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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 estabelecimento 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 2020/2021 somaram um total de sessenta e 

duas (62), ainda que nem todas tivessem sido realizadas, por motivos de força maior, 

a saber: Foi decretado o estado de emergência em Timor-Leste, face ao surto 

pandémico mundial de Covid-19, e respetivo confinamento obrigatório da população 

de Díli, a partir do dia 9 de março, obrigando a que o processo de ensino-

aprendizagem passasse a acontecer à distância. Há também a ressalvar o facto de que 

a grande maioria dos docentes da EPD, apenas chegaram a 21 de Setembro de 2020 

(também devido à escassez de voos, ainda por causa da pandemia) e tiveram de fazer 

um período de quarentena de 14 dias, antes de poderem apresentar-se na escola.  

Este fator obrigou 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 89%. 

Apenas 11% 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 2020/2021 

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

apenas as 45 atividades respeitantes ao trabalho desenvolvido nos vários ciclos de 

ensino, no período compreendido entre 10 de Outubro de 2020 e 9 de março de 2021. 

Desse universo, pesando o nível de consecução efetivo, conclui-se que a EPD realizou 

71% dos projetos, uma vez que as contingências já referidas afetaram, ainda que 

parcialmente, 29% das atividades, tal como espelha o gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Consecução das Atividades entre Outubro e Março  
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A taxa de 29% das atividades realizadas parcialmente diz respeito essencialmente aos 

treze (13) projetos considerados de longa duração (ver anexo 1), por se prever que 

decorressem ao longo de todo o ano letivo. 

 
 
 
 
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. Referir ainda que na categoria “Outro”, se inserem todas as 

atividades de iniciativa da Equipa da Biblioteca Escolar, independentemente de 

terem sido ou não em elaboradas em parceria com qualquer outro departamento 

curricular.  

 

 

 

 

Gráfico 4 - Atividades categorizadas por Departamento 
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2.3 Destinatários 

As atividades do PAA foram planeadas priorizando os alunos da escola (61%), mas também 

as suas famílias e a restante comunidade escolar (39%), tal como mostra o gráfico 5.  

 

Gráfico 5 - Atividades categorizadas por Destinatário 

 
2.4 Local de Realização 

Já no gráfico 6 percebe-se que 80% 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 (8%). 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. Ainda a destacar 

que 12% das atividades, ao serem redesenhadas, ocorreram na página oficial da EPD na 

Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Atividades categorizadas por Local de Realização 
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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 sete mil dólares americanos 

($7000 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 pelo 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: 

- 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 21% 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 
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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 as medidas 

decretadas a propósito do surto 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.  

 

Mesmo tendo surgido situações imprevistas e que definiram novos contornos 

educativos, as atividades planeadas procuraram sempre estabelecer princípios em 

que o aprender se desenrolasse num ambiente propício e positivo, apontando novos e 

possíveis caminhos a percorrer. 

 

7 de junho de 2021 

 

O coordenador de projetos, 

Rui Pedro Soares 
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4. Anexos 

 

 Anexo 1 –  Atividades de Longa Duração 
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Atividade Departamento Observações 

1.Hora do Conto Outro Sessões de leitura em voz alta que contam 
com a colaboração dos Pais Voluntários da 
Leitura e de outros elementos da 
Comunidade Escolar 

2.Pais Voluntários da 

Leitura 

Outro Atividade que decorre ao longo do ano 
letivo, em momentos específicos e consiste 
na animação de leituras levadas a cabo pelos 
pais e encarregados de educação inscritos no 
projeto. 

3.A Poesia das Profissões Outro Concurso mensal que consiste no 
preenchimento de um poema lacunar.   

4.Leitura em Vai e Vem Outro Espaço de animação de leitura domiciliária. 
Requisição semanal de livros. 

5.Natação Expressões Espaço de aulas de natação para alunos do 
7º Ano – Turmas A e B na piscina do Hotel 
Timor 

6.Ginástica Expressões Espaço de Ginástica livre e orientada para 
demonstrações para todos os alunos 

7. Coro Escolar Expressões Para alunos dos 2º e 3º ciclos 

8.Projeto 'Cartas com 

Ciência' 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

Esta atividade tem como objetivo 
estabelecer um intercâmbio de cartas 
escritas em língua portuguesa com cientistas 
que vivem em diferentes locais do globo. É 
uma atividade anual, com a previsão de 
haver quatro trocas de cartas entre aluno e 
cientista. 

9.Clube de Teatro Línguas Para alunos do 2º e 3º ciclos e secundário 
(ensaios semanais, oficina e concurso); 
Professores (oficina) 

10.Parlamento dos Jovens Outro O Programa Parlamento dos Jovens, 
aprovado pela Resolução nº 42/2006, de 2 
de junho, é uma iniciativa da Assembleia da 
República, dirigida aos jovens dos 2º e 3º 
ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário, de escolas do ensino público, 
particular e cooperativo do Continente, das 
Regiões Autónomas e dos círculos da Europa 
e de Fora da Europa. 

11. Artistas Digitais - XX 

edição 

Outro Concurso de promoção da saúde alimentar e 
exercício físico, para os alunos das turmas A, 
B e C do 6º ano. 

12. Newton gostava de 

ler! 

Outro O projeto “Newton Gostava de Ler!” alia 
momentos de dinamização de leitura à 
experimentação através da realização de 
atividades de cariz científico/experimental 
na biblioteca. 

13.Concurso Escolar de 

Ilustração Científica 

Outro Esta atividade foi lançada pelo Colégio 
Português de Angola e envolve as várias 
Escolas Portuguesas no Estrangeiro. Para os 
alunos do 1º, 2º e 3º ciclo 

 
NOTA: 
Todas as atividades foram interrompidas a 9 de março de 2021, pelo que se considera que foram 
realizadas apenas parcialmente. 
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Anexo 2 –  Outras Atividades 

 

 Data Atividade Departamento Observações 

O
U

T
U

B
R
O

 

10-out-20 1.Vamos Imaginar Outro Realizada 

12-out-20 2.Semana da Alimentação Pré-Escolar Realizada 

14-out-20 3.Cozinhar com Livros - Promoção da Leitura Outro Realizada 

20-out-20 4.O Ponto - Animação de Leitura Outro Realizada 

21-out-20 5.Desporto Escolar: Torneios desportivos Expressões Realizada 

31-out-20 
6.Roteiro Turístico em Díli Outro Realizada 

N
O

V
E
M

B
R
O

 

25-nov-20 

7.Parlamento dos Jovens -Comemoração do Dia 

Internacional para a Eliminação da Violência Contra as 

Mulheres 

Outro 

Realizada 

30-nov-20 8.Concurso ROSA DOS VENTOS 
Ciências Sociais e 

Humanas 

Realizada 

D
E
Z
E
M

B
R
O

 

1-dez-20 9.Despertar para a Ciência 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

Realizada 

1-dez-20 10.Um Postal para Ti, um Postal para Mim… Outro Realizada 

1-dez-20 11.Vamos oferecer leituras!  Outro Realizada 

1-dez-20 12.A Árvore de Natal da BE  Outro Realizada 

1-dez-20 13.Mensagens de Natal Línguas Realizada 

2-dez-20 14.Decorações de Natal e Flash Mob "Jerusalema" 1.º CEB Realizada 

4-dez-20 15.Aldeia de Natal e Decoração de Natal Expressões Realizada 

9-dez-20 16.Feira do Livro Outro Realizada 

10-dez-20 
17.Parlamento dos Jovens - Campanha "Cria a tua 

pulseira" 
Outro 

Realizada 

14-dez-20 18.Animação de Leituras de Natal Outro Realizada 

18-dez-20 19.Cantata de Natal Expressões Realizadas 

J
A
N

E
IR

O
 8-jan-21 20.Um amigo é… Outro Realizada 

8-fev-21 21.A Lenda das Sete Sereias do Atlântico Outro Realizada 

F
E
V
E
R
E
IR

O
 

8-fev-21 22.A árvore do amor e da amizade Outro Realizada 

9-fev-21 23.Dia da Internet Mais Segura  Outro Realizada 

10-fev-21 24."Gosto de ti (quase sempre)" Outro Realizada 

11-fev-21 25.Tema musical - Semana do Amor e da Amizade (BE) Expressões Realizada 

12-fev-21 26.Carnaval Pré-Escolar Realizada 

24-fev-21 27.Visita de Estudo Empresa de reciclagem Caltech 
Matemática e 

Ciências Experim. 

Realizada 
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25-fev-21 28.Despertar para a Ciência Outro Realizada 
M

A
R
Ç
O

 

3-mar-21 29.Decoração alusiva à Páscoa Expressões Realizada 

8-mar-21 30.Não seria maravilhoso… Outro Realizada 

8-mar-21 31.Quem conta um conto acrescenta um ponto Outro Realizada 

8-mar-21 32.Ruy Cinatti nasceu a 8 de março Outro Realizada 

13-mar-21 33.Semana da Árvore Pré-Escolar Não Realizada 

15-mar-21 34.Dia do Pi 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

Realizada 

22-mar-21 35.Dia da Poesia (Alunos Coro EPD e BE) Outro Não Realizada 

22-mar-21 36.A Árvore da Poesia Outro Não Realizada 

A
B
R
IL

 

23-abr-21 
37.Dia Mundial do Livro - " Quem conta um conto 

acrescenta um ponto" 
Outro 

Realizada 

26-abr-21 
38.Comemoração do 25 de abril (Alunos do Coro EPD e 

BE) 
Outro 

Não Realizada 

26-abr-21 
39.Dia da Liberdade - " O Tesouro" de Manuel António 

Pina 
Outro 

Realizada 

M
A
IO

 

5-mai-21 
40.Dia Mundial da Língua Portuguesa - "Separados por 

oceanos, unidos pelas palavras" 
Outro 

Realizada 

5-mai-21 
41.Dia Mundial da Língua Portuguesa - "Ruy Cinatti 

nasceu a 8 de março" 
Outro 

Realizada 

5-mai-21 42.Dia Mundial da Língua Portuguesa - Vamos Imaginar Outro Realizada 

10-mai-21 43.Semana da Família Pré-Escolar Não Realizada 

20-mai-21 44.Era uma vez... o 20 de maio! 1.º CEB Realizada 

J
U

N
H

O
 

1-jun-21 45.Dia Mundial da Criança Pré-Escolar Não Realizada 

1-jun-21 
46.Dia da Criança - " Quem conta um conto acrescenta 

um ponto" 
Outro 

Realizada 

10-jun-21 47.Em PORTUGUÊS! Outro Realizada 

11-jun-21 48.Semana da Praia Pré-Escolar Não Realizada 

30-jun-21 49.Festa de Final de Ano Pré-Escolar Não Realizada 

 



                       ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI    

13  

  

Anexo 3 – Avaliação das Atividades 

 

Designação do Projeto / 
Atividade 

Obj Estratégico do PE / 
Obj. Curriculares 

Avaliação Observações 

1-Vamos Imaginar 

B1,B2,B3 
 
Dinamizar atividades 
livres, de caráter lúdico e 
cultural. Aumentar a 
proficiência em língua 
portuguesa. Fomentar o 
trabalho colaborativo. 
Fomentar a autonomia. 

  

2-Semana da 

Alimentação 

A3.1; B1.2; B1.3; B2.2  

Sensibilizar para uma 

alimentação saudável; 

Desenvolver a oralidade 

através de diferentes 

suportes; Desenvolver o 

vocabulário referente à 

alimentação; Trabalhar o 

desenvolvimento sensorial. 

  

3-Cozinhar com 

Livros 

B1, B2 

Estimular nos alunos o 

prazer da leitura. 

Dinamizar atividades 

livres, de caráter lúdico e 

cultural. Organizar 

atividades que favoreçam 

a consciência e a 

sensibilização para 

questões de ordem 

cultural e social. Fomentar 

o trabalho colaborativo. 

  

4-O Ponto 

B1, B2,B3 

Articular as atividades dos 

diferentes departamentos 

e ciclos de ensino. 

Estimular nos alunos o 

prazer da leitura, 

assumindo-a como fonte 

de cultura, educação, 

comunicação e 

divertimento. Dinamizar 

atividades livres, de 

caráter lúdico e cultural. 

Fomentar o trabalho 

colaborativo. 

  

5-Desporto Escolar 

A1.A2.A.3  

Objetivos do Desporto 

escolar. Realiza as ações 

relativas aos conteúdos do 

seu nível, em cada 

modalidade. 
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6-Roteiro Turístico 

em Díli 

A2, A4, B1, B2, B3, C1, C3  

Promover a compreensão e 

expressão em língua 

portuguesa. 

  

7-Comemoração do 

Dia Internacional 

para a Eliminação da 

Violência Contra as 

Mulheres 

A2 e B1 

Reconhecer e recusar 

situações de violência e 

discriminação; Reconhecer 

a existência de 

estereótipos e suas 

possíveis consequências 

negativas. 

  

8-Concurso Rosa Dos 

Ventos 
A1, A2, A3. B1, B2  

  

9-Despertar para a 

Ciência 

A1 e B1 

Terra em transformação - 

A Terra conta a sua 

história - Os fósseis e a sua 

importância para a 

reconstituição da História 

da Terra. Objetivos: 

Identificar as principais 

etapas da formação dos 

fósseis. 

  

10-Um Postal para 

Ti, um Postal para 

Mim… 

A 3, B1 

Promover a interação 

entre os vários elementos 

da comunidade escolar. 

Envolver a comunidade 

escolar nas atividades da 

Biblioteca. Dinamizar 

atividades livres, de 

caráter lúdico e cultural. 

Aumentar a proficiência 

em língua portuguesa.  

  

11-Vamos oferecer 

leituras! 

B1,B2 

Dinamizar atividades 

livres, de caráter lúdico e 

cultural. Organizar 

atividades que favoreçam 

a consciência e a 

sensibilização para 

questões de ordem 

cultural. Aumentar a 

proficiência da língua 

portuguesa. Fomentar a 

autonomia e .o trabalho 

colaborativo 

  

12-A Árvore de Natal 

da BE 

B1, B2,B3; 

Dinamizar atividades 

livres, de caráter lúdico e 

cultural. Organizar 

atividades que favoreçam 
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a consciência e a 

sensibilização para 

questões de ordem 

cultural e social. Fomentar 

o trabalho colaborativo. 

13-Mensagens de 

Natal 

B1,B2, B3 

Articular as atividades dos 

diferentes departamentos 

e ciclos de ensino. 

Dinamizar atividades 

livres, de caráter lúdico e 

cultural. Organizar 

atividades que favoreçam 

a consciência e a 

sensibilização para 

questões de ordem 

cultural. Aumentar a 

proficiência da língua 

portuguesa. Fomentar a 

autonomia e o trabalho 

colaborativo. 

  

14-Decorações de 

Natal e Flash Mob 

"Jerusalema" 

A2, A3 

Explorar a resistência e a 

plasticidade de materiais 

recicláveis; Explorar 

materiais fazendo 

composições; Construir 

objetos consoante o tema 

""floco de neve""; 

Deslocamentos 

combinando diferentes 

ritmos; Equilíbrios 

associados à dinâmica dos 

movimentos; Habilidades 

motoras em grupo. 

  

15-Aldeia de Natal e 

Decoração de Natal 

A2-A4-A5-B1-B2-B3-B7-C1  

Os alunos compreenderão 

a evolução tecnológica e 

histórica dos objetos, 

refletirão sobre a forma e 

função dos objetos, 

reconhecendo-lhes textura 

e a estrutura. 6ºano-

Conhecerão a origem e 

propriedades dos materiais 

e os processos de 

transformação das 

matérias-primas, 

organização, construção e 

estruturas das formas. 

  

16-Feira do Livro 

A3, B1, D2 

Promover eventos para a 

divulgação e consolidação 

da língua portuguesa. 

Promover hábitos de 

leitura. Proporcionar a 

toda a comunidade escolar 

a aquisição de livros. 

Colaborar com entidades 

sediadas em Díli na 

promoção da língua 

portuguesa. 
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17-Parlamento dos 

Jovens - Campanha 

"Cria a tua pulseira" 

A2 e B1 

Reconhecer e recusar 

situações de violência 

discriminação; 

Reconhecer a existência 

de estereótipos e suas 

possíveis consequências 

negativas. 

  

18-Animação de 

Leituras de Natal 

B1 

Estimular nos alunos o 

prazer da leitura, 

assumindo-a como fonte 

de cultura, educação, 

comunicação e 

divertimento. Promover e 

incutir hábitos de leitura. 

Aumentar a proficiência da 

língua portuguesa.   

  

19-Cantata de Natal 

A2, A3 D, B1, B2, B3, C1, 

C3, D1 

Promover a compreensão e 

expressão em língua 

portuguesa. 

  

20-Concurso Escolar 

de Ilustração 

Científica 

B1, C3 

Promoção do património 

natural biológico; debater 

e refletir sobre a 

necessidade de conhecer, 

promover e conservar a 

biodiversidade. 

  

21-Um amigo é… 

A3,B1,B2 

Promover a interação 

entre os vários elementos 

da comunidade escolar. 

Envolver a comunidade 

escolar nas atividades da 

Biblioteca. Dinamizar 

atividades livres, de 

caráter lúdico e cultural. 

Aumentar a proficiência da 

língua portuguesa. 

Fomentar a autonomia e o 

trabalho colaborativo. 

  

22-A Lenda das Sete 

Sereias do Atlântico 

B1,B2,B3 

Dinamizar atividades 

livres, de caráter lúdico e 

cultural. Aumentar a 

proficiência em língua 

portuguesa. Fomentar o 

trabalho colaborativo. 

Fomentar a autonomia. 

  

23-A árvore do amor 

e da amizade 

B1, B2,B3 

Dinamizar atividades 

livres, de caráter lúdico e 

cultural. Organizar 

atividades que favoreçam 

a consciência e a 

sensibilização para 
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questões de ordem 

cultural e social. 

Aumentar a proficiência 

em língua portuguesa. 

Fomentar o trabalho 

colaborativo. 

24-Dia da Internet 

Mais Segura 

B1,B2, B3 

Promover atividades de 

caráter prático. Realizar 

atividades que 

correspondam às 

necessidades dos alunos. 

Promover o trabalho 

colaborativo entre 

docentes. Organizar 

atividades que favoreçam 

a consciência e a 

sensibilização para 

questões de ordem social.  

  

25-"Gosto de ti 

(quase sempre)" 

B1 

Estimular nos alunos o 

prazer da leitura, 

assumindo-a como fonte 

de cultura, educação, 

comunicação e 

divertimento. Promover e 

incutir hábitos de leitura. 

Aumentar a proficiência da 

língua portuguesa.   

  

26-Tema musical - 

Semana do Amor e 

da Amizade (BE) 

A2, A4, B1, B2, B3, C1, C3 

Promover a compreensão e 

expressão em língua 

portuguesa. 

  

27-Carnaval 

A3.1; B1.2; B1.3; B2.2 

Valorizar tradições; 

Motivar a socialização 

entre grupos. 

  

28-Visita de Estudo 

Empresa de 

reciclagem Caltech 

A1, B1, B2, C3 

Cidadania e 

Desenvolvimento: espírito 

crítico, mudança de 

atitudes e 

consciencialização do meio 

que nos rodeia. Ciências 

Naturais: relacionar um 

ambiente geológico com a 

saúde e 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 que é 

necessário preservar, o 

que implica o tratamento 

físico-químico de águas de 
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abastecimento e residuais. 

29-Despertar para a 

Ciência 

A1 e B1 

Terra em transformação - 

Subdomínio 3 - 

Consequências da 

Dinâmica Interna da Terra 

  

30-Decoração alusiva 

à Páscoa 

A2-A4-A5-B1-B2-B3-B7-C1  

5ºano-Os alunos 

compreenderão a evolução 

tecnológica e histórica dos 

objetos, refletirão sobre a 

forma e função dos 

objetos, reconhecendo-

lhes textura e a estrutura. 

6ºano-Conhecerão a 

origem e propriedades dos 

materiais e os processos 

de transformação das 

matérias-primas, 

organização, construção e 

estruturas das formas.  

  

31-Não seria 

maravilhoso… 

B1,B2,B3 
Dinamizar atividades livres, 
de caráter lúdico e 
cultural. Aumentar a 
proficiência em língua 
portuguesa. Fomentar o 
trabalho colaborativo. 
Fomentar a autonomia. 

  

32-Quem conta um 

conto acrescenta um 

ponto 

B1,B2 

Dinamizar atividades 

livres, de caráter lúdico e 

cultural. Aumentar a 

proficiência da língua 

portuguesa. Fomentar a 

autonomia e o trabalho 

colaborativo 

  

33-Ruy Cinatti 

nasceu a 8 de março 

B1,B2 

Dinamizar atividades 

livres, de caráter lúdico e 

cultural. Aumentar a 

proficiência da língua 

portuguesa. Fomentar a 

autonomia e o trabalho 

colaborativo 

  

34-Semana da Árvore 

A2.2; A3.1; B1.2; B1.3; 

B2.2 

Sensibilizar para o cuidado 

do Meio Ambiente; 

Desenvolver o sentido de 

responsabilidade; 

Aumentar do vocabulário 

temático; Trabalhar o 

desenvolvimento sensorial; 

Desenvolver a oralidade 

através de diferentes 
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suportes. 

35-Dia do Pi B1 e B3 
  

36-Dia da Poesia 

A2, B1, B2, B3, C3 

Promover a compreensão e 

expressão em língua 

portuguesa; Promover 

atividades 

interdisciplinares; 

  

37-A Árvore da 

Poesia 

A3,B1, B2,B3 

Envolver os pais e 

encarregados de educação 

nas atividades da 

Biblioteca. Dinamizar 

atividades livres, de 

caráter lúdico e cultural. 

Organizar atividades que 

favoreçam a consciência e 

a sensibilização para 

questões de ordem 

cultural e social. 

Aumentar a proficiência 

em língua portuguesa. 

Fomentar o trabalho 

colaborativo. 

  

38-Dia Mundial do 

Livro - " Quem conta 

um conto acrescenta 

um ponto" 

A3, B1,B2 

Dinamizar atividades, de 

caráter lúdico e cultural. 

Aumentar a proficiência da 

língua portuguesa. 

Incentivar o uso da língua 

portuguesa junto da 

comunidade educativa. 

Fomentar atividades que 

promovam a articulação 

Escola/Família. Promover 

o trabalho colaborativo. 

Divulgar ações culturais 

que promovam a utilização 

da língua portuguesa 

  

39-Comemoração do 

25 de abril 

A2, B1, B2, B3, C3 

Promover a compreensão e 

expressão em língua 

portuguesa; Promover 

atividades 

interdisciplinares; 
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40-Dia da Liberdade - 

" O Tesouro" de 

Manuel António Pina 

A3, B1,B2 

Dinamizar atividades, de 

caráter lúdico e cultural. 

Aumentar a proficiência da 

língua portuguesa. 

Incentivar o uso da língua 

portuguesa junto da 

comunidade educativa. 

Fomentar atividades que 

promovam a articulação 

Escola/Família. Integrar 

aspetos históricos nas 

atividades. 

  

41-Dia Mundial da 

Língua Portuguesa - 

"Separados por 

oceanos, unidos 

pelas palavras" 

A3, B1,B2 

Dinamizar atividades, de 

caráter lúdico e cultural. 

Aumentar a proficiência da 

língua portuguesa. 

Incentivar o uso da língua 

portuguesa junto da 

comunidade educativa. 

Promover o trabalho 

colaborativo. Divulgar 

ações culturais que 

promovam a utilização da 

língua portuguesa. 

Promover atividades que 

"unam" os países 

lusófonos. Fomentar 

atividades que promovam 

a articulação 

Escola/Família 

  

42-Dia Mundial da 

Língua Portuguesa - 

"Ruy Cinatti nasceu a 

8 de março" 

A3, B1,B2 

Dinamizar atividades, de 

caráter lúdico e cultural. 

Aumentar a proficiência da 

língua portuguesa. 

Incentivar o uso da língua 

portuguesa junto da 

comunidade educativa. 

Fomentar atividades que 

promovam a articulação 

Escola/Família. Promover 

o trabalho colaborativo. 

  

43-Dia Mundial da 

Língua Portuguesa - 

Vamos Imaginar 

A3, B1,B2 

Dinamizar atividades, de 

caráter lúdico e cultural. 

Aumentar a proficiência da 

língua portuguesa. 

Incentivar o uso da língua 

portuguesa junto da 

comunidade educativa. 

Fomentar atividades que 

promovam a articulação 

Escola/Família. Promover 

o trabalho colaborativo. 

Divulgar ações culturais 

que promovam a utilização 

da língua portuguesa e a 

tomada de consciência dos 

problemas ambientais 

  



                       ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI    

21  

  

44-Semana da 

Família 

A2.2; A3.1; B1.1; B1.2; 

B1.3; B2.2 

Envolvimento das famílias 

no processo de ensino-

aprendizagem; Exploração 

do tema “a Família”. 

  

45-Era uma vez... O 

20 de maio! 

A1; B1.1; B2.1; C1 

Melhorar o sucesso escolar 

(Orientação do Plano 

Anual de Atividades para o 

reforço dos conteúdos 

curriculares; Promover 

estratégias que envolvam 

a criatividade do aluno) 

Incentivar o uso da língua 

portuguesa junto da 

comunidade educativa 

(Incentivar a utilização da 

expressão escrita e oral); 

Gerir os currículos 

contemplando a realidade 

local (Integrar aspetos 

culturais/históricos locais 

nas atividades) Fomentar o 

sentido de pertença e de 

identificação com a Escola 

(Dinamização de 

atividades digitais com a 

comunidade educativa) 

  

46-Dia Mundial da 

Criança 

A3.2; B1.2; B1.3; B2.2 

Motivar a socialização 

entre grupos. 

  

47-Dia da Criança - 

"Quem conta um 

conto acrescenta um 

ponto" 

A3, B1,B2 

Dinamizar atividades, de 

caráter lúdico e cultural. 

Aumentar a proficiência da 

língua portuguesa. 

Incentivar o uso da língua 

portuguesa junto da 

comunidade educativa. 

Fomentar atividades que 

promovam a articulação 

Escola/Família. Promover 

o trabalho colaborativo. 

Divulgar ações culturais 

que promovam a utilização 

da língua portuguesa 

  

48-Em PORTUGUÊS! 

A3, B1,B2 

Dinamizar atividades, de 

caráter lúdico e cultural. 

Aumentar a proficiência da 

língua portuguesa. 

Incentivar o uso da língua 

portuguesa junto da 

comunidade educativa. 

Fomentar atividades que 

promovam a articulação 

Escola/Família. Promover 

o trabalho colaborativo. 

Divulgar ações culturais 
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que promovam a utilização 

da língua portuguesa. 

49-Semana da Praia 

A3.2; B1.2; B1.3; B2.1; 

B2.2 

Motivar a socialização 

entre grupos; Contactar 

com a Natureza; 

Sensibilizar para o cuidado 

do Meio Ambiente; 

Desenvolver a capacidade 

motora. 

  

50-Festa de Final de 

Ano 

A2.2; A3.1; A3.2; B1.1 

Desenvolver a 

socialização. 

  

51-Promoção da 

saúde alimentar e 

exercício físico 

B1/B2/B3 

Compreender a 

importância de uma 

alimentação equilibrada e 

segura; EV - Comunicar 

graficamente e 

verbalmente as relações 

existentes entre um 

objeto e as respetivas 

representações; 

Representação de 

elementos físicos - Forma 

e volume dos objetos; TIC 

- Aplicação dos 

conhecimentos 

(funcionalidades) do 

programa "Paint". 

  

52-Pais Voluntários 

da Leitura 

A 3, B1,D1 

Envolver os pais e 

encarregados de educação 

nas atividades da 

Biblioteca. Dinamizar 

atividades livres, de 

caráter lúdico e cultural. 

Aumentar a proficiência 

em língua portuguesa. 

Fomentar o trabalho 

colaborativo. 

  

53-Hora do Conto 

A3, B1 

Estimular nos alunos o 

prazer da leitura, 

assumindo-a como fonte 

de cultura, educação, 

comunicação e 

divertimento. Promover e 
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incutir hábitos de leitura. 

Aumentar a proficiência da 

língua portuguesa. 

Envolver os pais e 

encarregados de educação 

nas atividades da 

Biblioteca. 

54-Leitura em Vai e 

Vem 

B1 

Estimular o uso do livro. 

Criar novos leitores. 

Aumentar o número de 

empréstimos. Fomentar o 

gosto pela leitura. 

  

55-Coro Escolar A1, A4, A5, B2, B3, B5, C1 
  

56-Parlamento dos 

Jovens 
A1, A2, A3, B1, B2 e B3 

  

57-Ginástica 
A2, A3, A4 e A5; B1, B2 e 

B3; C1 e C3   

58-Natação 
A2, A3, A4 e A5; B1, B2 e 

B3; C1 e C3   

59-Projeto 'Cartas 

com Ciência' 

B1, B3, C3 

Reconhecer que a ciência 

é uma atividade humana 

com objetivos, 

procedimentos próprios, 

através da exploração de 

acontecimentos, atuais 

e/ou históricos, que 

documentam a sua 

natureza; Aplicar as 

competências 

desenvolvidas em 

problemáticas atuais e em 

novos contextos. 

  

60-Clube de Teatro 

B1.1; B1.2 

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 (Língua 
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Portuguesa); 

Desenvolver a expressão 

oral e escrita 

Desenvolver a 

compreensão de 

enunciados orais e escritos 

Desenvolver competências 

comunicativas 

61-A Poesia das 

Profissões 

B1,B2 

Estimular nos alunos o 

prazer da leitura, 

assumindo-se como fonte 

de cultura, educação, 

comunicação e 

divertimento. Aumentar a 

proficiência em Língua 

Portuguesa.  Dinamizar 

atividades livres, de 

caráter lúdico e cultural. 

Fomentar a autonomia.  

  

62-Newton gostava 

de ler! 

B1, B2 

Estimular nos alunos o 

prazer da leitura. 

Dinamizar atividades 

livres, de caráter lúdico e 

cultural. Organizar 

atividades que favoreçam 

a consciência e a 

sensibilização para 

questões de ordem 

cultural e social. Fomentar 

o trabalho colaborativo. 
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Anexo 4 – Orçamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 34

2 35

3 36

4 37

5 38

6 39

7 40

8 41

9 42

10 43

11 44

12 45

13 46

14 47

15 48

16 49

17 50

18 51

19 52

20 53

21 54

22 55

23 56

24 57

25 58

26 59

27 60

28 61

29 62

30

31

32

33

$59,00

$50,00

$50,00

Semana da Alimentação

Cozinhar com Livros - Promoção da Leitura

$7 033,50

$55,00

Semana da Árvore

Dia do Pi

Quem conta um conto acrescenta um ponto

Ruy Cinatti nasceu a 8 de março $49,00

Não seria maravilhoso…

$50,00

$38,00

Semana da Praia

Festa de Final de Ano

Artistas Digitais - XX edição - "Promoção da saúde alimentar e exercício físico".

Pais Voluntários da Leitura 

Leitura em Vai e Vem - Requisição domiciliária

$5,00

$0,00

A Árvore de Natal da BE 

Mensagens de Natal

Decorações de Natal e Flash Mob "Jerusalema"

A Poesia das Profissões - Concurso mensal

$558,00

Vamos oferecer leituras! 

Final

$0,00

Parlamento dos Jovens - Campanha "Cria a tua pulseira"

Animação de Leituras de Natal

Cantata de Natal

Hora do Conto - Sessões de Leitura em voz alta

Coro Escolar

Ginástica

Projeto 'Cartas com Ciência'

$20,00

$4,50

Parlamento dos Jovens

Natação

Newton gostava de ler! - Atividade mensal

$0,00

$30,00 $600,00

$3,00 $0,00

$40,00 $0,00

$29,00 $0,00

$9,00

$50,00 $25,00

$75,00

$110,00

$20,00

$300,00

$130,00

$0,00 $220,00

Clube de Teatro $250,00

$39,00

$49,00

$300,00

DIA da Liberdade - " O Tesouro" de Manuel António Pina

Dia Mundial da Língua Portuguesa - "Separados por oceanos, unidos pelas palavras"

Dia Mundial da Língua Portuguesa - "Ruy Cinatti nasceu a 8 de março"

Dia Mundial da Língua Portuguesa - Vamos Imaginar

Semana da Família

$800,00

$200,00 $500,00

Era uma vez... o 20 de maio!

Dia Mundial da Criança

Dia da Criança - " Quem conta um conto acrescenta um ponto"

Em PORTUGUÊS!

$5,00

$20,00 $900,00

$6,00

$25,00 $0,00

$84,00 $29,00

$175,00 $0,00

$0,00 $0,00

$9,00 $400,00

$100,00 $40,00

Vamos Imaginar

Dia da Poesia (Alunos Coro EPD e BE)

A Árvore da Poesia

Dia Mundial do Livro - " Quem conta um conto acrescenta um ponto"

Comemoração do 25 de abril (Alunos do Coro EPD e BE)

O Ponto - Animação de Leitura

Desporto Escolar: Torneios desportivos

Roteiro Turístico em Díli

Parlamento dos Jovens - Comemoração do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres

Concurso ROSA DOS VENTOS

Despertar para a Ciência

Um Postal para Ti, um Postal para Mim…

$500,00

$0,00 $0,00

$20,00 $0,00

$3,00 $0,00

Aldeia de Natal e Decoração de Natal (flocos de neve)

Feira do Livro

Carnaval

Visita de Estudo Empresa de reciclagem Caltech

Despertar para a Ciência

Decoração alusiva à Páscoa

A Lenda das Sete Sereias do Atlântico

A árvore do amor e da amizade

Dia da Internet Mais Segura 

"Gosto de ti (quase sempre)"

Tema musical - Semana do Amor e da Amizade (BE)

Concurso Escolar de Ilustração Científica

Um amigo é…

$2 046,50A transportar


