
promovendo a 
confraternização entre 
todos e a promoção do 
espirito natalício. 

15. Aldeia de Natal 

PE - A2; A4; A5; B1; B2; 
B3; B7; C1. 
 
Curriculares do 5.º ano – 
Desenvolver a 
compreensão a evolução 
tecnológica e histórica dos 
objetos; Refletir sobre a 
forma e função dos 
objetos, reconhecendo-
lhes textura e a estrutura. 
 
Curriculares do 6.º ano –  
Conhecer a origem e 
propriedades dos materiais 
e os processos de 
transformação das 
matérias-primas, 
organização, construção e 
estruturas das formas.  

A atividade resultou muito bem e 
foi alvo de apreciação bastante 
positiva. Os alunos estiveram 
envolvidos desde o no início do 
projeto, bem como as suas 
famílias. O objetivo principal de 
aproximar os pais e os alunos na 
cooperação para a construção de 
uma habitação de aldeia foi 
conseguido. O trabalho final 
resultou da junção das casas, 
numa estrutura de montanha. 
Salienta-se o empenho e 
dedicação dos pais e alunos na 
realização desta tarefa, assim 
como o apoio dado pela direção 
da escola e pela coordenadora de 
projetos. 

Esta atividade surge no 
seguimento de um trabalho 
onde foram aplicados os 
conteúdos programáticos da 
disciplina de Educação 
Visual e Educação 
Tecnológica. Não foi 
necessário comprar papel de 
cenário, uma vez que a 
escola recebeu uma oferta 
de um rolo de papel de 
impressão.  

16. Ilustração de imagens 
alusivas à quadra 

natalícia. 

PE - A4; B1. 
 
Curriculares - Promover 
atividades de âmbito 
interdisciplinar entre 
diferentes anos de 
escolaridade; Incentivar o 
trabalho colaborativo 
entre os discentes e 
docentes; Promover a 
articulação das atividades 
escolares com as 
comemorações natalícias. 

Pese embora a atividade tenha 
sido reformulada, os objetivos 
previstos foram atingidos. 
Destaca-se o grande interesse na 
adesão da atividade por parte 
dos alunos e o envolvimento das 
repetivas famílias. No geral crê-
se que a atividade se revelou 
bastante positiva. 

Uma vez que os alunos iriam 
colaborar na decoração da 
escola, e sendo que o tema 
era a "estrela", achou-se por 
bem solicitar às famílias dos 
alunos ajuda na construção 
de uma estrela de Natal.   
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17. Saída de Campo de 
Geologia 

PE – A1. 
 
Curriculares - Interpretar 
evidências de mobilismo 
tectónico com base na 
Teoria Tectónica de 
Placas; Explicar o ciclo 
litológico com base nos 
processos de génese e 
características de vários 
tipos de rochas, 
observadas em amostras 
de mão e outras 
evidências no campo.  

Os alunos estiveram atentos, 
empenhados e muito 
colaborantes. Responderam às 
questões colocadas com 
correção. Observaram 
atentamente as estruturas 
geológicas em questão, bem 
como as amostras de mão, tendo 
recolhido algumas para a escola. 
O comportamento dos alunos foi 
correto e a avaliação global da 
atividade classifica-se em “Muito 
Bom”.  

  

18. Hora do Código 

 
PE – A1. 
 
Curriculares -  
Identificar um problema e 
a decompô-lo em 
subproblemas; Identificar 
e corrigir erros existentes 
na programação de um 
projeto; Otimizar a 
programação da solução 
encontrada; Desenvolver 
programas que incluam 
estruturas de controlo de 
seleção e estruturas 
repetitivas.  

De acordo com a observação 
direta, a participação, o 
interesse e o empenho dos alunos 
foi muito bom. 

O professor Filipe Couto 
também participou na 
atividade, na disciplina de 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação com as turmas 
5.º C e 7.º A e 7.ºB.   

19. Festa de Natal 

PE - B1, B2, B3, B5.  
 
Curriculares – Promover o 
desenvolvimento pessoal e 
social; Desenvolver a 
linguagem oral e as 
expressões. 

As crianças empenharam-se na 
sua atuação, tendo cantado e 
mimado a de canção Natal. 
Mostraram agrado e envolveram-
se com  os outros grupos. 

De futuro dever-se-á prever 
um espaço vazio entre os 
grupos de crianças e a 
comunidade educativa para 
facilitar o alcance das 
educadoras aos seus grupos. 

20. Conhecer um local 
de comércio - Loja 

Pateo 

PE – B1; B3; B5. 
 
Curriculares - Identificar o 
ponto de partida e de 
chegada do percurso; 
Identificar o tipo de 
comércio e o circuito 
comercial a propósito de 
alguns dos produtos 
vendidos na loja; 
Identificar aspetos 
referentes aos direitos e 
deveres dos consumidores. 

 A atividade correu muito bem, 
dentro do que havia sido 
planeado. Os alunos mostraram 
um enorme entusiasmo e 
interesse pela visita, tendo sido 
muito bem recebidos pelos 
colaboradores do supermercado, 
usando um discurso adequado à 
faixa etária e aos conteúdos 
trabalhados na aula.  

A atividade permitiu 
enfatizar os seguintes 
conteúdos:  
- Tipo de comércio; 
- Exemplos de circuitos 
comerciais;  
- Formas de conservação dos 
produtos;  
- Regras de segurança e 
higiene alimentar;  
- Direitos e deveres dos 
consumidores. 

21. Aula de Campo-
Biodiversidade na 

Praia 

PE - A1. 
 
Curriculares - 
Compreender a 
importância da 
diversidade biológica na 
manutenção da vida; 
Identificar diferentes tipos 
de interação entre seres 
vivos e o ambiente; 
Sistematizar 
conhecimentos sobre 
hierarquia biológica. 

Os alunos revelaram-se atentos e 
empenhados, no entanto as 
condições atmosféricas obrigaram 
a encurtar a duração da aula de 
campo. A agitação do mar não 
permitiu efetuar as observações 
previstas, mas preencheu-se a 
tabela relativa à biodiversidade. 
Os alunos responderam às 
perguntas colocadas com atenção 
e o seu comportamento global foi 
correto.  

À avaliação global é 
atribuída a menção de 
“bom”, dado que os 
objetivos propostos não 
foram cumpridos na íntegra. 

22. Comemoração dos 
30 anos da 

Convenção dos 
Direitos da Criança 

PE - A2; B1; C1. 
 
Curriculares - Desenvolver 
a consciência da Cidadania 
e da necessidade de 
intervenção crítica em 
diversos contextos e 
espaços. 

A atividade assinalou a 
comemoração da data da 
assinatura da Convenção dos 
Direitos da Criança e promoveu a 
democracia participativa direta, 
dando voz às crianças e jovens, 
no sentido de uma reflexão 
conjunta sobre os seus direitos e 
deveres enquanto cidadãos. Os 
intervenientes participaram 
ativamente na comemoração. 

A professora responsável 
pela atividade participou 
ainda no evento promovido 
pela secretaria de estado da 
juventude e desporto, 
organizado para assinalar a 
data comemorativa. 
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23. Visita de Estudo ao 
Centro de Direitos 

Humanos 

PE - A4; B1; B2; B3; C3; 
C4.  
 
Curriculares - Desenvolver 
áreas de competência:  
- Linguagens e textos;  
- Informação e 
comunicação; 
Promover a 
interdisciplinariedade, a 
interculturalidade; 
Refletir sobre os direitos 
humanos. 

A atividade foi realizada para 
toda a turma do 6.ºA. A 
dinamização da mesma esteve à 
responsabilidade da equipa do 
Centro de Direitos Humanos, 
onde se visionaram fotografias e 
vídeos sobre os Direitos 
Humanos. Foi explicado quando 
foi elaborada a Declaração 
Internacional dos Direitos 
Humanos e alguns dos seus 
princípios, nomeadamente os que 
estão mais relacionados com as 
crianças. Foi uma atividade 
muito positiva, que permitiu aos 
alunos adquirirem conhecimentos 
numa área fundamental da 
cidadania e conhecer um pouco 
mais a realidade da aplicação dos 
Direitos Humanos em Timor-
Leste.  

A equipa do Centro dos 
Direitos Humanos da UNTL 
mostrou-se recetiva a 
receber futuramente outros 
grupos de alunos da nossa 
escola.  
Os alunos tiveram ainda 
oportunidade de fazer várias 
perguntas em Português, 
Tétum e Inglês, 
desenvolvendo a 
interdisciplinaridade. 

24. Caminhada 

PE - A1; B3; B4; C1. 
 
Curriculares – Promover 
hábitos de vida saudáveis; 
Desenvolver atividades de 
exploração da natureza 

A atividade teve uma adesão 
considerável por parte dos 
professores e funcionários face à 
sua tipologia e dificuldade 
intermédia. O plano da 
caminhada foi cumprido e o 
regresso à Escola também foi 
feito dentro da hora prevista, 
permitindo que a atividade 
tivesse uma duração ajustada às 
condições físicas dos 
participantes e climatéricas. 

Os alunos do Curso 
Profissional Técnico de 
Turismo do 12.º D 
demonstraram grande 
responsabilidade e empenho 
no planeamento. Os mesmos 
preparam um lanche-
convívio e de reforço 
energético. Durante o 
lanche os participantes 
puderam confraternizar, 
tirar algumas fotografias e 
apreciar a vista do 
miradouro. 

25. Árvore de Natal 
(Interior) 

PE - A4; B1; B3. 
 
Curriculares -  Promover a 
participação e 
manutenção das tradições 
natalícias. 

Durante a sua realização a 
atividade teve uma adesão 
relativa por parte dos alunos das 
duas turmas do 8.º A e 8.º B, 
tendo o 8.º A sido mais afetado 
com os feriados coincidentes com 
o dia da sua aula, tendo reduzido 
a sua participação. No geral, a 
maior participação e empenho de 
alguns elementos nas duas 
turmas permitiu a conclusão da 
atividade de forma satisfatória e 
dentro do tempo previsto, sendo 
montada e apresentada ao 
público em simultâneo com a 
outra atividade com a qual 
partilhava o espaço, no átrio da 
biblioteca. Considera-se que a 
atividade foi realizada com 
sucesso.  

  

26. Plantar uma Planta- 
Desenvolvimento 

Sustentável 

PE - B1, B3. 
 
Curriculares – Promover o 
desenvolvimento 
sustentável; Sensibilizar os 
alunos para a proteção do 
meio ambiente. 

A atividade correu conforme 
planeado. Todos os alunos 
participaram de forma ativa e 
tomaram consciência de como é 
importante cuidar do ambiente, 
especialmente o nosso jardim 
escolar. 

Foram plantadas 3 plantas e 
o objetivo prende-se com o 
cuidado a ter com as 
mesmas. Esta missão foi 
entregue a cada uma das 
turma, que também 
identificou a sua planta. 

27. Visita ao Museu 

PE - A4; B3; B5. 
 
Curriculares - Desenvolver 
e comunicar em língua 
portuguesa; Produzir 
discursos orais com 
diferentes finalidades; Ler 
textos informativos; 
Reconhecer factos 
históricos. 

A atividade correu muito bem, 
dentro do que havia sido 
planeado. Os alunos mostraram 
um enorme entusiasmo e 
interesse pela visita, tendo sido 
muito bem recebidos pelos 
funcionários do museu, que se 
mostraram muito próximos das 
crianças, usando um discurso 
adequado à faixa etária.  
 

Foram enfatizados os 
conteúdos relacionados com 
a história da resistência 
timorense. Durante a visita 
foram feitas pequenas 
dramatizações para que os 
alunos vivenciassem 
pormenores.  
Os alunos ainda tiveram 
oportunidade de visitar a 
exposição temporária sobre 
as esculturas de Ataúro. 
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28. Visita ao Centro 
Cultural Português 

PE - A4; B1; B2; B3. 
 
Curriculares -  Conhecer 
um espaço de cultura; 
Desenvolver e comunicar 
em Língua Portuguesa; 
Produzir discursos orais 
com diferentes 
finalidades; Ler textos; 
Participar em atividades 
da comunidade; Promover 
um ensino que garanta 
uma aprendizagem 
diversificada; Desenvolver 
a sensibilidade artística e 
estética aprendizagem de 
sucesso para todos. 

A atividade correu muito bem, 
dentro do que havia sido 
planeado. Os alunos mostraram 
um enorme entusiasmo e 
interesse pela visita, tendo sido 
muito bem recebidos pela Dr.ª 
Jéssica Barros que se mostrou 
muito próxima das crianças, 
usando um discurso adequado à 
faixa etária. Os alunos utilizaram 
os recursos do Centro Cultural, 
organizados em pequenos grupos: 
exploração do espaço infantil 
com leitura de livros e jogos; uso 
de computadores; visionamento 
de um filme.  

 Enfatizaram-se os 
conteúdos trabalhados na 
aula:  
- Definição de Centro 
Cultural e sua importância;  
- Funcionamento do espaço 
e suas atividades;  
- Público alvo e objetivos. 
 
Como decorria uma 
formação para jornalistas, 
surgiu ainda a oportunidade 
de se conversar com um 
destes profissionais e de se 
conhecer o Sr. Embaixador 
de Portugal. 

29. Carnaval 

PE - B3; B5.  
 
Curriculares – Promover o 
desenvolvimento pessoal e 
social; Desenvolver a 
linguagem oral e as 
expressões. 

A atividade desenrolou-se dentro 
do esperado. Destaca-se o 
envolvimento das crianças e dos 
adultos, assim como o empenho e 
nível de satisfação dos mesmos. 

  

30. 2.ª Corrida da 
Liberdade - EPD 

PE - A2; A4; B1; B2; C1.  
 
Curriculares - Percorrer 
um determinado percurso, 
em passo de corrida, 
controlando a sua 
resistência física. 

A atividade não se realizou. 

A atividade não se realizou 
em virtude das medidas 
tomadas face ao surto do 
Covid-19, tendo sido 
declarado o estado de 
emergência em Timor-Leste. 

31. Sinos e Ovos de 
Páscoa 

PE - A2. 
 
Curriculares – Utilizar os 
conceitos essenciais para a 
compreensão das tradições 
e costumes; Construir 
objetos consoante o tema; 
Explorar diferentes 
técnicas e materiais; 
Ilustrar de forma pessoal. 

A atividade não se realizou 
devido à inundação ocorrida no 
dia 3 de março, que destruiu 
parcialmente a escola, obrigando 
ao encerramento da mesma. 

 

32. Semana da Língua 
Portuguesa 

PE - A2; A4; B1; B2; B3; C1; 
C3. 
 

Curriculares – Promover a 
compreensão e expressão 
em língua portuguesa. 

A atividade teve uma enorme 
adesão e decorreu em 
articulação com as atividades da 
biblioteca e da rádio.  
Destaca-se que a participação de 
outros ciclos de escolaridade, na 
participaram e coleta de opiniões 
sob o tema “Falar Português / 
Aprender Português: porquê e 
para quê?”, assim como os 
momentos de videoconferência 
com o escritor Helder Magalhães 
e a elaboração do hino da 
Semana da Língua Portuguesa.  
As atividades planeadas 
revelaram-se adequadas, 
desafiantes e motivadoras para 
os alunos e abarcaram, de forma 
transversal e vertical, todas as 
áreas do conhecimento, 
nomeadamente através dos 
concursos "Soletrando" e "Quem 
quer ser milionário". 
Considera-se que o projeto foi 
excelente a todos os níveis e 
agradece-se a colaboração direta 
do Senhor Presidente da CAP, 
que muito honrou os alunos do 1º 
ciclo, que transmitiram a sua 
satisfação pela sua presença. 

O prémio final aos 
vencedores consistia em 
passar um dia na piscina do 
Hotel Timor, com a presença 
dos professores das turmas 
dos alunos vencedores. Este 
momento não se realizou, 
em virtude das medidas 
tomadas face ao surto do 
Covid-19, tendo sido 
declarado o estado de 
emergência em Timor-Leste. 
Assim o orçamento previsto 
ficou além do que se 
efetivou. 
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33. SuperTmatik: 
Cálculo Mental 

PE - A1; A2; B1. 
 
Curriculares - Fomentar o 
interesse pela 
aprendizagem; Ampliar e 
consolidar competências e 
conhecimentos; Reforçar a 
componente lúdica no 
processo de ensino- 
aprendizagem; Promover o 
convívio entre alunos, 
professores e restante 
comunidade escolar.  

As eliminatórias para o 
apuramento dos 3 primeiros 
classificados em cada turma 
decorreram bem.  
Realizaram-se posteriormente 
partidas organizadas por escalões 
etários: 
A - 1.º Ciclo - 1.º, 3.º e 4.º anos; 
B - 2.º Ciclo  - 5.º ano; 
A/B - Apuramento destes 
finalistas. 
 
Todas estas partidas decorreram 
num ambiente competitivo, mas 
saudável.  
 
 

Ficou por realizar o 
apuramento dos finalistas 
dos restantes ciclos devido à 
catástrofe que se abateu na 
escola e pelo estado de 
emergência decretado pelo 
governo timorense, a 
propósito do surto de Covid-
19. 
Face a esta última questão, 
a Comissão Organizadora do 
campeonato SuperTmatik 
decidiu adiar a Grande Final 
online 2019/2020 para o 
período compreendido entre 
30 de setembro a 31 de 
outubro de 2020. 

34. Gincana das Ciências 

PE - A2; A3; B1.  
 
Curriculares – Desenvolver 
as literacias de 
informação, de 
tecnológica e cientifica. 

A atividade não se realizou 
devido à inundação da escola.  

35. Família na escola 

PE - B3; B5. 
 
Curriculares – Promover o 
desenvolvimento pessoal e 
social; Desenvolver o 
conhecimento do mundo, 
as expressões e a 
linguagem oral. 

A atividade não se realizou 
devido à Pandemia do Covid-19.  

  

36. Dia Mundial da 
Criança 

PE - B3; B5. 
 
Curriculares – Promover o 
desenvolvimento pessoal e 
social; Desenvolver o 
conhecimento do mundo, 
as expressões e a 
linguagem oral. 

A atividade não se realizou 
devido à Pandemia do Covid-19.  

  

37. Exposição de 
Presépios (iniciação 

à escultura) 

PE - B3; B7; C3. 
 
Curriculares - Adquirir 
vocabulário específico; 
Saber utilizar 
corretamente os 
materiais, técnicas e 
instrumentos relacionados 
com as artes; Conhecer os 
instrumentos, suportes e 
os materiais necessários 
para aplicar uma técnica; 
Utilizar técnicas e 
tecnologias necessárias ao 
desenvolvimento e 
concretização do projeto. 

Os presépios foram avaliados 
segundo os critérios da disciplina 
Oficina de Artes. Os trabalhos 
receberam inúmeros elogios por 
parte da comunidade educativa, 
havendo até interesse na compra 
dos mesmos. 

A atividade surgiu a 
propósito de uma atividade 
do programa curricular da 
disciplina de Oficina de 
Artes. Para além de ter 
embelezado a Escola, os 
presépios foram muito 
apreciados pela comunidade 
educativa, tendo os alunos 
ficado muito orgulhosos do 
seu trabalho. 

38. Limpeza da praia / 
Visita às orfãs  

PE - A3; A4; B2; B7. 
 
Curriculares – Promover a 
solidariedade e 
desenvolver a cidadania. 

 
A atividade de limpeza da praia 
decorreu de acordo com o 
previsto, com grande adesão da 
maioria dos alunos. No final da 
limpeza realizou-se um lanche 
para promover o convívio e 
fortalecer o espírito de grupo 
entre os alunos. 
 

A visita às orfãs de Bidau 
não se realizou, pois a 
atividade foi adiada.    
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39. Projeto: Mais Vale 
Ler Mais 

PE - A2; A4; B1; B2; B3; 
C1; C3. 
 
Curricular - Promover a 
compreensão e expressão 
em língua portuguesa. 

A atividade de caracter 
extracurricular teve uma grande 
adesão, estando presente uma 
elevada percentagem da 
comunidade da turma, cerca de 
85% dos alunos. 
A dinamização da atividade 
correu dentro do planeado e em 
perfeita articulação com os pais, 
tanto quanto à história que iriam 
contar, quanto aos materiais a 
preparar.  
A colaboração da família foi 
excelente e a motivação dos 
alunos ultrapassou todas as 
expectativas. Os objetivos 
propostos foram plenamente 
atingidos.  

A atividade foi  interrompida 
em virtude das medidas 
tomadas face ao surto do 
Covid-19, tendo sido 
declarado o estado de 
emergência em Timor-Leste. 

40. Cantinho das 
Conversas 

PE - A1; B1; B3. 
 
Curriculares - Promover o 
diálogo sobre temáticas 
que afetam diretamente o 
rendimento escolar; 
Explorar aspetos do 
quotidiano dos alunos e 
rotinas familiares, 
antevendo consequências 
destes hábitos e atitudes. 

A atividade realizou-se com 
sucesso, tendo os alunos revelado 
interesse nas temáticas 
abordadas, sentindo-se 
envolvidos e solicitando sempre 
novos desafios.  
Considera-se que este projeto 
atingiu os objetivos previstos, 
apesar de não ter sido possível 
realizar todas as sessões 
planeadas, face aos motivos que 
levaram a EPD a encerrar 
(inundação de 13 de março e o 
surto Covid19). 

A atividade surgiu na 
sequência de dúvidas 
levantadas pelos alunos, 
onde se procurou 
proporcionar aos mesmos 
um espaço informal, no qual 
fossem debatidos temas por 
vezes considerados tabu. 
Foram discutidas algumas 
atitudes que podem fazer a 
diferença, abordaram-se 
questões que afetam 
particularmente os jovens 
entre eles e/ou com a 
família, entre outros. Deste 
modo, foram dinamizados 
vários momentos com 
temáticas diferentes, uns 
dirigidos aos alunos e outros 
às famílias. As inscrições 
foram facultativas, mas 
dirigidas aos alunos do 9.º 
ano e do ensino secundário. 

41. Escolas do Mundo - 
Escola Ideal 

PE - B3. 
 
Curriculares -  Promover o 
trabalho de grupo; 
Organizar ideias e dar 
resposta às questões 
levantadas num projeto; 
Mobilizar vocabulário 
variado e preciso, assim 
como estruturas frásicas 
adequadas ao contexto; 
Adaptar o discurso às 
situações de comunicação 
e à natureza dos 
interlocutores; Fazer 
apresentações orais e 
escritas; Debater ideias e 
pontos de vista; Utilizar 
diferentes meios de 
comunicação. 

A atividade teve uma grande 
adesão por parte dos alunos do 
4.º C. A dinamização da atividade 
correu dentro do planeado, ainda 
que não se tivesse contado com a 
participação dos alunos do 2.º A e 
D. 

Os trabalhos foram enviados 
para os colegas da 
Associação tempos 
Brilhantes através de e-mail 
e da aplicação Whatsapp. 

42. Amigos do Ambiente 

PE - B1; C1.  
 
Curriculares – Promover os 
objetivos da área 
disciplinar de Cidadania, 
relacionados com a 
educação ambiental e 
desenvolvimento 
sustentável. 

Face a imprevistos, apenas se 
concretizou parte do projeto. 
Porém, a avaliação da atividade 
caracteriza-se com a menção de 
“Muito Bom”, devido ao empenho 
e responsabilidade dos alunos da 
turma, assim como a 
recetividade e entusiamo dos 
restantes colegas e professores 
que foram participando nesta 
fase inicial do projeto.  

A componente realizada fora 
da escola, a limpeza de 
praias, foi realizada aos 
sábados de manhã, mas 
apenas durante o 1.º 
período.  
A componente a realizar 
dentro da escola foi 
cumprida apenas quanto à 
1.ª fase: 
- Sensibilização do projeto; 
- Colocação de caixotes e 
respetivos slogans. 
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A 2.ª fase, recolha efetiva 
das garrafas, começou a ser 
feita nas salas, mas não 
chegou a concretizar-se a 
nível global, na escola. 

43. Ovos de Páscoa 

PE - A2; A4; A5; B1; B2; 
B3; B7; C1. 
 
Curriculares - Refletir 
sobre a forma e função 
dos objetos, 
reconhecendo-lhes textura 
e a estrutura; Conhecer a 
origem e propriedades dos 
materiais e aplicarão os 
processos de 
transformação das 
matérias-primas, 
organização, construção e 
estruturas das formas.  

A avaliação da atividade foi feita 
a partir da observação dos 
trabalhos durante a sua 
execução, fazendo-se o registo 
da mesma em grelhas 
específicas. A execução dos 
trabalhos obedeceu a dois 
cenários:  
- Realização na aula; 
- Realização em casa, com 
entrega posterior, apontada para 
a semana de 16 a 20 de março. 

A inundação ocorrida a 13 
de março teve 
consequências na grande 
parte dos trabalhos que 
estavam na sala de ET. O 
encerramento da escola e a 
posterior declaração do 
Estado de Emergência, fez 
com que a escola se 
mantivesse fechada durante 
o período em que se iria 
realizar a entrega e a 
exposição. Os trabalhos para 
a exposição destes 
trabalhos. 
Os trabalhos feitos em 
articulação não ficaram 
danificados. Serão utilizados 
no próximo ano letivo. 

44. Tratamento das 
águas 

PE - A1; B1; B2; C3.  
 
Curriculares:  

 
- Cidadania e 
Desenvolvimento: 
Desenvolver o espírito 
crítico; Mudar atitudes e 
consciencializar sobre o 
meio que nos rodeia. 
 
- Ciências Naturais: 
Relacionar o ambiente 
geológico com a saúde e 
perceber a ocorrência de 
doenças nos seres vivos 
que vivem nesse 
ambiente, partindo de 
questões problemáticas 
locais.   
 
- Físico-Química: 
Identificar técnicas de 
separação aplicáveis a 
misturas homogéneas e 
heterogéneas; Concluir 
que a água é um recurso 
essencial à vida; 
Compreender que a 
preservação implica o 
tratamento físico-químico 
de águas de 
abastecimento e residuais. 

A atividade não se realizou por 
indisponibilidade do guia. A 
mesma ficou reagendada para o 
início do 3.º período, mas devido 
à situação sanitária e ao estado 
de emergência declarado, não 
houve hipótese de se concretizar. 

A atividade inseria-se dentro 
do PCT e da atividade de 
escola "Ambiente em Ação". 
Os alunos iriam construir um 
filtro de água e elaborar 
cartazes na disciplina de 
Cidadania, alertando para a 
situação do planeta. 

45. Angariação e 
entrega de bens em 

benefício das 
vítimas do incêndio 
no Colégio Infante 

Sagres 

PE - B2; C1. 
 
Curriculares - Promover e 
incentivar o espírito 
solidário; Valorizar as 
atitudes cívicas de ajuda 
ao próximo. 

A atividade foi divulgada, mas 
não se concretizou, devido à 
catástrofe natural que destruiu 
grande parte da escola, no dia 13 
de março de 2020. 

Perdeu-se a totalidade dos 
bens que já haviam sido 
recolhidos para as vítimas do 
incêndio do Colégio Infante 
Sagres. Para além deste 
aspeto, em virtude das 
medidas tomadas face ao 
surto do Covid-19, foi 
declarado o estado de 
emergência em Timor-Leste, 
tendo a escola encerrado, 
pelo que não foi possível 
retomar a angariação de 
bens. 



                       ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI    

24  

  

46. Atividades de 
Exploração da 

Natureza - Percurso 
Pedestre "Hera" 

PE - A1; A2; A3. 
 
Curriculares - Objetivos do 
Programa do Desporto 
Escolar. 

Devido à catástrofe que 
aconteceu no dia 13 de março e 
que devastou por completo a 
Escola, a atividade foi 
prontamente cancelada devido à 
falta de condições para a 
consecução da mesma. 

 

47. Exibição de filmes 
independentes e 
videoconferência 
com o realizador 
José Paulo Santos 

PE - A4; B1; B2. 
 
Curriculares – Desenvolver 
a compreensão e a 
expressão da língua 
portuguesa. 

A atividade não foi realizada uma 
vez que a escola encerrou 
funções no dia 13 de março, 
devido à inundação ocorrida. 
Posto isso, deu-se a declaração 
do Estado de Emergência pelo 
Governo de Timor Leste,  em 
resposta à pandemia da Covid-19. 

  

48. Elaboração de sacos 
de tecido 

PE - A4; B1; B2; B7; C1. 
 
Curriculares – Promover 
bons hábitos ambientais e 
sustentáveis. 

Alguns alunos iniciaram a pintura 
de sacos na disciplina de EVT e 
escreveram algumas das frases 
alusivas ao objetivo do projeto, 
relacionado com a preservação 
do ambiente, na disciplina de 
Cidadania. 

O projeto ficou suspenso 
devido à inundação do dia 
13 de março. Esta situação 
também fez com que se 
tivesse perdido material 
destinado a este projeto. 

49. Dia Mundial da 
Língua Portuguesa 

PE - B2; C1. 
 
Curriculares - Promover a 
Língua Portuguesa 

A atividade foi filmada e 
partilhada na página de Facebook 
da Escola, com o objetivo de 
divulgar o Dia Mundial da Língua 
Portuguesa, junto da comunidade 
educativa.  

Esta foi a atividade 
permitida pelas regras 
impostas pelo Estado de 
Emergência, declarado em 
Timor-Leste, perante o surto 
de Covid-19. 

50. Dia da Criança 

PE - A1; A3; B2; B3; C1. 
 
Curriculares - Desenvolver 
a comunicação em língua 
portuguesa; Desenvolver 
hábitos de convívio social, 
respeitando regras de 
convivência em espaços 
públicos. 

A atividade não se realizou em 
virtude das medidas tomadas 
face ao surto do Covid 19, tendo 
sido declarado o estado de 
emergência em Timor-Leste. 

 

51. Yoga Na Escola 

PE - A2; A3; A4; B1. 

Objetivos Gerais: 
Despertar a consciência do 
todo; Fazer compreender 
o sentido de união, de 
relação consigo mesmo, 
com o outro e com o 
ambiente para poder viver 
bem e em harmonia. 

 
Objetivos Específicos: 
Desenvolver a 
concentração, a 
criatividade, a 
imaginação, a auto-
estima, o equilíbrio, 
agilidade, a 
autoconfiança, a 
organização da energia 
muscular e mental e 
praticar algumas asanas. 

O projeto foi considerado bem 
sucedido, por ter proporcionado 
verdadeiros momentos de bem-
estar, que influenciaram de 
forma positiva a qualidade de 
vida dos intervenientes. Foram 
cumpridos os horários ao longo 
do ano letivo, até ao dia da 
inundação na escola. 

Não foi usado parte do 
orçamento, por não se 
terem feito os diplomas de 
participação assídua. 

52. Parlamento dos 
Jovens - Violência 

doméstica e no 
namoro 

PE - A1; A4. 
 
Curriculares - Promover a 
educação para a cidadania 
e o interesse dos jovens 
pelo debate de temas de 
atualidade; Incentivar a 

A avaliação final do projeto é 
francamente positiva, na medida 
em que todas as turmas tiveram 
uma participação ativa e direta. 
Os alunos envolvidos 
participaram nos trabalhos e 
envolveram-se ativamente nas 

A atividade foi desenvolvida 
entre o Departamento de 
Ciências Sociais e Humanas e 
o Departamento de 
Matemática e Ciências 
Experimentais.  
Foram realizadas várias 
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participação cívica e 
política; Promover a 
participação na resolução 
de questões que afetam o 
presente e o futuro 
coletivo; Favorecer o 
desenvolvimento de 
competências 
argumentativas, no 
respeito pela vontade da 
maioria e segundo a 
tolerância; Dar a conhecer 
o funcionamento do 
Parlamento enquanto 
órgão representativo de 
todos os Portugueses. 

eleições, tendo todas as turmas 
apresentado listas de candidatos 
a deputados. O tema, por seu 
lado, revelou-se muito 
motivador, pois permitiu aos 
alunos explorar uma 
problemática, que é socialmente 
sensível de abordar, de forma 
aberta e esclarecida, contando 
para isso com as atividades 
dinamizadas na escola - 
palestras, debates entre turmas, 
realização de vídeo e cartazes 
alusivos ao tema, entre outras.  
No próximo ano, o projeto terá 
continuidade, uma vez, que a sua 
conclusão foi adiada para 2021, 
devido à situação pandémica que 
atravessamos. 

palestras que contaram com 
os seguintes convidados:  
- Superintendente Chefe 
Dr.º Miguel Mendes, 
MAI/Embaixada de Portugal 
em Díli  
- Dr.ª Nurima Alkatiri.  
 
Por lapso, na proposta de 
atividade elaborada em 
outubro de 2019, não ficou 
referido a participação do 
ensino secundário, pelo que 
agora se inclui. 

53. Desporto escolar: 
Clube de 

Basquetebol 

PE - A1; A2; A3; A4.  
 
Curriculares - Objetivos do 
Desporto Escolar 

As atividades decorreram 
normalmente todas as quintas-
feiras, excepto nos dias de chuva 
em que os treinos ficaram 
condicionados por este 
constrangimento. A maioria dos 
alunos foi assídua e participou 
com empenho nas atividades. 

Com a colaboração da 
Associação de Estudantes, 
realizou-se parte do torneio 
interescolas, nas instalações 
do Benfica. Porém, devido à 
pandemia, o mesmo foi 
interrompido.  

54. Praia/ educação 
ambiental 

PE - B3; B5. 
 
Curriculares – Promover o 
desenvolvimento pessoal e 
social; Promover o 
conhecimento do mundo, 
as expressões e a 
linguagem oral 

A atividade permitiu o 
envolvimento das crianças e dos 
adultos, tendo as primeiras 
mostrado empenho e bastante 
satisfação. As crianças revelaram 
também a aquisição de 
conhecimentos significativos ao 
nível da linguagem, da autonomia 
e do conhecimento do mundo.  
Ainda que o departamento 
considere que não tivesse sido a 
logística ideal, o funcionamento 
da atividade teve de ser 
alterado. Cada grupo foi à praia 
uma única vez e isso não 
permitiu uma maior interação 
das crianças entre si. 

Como alguns grupos não 
concluíram a atividade, 
devido ao mau tempo, o 
departamento considera 
pertinente que, de futuro, a 
realização da atividade 
ocorra no 3.º período, 
procurando assim condições 
climatéricas mais 
favoráveis.  

55. Yoga Na Escola 

PE - A2; A3; A4; B1. 

Objetivos Gerais: 
Despertar a consciência do 
todo; Fazer compreender 
o sentido de união, de 
relação consigo mesmo, 
com o outro e com o 
ambiente para poder viver 
bem e em harmonia. 

 
Objetivos Específicos: 
Desenvolver a 
concentração, a 
criatividade, a 
imaginação, a auto-
estima, o equilíbrio, 
agilidade, a 
autoconfiança, a 
organização da energia 
muscular e mental e 
praticar algumas asanas. 

A atividade não se realizou 
devido ao surto de Covid-19 que, 
para além de ter levado o 
encerramento da escola durante 
o 3.º período, não prevê medidas 
restritas quanto ao ajuntamento 
de pessoas. 
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56. Feira Muticultural 

PE - A1; A2; A3. 
 
Curriculares – Promover e 
desenvolver os objetivos 
da disciplina de Cidadania 
e Desenvolvimento, 
nomeadamente no que diz 
respeito às questões sobre 
a interculturalidade. 

O projeto inseria-se na 
componente curricular Cidadania 
e Desenvolvimento com o tema 
“Interculturalidade”. Parte da 
atividade foi desenvolvida, com 
recurso à pesquisa, à realização 
de resumos e debates sobre 
diversas temáticas, na hora de 
Apoio à DT. Porém, envolveu 
também outras disciplinas e os 
respetivos professores de outras 
áreas. 
O projeto não foi concluído, 
devido à interrupção das 
atividades escolares presenciais.  

 

O projeto foi iniciado em 
janeiro, para que pudesse 
culminar com a atividade de 
mostra, a feira, durante 2 
dias. Esta não se realizou, 
devido à pandemia.  

57. Desporto Escolar: 
Clube de Natação 

PE - A1; A2; A3.  
 
Curriculares - Objetivos do 
Desporto Escolar. 

A atividade decorreu como 
previsto, até à data da sua 
interrupção.  
É de assinalar que a piscina não 
esteve com a qualidade da água 
adequada, por 3 vezes, não 
permitindo a sua utilização 
nesses momentos. 

A atividade foi concluída na 
segunda quinzena de março, 
devido à interrupção das 
atividades escolares a 
propósito da inundação da 
escola. Para além disso, o 
3.º período decorreu dentro 
dos moldes do "Ensino Não 
Presencial". 

58. Desporto Escolar: 
Torneios Desportivos 

PE - A1; A2; A3.  
 
Curriculares - Realizar 
ações relativas aos 
conteúdos de nível em 
cada modalidade. 

Resultado positivo, de acordo 
com o esperado. Ainda assim, a 
atividade não se realizou nalguns 
momentos, devido ao mau 
tempo, o que se traduz numa 
participação mais irregular. 

  

59. Cerimónia de 
Encerramento do 

Ano Letivo 

PE - A2; A4; B1; B2; B3; 
C1; C3. 
 
Curriculares - Promover a 
compreensão e expressão 
em língua portuguesa. 

A atividade não se realizou. 

A atividade não se realizou 
em virtude das medidas 
tomadas face ao surto do 
Covid-19, tendo sido 
declarado o estado de 
emergência em Timor-Leste. 

60. Rancho Folclórico 
"Lorikos" 

PE - A2; A3; B1. 
 
Curriculares – Promover a 
cultura portuguesa. 

Os alunos e respetivos 
encarregados de educação 
aderiram ao projeto com 
bastante entusiasmo, tendo 
colaborado na aquisição de trajes 
e calçado adequados ao folclore 
e transportando os seus 
educandos para os ensaios.  

O projeto ficou suspenso 
devido à inundação do dia 
13 de março. Os trajes, bem 
como o calçado e os 
acessórios (meias, brincos, 
correntes, lenços da cabeça 
e pescoço) desapareceram 
durante a referida 
calamidade. 

61. Coro Escolar 

PE - A1; A4; A5; B1; B2; 
B3; C1. 
 
Curriculares -  
Interpretação vocal e 
instrumental. 

Houve uma grande adesão, 
sobretudo nos alunos do 2.º ciclo.  
Os intervenientes participaram 
com empenho e interesse, nos 
encontros semanais mantidos e 
nas apresentações efetuadas. 
Ao longo do ano letivo o coro 
atuou na Festa de Natal da Escola 
e na cerimónia de entrega de 
certificados do curso de 
português, no Centro Cultural 
Português de Díli. Durante os 
ensaios, às segundas-feiras, 
foram também gravadas algumas 
músicas, que posteriormente 
foram transmitidas na Rádio 
Escola.  

Estavam previstas mais 
apresentações do coro e  
gravações  de outras músicas 
para a Rádio Escola, mas 
atendendo à inundação 
ocorrida a treze de março 
na escola, e o posterior 
encerramento em virtude do 
estado de emergência 
decretado pelo Governo de 
Timor Leste, não puderam 
ser realizadas. 
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62. Clube de Teatro 

 PE - A4; B2; C1; C3. 
 
Curriculares - Desenvolver 
o gosto pelo teatro; 
Treinar a expressão oral 
(articulação, entoação, 
projeção de voz); Treinar 
a expressão física 
(mímica, expressão facial, 
movimentação em cena); 
Adquirir e memorizar 
vocabulário; Desenvolver a 
expressão escrita; 
Desenvolver a 
compreensão de 
enunciados orais e 
escritos; Desenvolver 
competências 
comunicativas.  

As sessões semanais correram 
conforme o previsto, tendo sido 
atingidos os objetivos 
relacionados com o treino de 
competências expressivas 
(língua, voz, mímica, interação). 
Não foi cumprido o objetivo 
final, da apresentação da peça, 
por motivos alheios à nossa 
vontade. 

Em virtude do ocorrido no 
dia 13 de março e ainda 
devido às medidas de 
prevenção de contágio por 
Covid-19, foi declarado o 
estado de emergência 
decretado pelo Governo de 
Timor-Leste. Por isto, não 
foi possível concluir a 
preparação da peça "Nau 
Catrineta", nem fazer a sua 
apresentação pública, que 
estava agendada para o mês 
de maio.  

63. Canguru Matemático 
Sem Fronteiras 2020 

PE - A1; A2; B1; B3.  
 
Curriculares - Estimular o 
gosto e o estudo pela 
Matemática; Resolver 
questões matemáticas de 
forma lúdica; Reconhecer 
que a resolução de 
problemas propostos é 
uma conquista pessoal 
muito recompensadora. 

A atividade teve uma boa adesão, 
apesar do número de 
participantes não ter 
correspondido ao número 
inicialmente planificado, pelo 
que estão de parabéns os alunos 
que, mesmo não estando 
inscritos, participaram nesta 
atividade extra-aula.  
Este ano o campeonato realizou-
se em moldes distintos:  
- A execução das provas foi feita 
à distância (no domicílio); 
- O apuramento dos resultados 
foi feito só a nível de escola. 

 

A entrega dos diplomas dos 
primeiros 3 classificados 
deverá ser feita no início do 
próximo ano letivo. 

64. Oficina de Música 

PE - A1; A4, A5; B1, B2; 
B3; C1. 
 
Curriculares – Desenvolver 
a interpretação vocal e 
instrumental. 

A atividade teve uma grande 
adesão junto dos alunos do 1.º 
ciclo, que demonstraram 
bastante motivação, empenho e 
interesse pelas propostas dos 
professores nos encontros 
semanais.   
Tendo em conta o objetivo da 
Oficina de Música e atendendo ao 
número elevado de participantes, 
foram feitas algumas adaptações 
para que todos os alunos 
pudessem tocar cada um dos 
instrumentos disponíveis. Os 
alunos tiveram oportunidade de 
aprender a executar os 
instrumentos e de explorar a voz.  

A atividade foi interrompida 
após a inundação da Escola a 
13 de março. Depois disso, 
em virtude das medidas 
decretadas a propósito do 
surto de Covid-19, não 
houve oportunidade de dar 
continuidade ao projeto, 
uma vez que o ensino se 
desenrolou à distância. 
Sugere-se que a 
implementação desta 
atividade, no futuro, tenha 
um número limite de 
inscrições, uma vez que o 
tempo da aula e os 
instrumentos orff disponíveis 
são insuficientes para um 
número elevando de alunos. 

65. Grupo de Ginástica 
da Escola Portuguesa 

de Díli 

PE - A1; A2; A3. 
 
Curriculares - Objetivos do 
Desporto Escolar. 

Foram apresentados dois 
esquemas de Ginástica Artística, 
por ocasião do Natal e da Páscoa. 
Estes esquemas tiveram muito 
sucesso, pois foram muito bem 
recebidos pela comunidade 
educativa. Os alunos envolvidos 
participaram com bastante 
empenho e dedicação em todas 
as atividades. 

O grupo de Ginástica cessou 
a sua atividade após a 
catástrofe ocorrida na 
Escola Portuguesa de Díli, no 
dia 13 de Março, mas 
também devido aos efeitos 
da pandemia COVID-19, pois 
todas as atividades letivas 
presenciais foram 
igualmente canceladas. 

66. Concurso de Leitura 

PE - A1; A2; B1; B3 
 
Curriculares – Promover o 
gosto pela leitura; 
Desenvolver a 
compreensão escrita. 

A avaliação da atividade foi 
sendo feita através dos testes de 
Aferição da Leitura. 
Atendendo ao facto de que foram 
realizadas as duas primeiras fases 
deste concurso, que mobilizam o 
maior número de alunos, pode-se 
considerar que os objetivos 
inerentes a esta iniciativa foram 
globalmente atingidos, pois os 

A 3.ª edição do Concurso de 
Leitura da Escola Portuguesa 
de Díli teve como 
objetivo criar e consolidar 
os hábitos de leitura 
e elevar os índices de 
literacia dos alunos. A 
atividade não foi 
integralmente cumprida 
devido ao encerramento da 
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alunos da EPD leram com 
empenho as obras a concurso. 

Escola, o qual foi 
determinado, inicialmente, 
pelas inundações do dia 13 
de março e, posteriormente, 
pelo estado de emergência 
decorrente da pandemia 
COVID-19.  

67. Rádio Ativa 

PE - A4; B1; B2; C1. 
 
Curriculares - Gravar 
músicas e difundi-las na 
Rádio da Escola. 

A adesão à atividade pela 
comunidade escolar foi 
satisfatória. Foram realizadas 
gravações com os alunos, em 
ambiente de sala de aula, nas 
atividades de Oficina de Música e 
nos ensaios do Coro. Também se 
fizeram gravações numa turma 
do ensino pré-escolar, com 
acompanhamento de guitarra. 
Todas as músicas gravadas foram 
entregues às responsáveis pela 
Rádio Escola, que dinamizaram a 
transmissão das mesmas nos 
intervalos.  

Estava previsto fazerem-se 
mais gravações, no âmbito 
desta atividade, mas 
atendendo à inundação 
ocorrida a 13 de março e ao 
posterior encerramento da 
Escola, em virtude do estado 
de emergência decretado 
pelo Governo de Timor 
Leste, as mesmas não 
puderam ser realizadas.  

68. Festa final de ano 

PE - B3; B5. 
 
Curriculares - Promover o 
desenvolvimento pessoal e 
social; Conhecer o mundo; 
desenvolver as expressões 
e a linguagem oral. 
 

A atividade não se realizou 
devido à Pandemia do Covid-19.   
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Anexo 4 – Orçamento 

 

1 Cerimónia de Abertura do Ano Letivo   $175,00 

2 Comemoração do Dia Mundial da Música   $20,00 

3 Dia Mundial do Professor - Inauguração da Galeria Ruy Cinatti   $110,00 

4 Semana de prevenção e combate ao Bullying na escola   $25,00 

5 Alimentação Saudável e Rendimento Escolar   $50,00 

6 "Spooky Bar"   $15,90 

7 Angariação e entrega de bens em benefício das vítimas do incêndio de Ermera e Liquiçá   $20,00 

8 Semana da Alimentão   $80,00 

9 Peça de Teatro "Refúgio"   $36,25 

10 Comemoração do Dia Mundial do cinema   $20,00 

11 Dia Nacional da Juventude/Massacre de St. Cruz   $11,25 

12 
Parlamento dos Jovens –  
Comemoração do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres   $0,00 

13 Festa de Natal   $270,00 

14 Almoço de Natal   $5 600,00 

15 Aldeia de Natal    $23,00 

16 Ilustração de imagens alusivas à quadra natalícia.   $0,00 

17 Saída de campo de Geologia    $20,00 

18 Hora do Código   $20,00 

19 Festa de Natal   $500,00 

20 Conhecer um local de comércio - Loja Pateo   $40,00 

21 Aula de campo-Biodiversidade na praia   $20,00 

22 Comemoração dos 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança   $76,00 

23 Visita de Estudo ao Centro de Direitos Humanos   $20,00 

24 Caminhada   $45,00 

25 Aula de campo-Biodiversidade na praia (A SUBTRAIR AO TOTAL POR REPETIÇÃO DE LANÇAMENTO)   $20,00 

26 Árvore de Natal (Interior)   $293,00 

27 Plantar uma Planta- Desenvolvimento Sustentável   $0,00 

28 Visita ao Museu   $10,00 

29 Visita ao Centro Cultural Português   $10,00 

30 Carnaval    $300,00 

31 2.º Corrida da Liberdade - EPD   $0,00 

32 Sinos e Ovos de Páscoa   $0,00 

33 Semana da Língua Portuguesa   $84,00 

              

      A transportar $7 891,40 
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Transporte 

$7 891,40 

                

34 SuperTmatik- Cálculo Mental   $81 

35 Gincana das Ciências   $0,00 

36 Família na escola   $0,00 

37 Dia Mundial da Criança   $0,00 

38 Exposição de presépios (iniciação à escultura)   $12,00 

39 Limpeza da praia; Visita às orfãs (Bidau) - 07/03/2020   $26,00 

40 Projeto: Mais Vale Ler Mais   $0,00 

41 Cantinho das Conversas   $2,25 

42 Escolas do Mundo - Escola Ideal   $3,00 

43 Amigos do Ambiente    $100,00 

44 Ovos de Páscoa   $15,00 

45 Tratamento das águas   $0,00 

46 
Angariação e entrega de bens em benefício das vítimas do incêndio no Colégio Infante 
Sagres   $7,00 

47 Atividades de Exploração da Natureza - Percurso Pedestre "Hera"   $0,00 

48 Exibição de filmes independentes e videoconferência com o realizador José Paulo Santos   $0,00 

49 Elaboração de sacos de tecido    
                                                                                                                                    

92 $ 

50 Dia Mundial da Língua Portuguesa   $0,00 

51 Dia da Criança   $0,00 

52 Yoga Na Escola   $10,00 

53 Parlamento dos Jovens - Violência doméstica e no namoro   $60,00 

54 Desporto escolar: Clube de Basquetebol   $150,00 

55 Praia/ educação ambiental   $400,00 

56 Yoga Na Escola   $0,00 

57 Feira Muticultural   $0,00 

58 Desporto escolar: Clube de Natação   $0,00 

59 Desporto Escolar: Torneios Desportivos   $100,00 

60 Cerimónia de Encerramento do Ano Letivo   $0,00 

61 Rancho Folclórico "Lorikos"   $92,00 

62 Coro Escolar   $5,00 

63 Clube de Teatro   $0,00 

64 Canguru Matemático Sem Fronteiras 2020   $40,00 

65 Oficina de Música   $5,00 

66 Grupo de Ginástica da Escola Portuguesa de Díli   $25,00 

67 Concurso de Leitura   $0,00 

      A transportar $8 943,65 

                

68 Rádio Ativa   $5,00 

69 Festa final de ano   $0,00 

TOTAL 

 
$8 948,65 (- $20) = 

 

$ 8 928,65 
 


