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Refª Atividade Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Dinamização / 
Coordenação Participantes Calendarização Avaliação Custos

B065 Visita de estudo – 
Oceanário e Pavilhão do 
Conhecimento.
Lisboa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Dar a conhecer e observar 
in loco a diversidade animal 
do mundo aquático.
- Vivenciar novas 
experiências.

Grupo 100
Grupo 110
Professoras das EB de 
Arealão e S.Bartolomeu e 
Educadora da EPEI de S. 
Bartolomeu
Professoras EB de Santa 
Cruz- Turmas 1 e 2

Alunos, professores e 
auxiliares da EPEI/EB de 
S. Bartolomeu e EB de 
Arealão 
Alunos, professores e 
Associação de Pais da 
EB de Santa Cruz 

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
2017/03/31- EPEI/EB de 
S. Bartolomeu e EB de 
Arealão 

2017/06/23- EB de Santa 
Cruz- Turmas 1 e 2

Grau de satisfação.

Observação direta.
Questionário.

Sem custos 
diretos

B077 Visita de estudo ao Centro 
histórico de Santiago do 
Cacém.
Santiago do Cacém

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Despertar o gosto pela 
história local.
- Conhecer o património 
histórico local.
- Identificar vestígios do 
passado local: construções.

Grupo 110
Professoras:  Manuela 
Candeias e Edite Parreira

Alunos e professores 
dos 3ºA e 3ºB da 
EBFAV
Alunos e professores 
da EB Aldeia dos 
Chãos e EB Relvas 
Verdes

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
1º Período- EB Aldeia dos 
Chãos e EB Relvas 
Verdes

2º Período (2017/01/24 e 
2017/01/31) - 3ºA e 3ºB da 
EBFAV

Resultados 
obtidos/aprendizag
ens realizadas.

Ficha de registo.

Sem custos 
diretos

B095 Visita de estudo ao Teatro, 
no âmbito do estudo da obra 
vicentina "Auto da Barca do 
Inferno" e ao Museu do 
Combatente, em Lisboa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Adquirir conhecimentos 
essenciais sobre a obra 
(Português).
- Compreender a importância 
da encenação / 
representação, como 
complemento do texto 
dramático (Português).
- Complementar e reforçar 
os conhecimentos sobre 
episódios da história militar e 
política portuguesa e 
europeia, especialmente do 
séc. XX (História).

Conselhos de Turma do 9º 
ano
Professores de Português e 
de História

Turmas do 9º ano. 2016/09/12 a 2016/12/16 
(No 1º período de 
2016/2017)

Relatório da visita 
de estudo e/ou 
outros trabalhos 
escritos / orais.

Pelo menos 50% de 
participação e 
satisfação dos 
alunos.

€ 20,00 / aluno

B101 Visita de estudo às Ruínas 
de Miróbriga.
Santiago do Cacém

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Conhecer factos históricos 
com relevância para o meio 
local e nacional.
- Reconhecer a importância 
do património histórico local. 

Grupo 110
Professora Raquel Carrilho

Alunos e professores 
do 4ºA e 4ºB da 
EBFAV

2016/09/12 a 2016/12/16 
(No 1º período de 
2016/2017)

Resultados obtidos/ 
aprendizagens 
realizadas.

Ficha de registo.

Sem custos 
diretos
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Refª Atividade Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Dinamização / 
Coordenação Participantes Calendarização Avaliação Custos

B121 Visita de estudo ao Espaço 
Europa e Banco de Portugal 

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Desenvolver a consciência 
do seu papel enquanto 
cidadãos ativos no seu seu 
país e na EU.
- Tomar conhecimento do 
funcionamento das 
instituições nacionais e 
internacionais e da sua 
importância na vida real dos 
cidadãos.

Conselhos de Turma do 12º 
ano
Professores Isabel João e 
Luís Campos

Alunos de Inglês, 
Geografia C e 
Economia C de todas 
as turmas de 12º ano

2016/11/25 Avaliação com, pelo 
menos, 50% de 
participação/satisfa
ção dos 
intervenientes.

Resultados obtidos 
no teste da 
atividade.

€ 15,00/aluno

C005 Visita de Estudo - Aula 
prática no Museu da 
Farinha, em São Domingos 
da Serra; participar na 
confecção do pão e almoço-
convívio (comunicação e 
relacionamento 
intergeracional).

6 – Promover práticas 
inclusivas

- Adequar o comportamento 
ao espaço físico (Museu/ 
Casa do Povo).
- Identificar os costumes 
relativos à confeção do pão 
e às práticas agrícolas com 
ela relacionada; reconhecer 
os ingredientes que entram 
na confeção do pão e 
participar na confeção do 
pão.
-Identificar profissões 
relacionadas com a temática 
(alimentação); reconhecer 
hábitos de higiene 
relacionados com a temática 
e reconhecer vestuário 
caraterístico.

Grupo 910
Professores: Maria José 
Gamito, Maria de Lurdes 
Mateus, José Ramos e Maria 
João Gonçalves 

Alunos com currículo 
específico individual do 
AESC: 3º B (um aluno), 
6º C (um aluno), 8º A 
(um aluno), 8º D (um 
aluno) e 10ºE (quatro 
alunos)  

2016/12/06
Esta visita está inserida 
na atividade Dia da 
Pessoa com Deficiência 
"Semana das Cores 
Diferentes, Direitos 
Iguais."

Relatório da 
atividade.

Indicadores de 
medida:
- Participação
- Interesse revelado 
(questões 
apresentadas)
- Comportamento
- Resposta a 
questionário 
simples (escolha 
múltipla)

Sem custos 
diretos.
(A Casa do 
Povo de São 
Domingos 
oferece o 
transporte e a 
refeição)

B123 Visita de estudo à Abela 
para observar uma  
exposição de presépios,
(no âmbito do projeto de 
Departamento “A Arte no 
Jardim de Infância ) 

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Observar diversas 
representações artísticas 
alusivas ao nascimento de 
Jesus.

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças/Educadoras 
dos JI/EPEIs do  AESC

2016/12/12 a 2016/12/21
(12 dez – JI da EBFAV 
[salas 1 e 2 e 4)]
20 dez - Epei do Roncão e  
JI da EBFAV [sala 3 e 
Abela]
21 dez.- JI de Aldeia dos 
Chãos, EPEI de S. 
Bartolomeu e JI de Relvas 
Verdes)

Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos
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B124 Visita de estudo ao Teatro 
(Farsa de Inês Pereira, de 
Gil Vicente) e ao Museu 
Nacional de Arte Antiga,em 
Lisboa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Contribuir para a 
compreensão da obra 
“Farsa de Inês Pereira” 
(Português).
- Sensibilizar os alunos para 
a compreensão da Obra de 
Arte (Filosofia).
- Estimular o gosto pela Arte.

Conselhos de Turma do 10º 
ano (ensino regular e 
profissional)
Professoras de Português 
do 10º ano

Turmas do 10º ano: A, 
B, C, D, E e F e Curso 
Profissional de Técnico 
Comercial

2016/12/14 Avaliação da 
atividade com, pelo 
menos, 50% de 
participação e 
satisfação dos 
alunos.

Relatório da visita 
de estudo e/ou 
outros trabalhos 
escritos/orais.

€ 15,00/aluno

B129 Visita de estudo a Sintra, no 
âmbito do estudo de "Os 
Maias"

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Motivar os alunos para o 
estudo da obra.
- Compreender a importância 
do espaço na criação 
literária.
- Estimular o gosto pelo 
património cultural 
português.

Conselhos de Turma do 11º 
ano
Professora Ana Ascenso da 
Silva

Todas as turmas de 
11º ano regular e curso 
profissional de 11º ano

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)
(Final do 2º período)

Avaliação da 
atividade com, pelo 
menos, 50% de 
participação e 
satisfação dos 
alunos.

Relatório da visita 
de estudo e/ou 
outros trabalhos 
escritos/orais.

€ 15,00/aluno

B130 Visita de estudo ao Centro 
de Ciência Viva do Lousal e 
Mina Abandonada

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Fomentar a cultura 
científica.
- Conhecer um antigo 
espaço de exploração 
mineiro.
- Reconhecer a importância 
dos recursos minerais.

Conselhos de Turma do 
11ºA e 11º B
Professoras: Anabela Silva 
e Alexandra Cunha

Turmas: 11º A e 11ºB 2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Avaliação da 
atividade com, pelo 
menos, 50% de 
participação e 
satisfação dos 
alunos.

Relatório da visita 
de estudo e/ou 
outros trabalhos 
escritos/orais.

€ 15,00/aluno
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C007 Visita de estudo a uma 
empresa agrícola da região

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

-Recolha de dados e 
informação por observação 
direta das práticas agrícolas 
por forma a reconhecer que 
a potencialização do sector 
agrário pressupõe 
transformações no domínio 
da produção, da 
transformação e da 
comercialização dos 
produtos;
-  Articular  os  temas 
lecionados na disciplina de 
Inglês “O mundo do trabalho” 
e o “Mundo à nossa volta” e 
na disciplina de Geografia 
“As novas oportunidades 
para as áreas rurais: 
levando dos alunos a refletir 
sobre novas conceções de 
trabalho, a consequente 
internacionalização, 
flexibilização do emprego e  
a importância da tecnologia 
no mundo do trabalho
-  Discutir a necessidade 
crescente de um 
desenvolvimento 
sustentável face aos 
problemas causados pela 
sobrepopulação, 
argumentando e tomando 
posição sobre a utilização 
de produtos biológicos e 
geneticamente modificados.

Conselhos de turma do 
11ºano, turmas C e  D
Professores: Odália Aires e 
Leonel Rosado.

Turmas C e D do 11º 
ano

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Resolução de guião 
de trabalho e 
discussão dos 
assuntos 
abordados, com 
pelo menos 90% de 
avaliação positiva

€ 10,00 por 
aluno

B131 Visita de estudo ao 
Planetário, em Lisboa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Consolidar conhecimentos 
sobre o Universo e sobre o 
Sistema Solar, em particular, 
no âmbito dos conteúdos 
lecionados em Físico-
Química.

Conselhos de Turma do 7º 
ano
Professores: Ana Vaz e 
José Miguel Rodrigues

Turmas do 7º ano (A, 
B, C, D e E).

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Relatório sobre a 
visita.

Questionário de 
satisfação.

A apurar.
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B133 Visita de estudo à Herdade 
da Aberta Nova, em Melides

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Conhecer o papel dos 
ciclos de matéria nos 
ecossistemas.
- Reconhecer como a 
gestão dos ecossistemas 
pode contribuir para 
alcançar as metas de um 
desenvolvimento 
sustentável.
- Reconhecer a importância 
da ciência e da tecnologia 
na evolução dos produtos 
alimentares e na sua 
conservação. 

Conselhos de Turma do 8º 
ano
Professora Alexandra 
Cunha

Alunos do 8º ano.
Professores de 
Ciências Naturais e de 
Geografia.

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Níveis de 
participação / 
observação direta.

Questionário: 60% 
de positivas dos 
alunos 
participantes.

€15,00 / aluno

B134 Visita de estudo à Mina do 
Lousal - Centro de Ciência 
Viva do Lousal

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Recolha de dados e 
informação sobre a 
importância das atividades 
do setor primário (extração 
de recursos do subsolo).
- Compreender o 
aparecimento e a evolução 
da indústria extrativa em 
Portugal.
- Articular os temas 
lecionados na disciplina de 
Ciências Naturais (tema - 
Recursos Naturais).

Conselhos de Turma do 8º 
ano
Professor Leonel Rosado

Alunos do 8º ano.
Professores de 
Ciências Naturais e de 
Geografia.

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Resolução de guião 
de trabalho.

50% dos alunos 
respondem 
corretamente às 
questões do guião.

€ 7,00/aluno

B138 Visita de estudo ao Palácio 
da Pena.
Sintra

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Fomentar o gosto pelos 
livros e pela leitura e escrita.
- Fomentar o interesse pela 
descoberta e preservação 
do património histórico e 
cultural.

Grupo 110
Professora Ana Ramos

Alunos e professores 
do 4ºA, 4ºB e 4ºC da 
EBFAV

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Grau de satisfação.

Inquérito de 
satisfação.

Sem custos 
diretos

B153 Visita de estudo ao Pavilhão 
do Conhecimento 
(Exposições "Explora" e 
"Risco") e espetáculo 
musical "A pequena sereia", 
no Politeama, em Lisboa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Conhecer e valorizar o 
património artístico, musical 
e cultural português.
- Fomentar o relacionamento 
interpessoal e o saber estar 
em espaços públicos.
- Desenvolver o espírito 
crítico e a formação pessoal 
como público.

Grupo 250 e grupo 290
Professoras: Maria José 
Nogueira e Ana Paula de 
Melo Pereira

Turmas do 5.º ano 
(com E.M e E.M.R.C.).
Caso haja vagas, serão 
convidados os alunos 
do Ensino Articulado da 
Música.

2017/01/11 Realizado / Não 
realizado.

Indicação do grau 
de satisfação dos 
alunos participantes 
(MB- B- S- I) com 
indicação das 
percentagens 
obtidas.

€ 26,50 por 
aluno (€ 12,00 
-  transporte; € 
11,00 -  bilhete 
teatro; € 3,50 - 
bilhete 
Pavilhão) O 
valor da 
estimativa teve 
por base 75 
alunos.
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B155 Visita de Estudo a Lisboa – 
Teatro  e Exposição 
Interativa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Assistir a uma peça de 
teatro e visitar uma 
exposição no intuito de 
promover aprendizagens 
fora do contexto da sala de 
aula.

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Sílvia Gil  e 
Professora Catarina 
Raimundo

Alunos e Docentes do 
JI e EB de Abela

2017/01/27 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos

B160 Visita de estudo à “Kidzânia” 
em Lisboa (Dolce Vita Tejo)

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Realizar uma visita de 
estudo que promova 
aptidões para a vida real de 
uma forma lúdica e 
interativa..

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Cristina Buraca e 
Professora Ana Paula Reis

Alunos e Docentes do 
EPEI do Roncão  e EB 
da Cruz de João 
Mendes.

2017/03/07 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos

B165 Visita de estudo à Bolsa de 
Turismo de Lisboa - Feira 
Internacional de Turismo

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Conhecer a organização 
de um grande certame.
- Conhecer produtos de 
grande impacto na economia 
portuguesa.

Conselhos de Turma do 
10ºPC, 11VocS
Professor Filipe Fino

Professores: Emília 
Ventura, Carla Martins, 
Paula Rodrigues.
Alunos: 10ºPC, 11VocS

2017/03/16 Realizado/Não 
realizado.

POCH e 
Financiamento 
com atividades 
do 11ºVocS.

B174 Visita de estudo à Futurália, 
em Lisboa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Permitir de forma simples e 
personalizada, conhecer e 
tirar dúvidas sobre os 
diferentes cursos, 
programas académicos 
nacionais e internacionais e 
outras questões relevantes 
para as escolhas de futuro.
- Promover o interface entre 
o mundo académico e 
empresarial, a educação 
formal e não formal, tendo 
em vista motivar e incentivar 
os alunos a encontrar o seu 
talento e apoiar as decisões 
do seu futuro pessoal e 
profissional.
- Aquirir competências 
transversais de forma 
lúdica.

Conselhos de Turma do 
10ºPC, 11ºPI, 11ºVocS 
Professores: Ana Sofia 
Reis, Filipe Fino e Paulo 
Conduto

Professores: Madalena 
Tareco e Alexandra 
Gomes.
Alunos: 10ºPC, 11ºPI, 
11ºVocS. 

2017/03/30 Realizado/Não 
realizado.

POCH e 
Financiamento 
com atividades 
do 11º VocS.
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B187 Visita de estudo a um 
Museu/Fundação Calouste 
Gulbenkian/Centro de Arte 
Moderna, em Lisboa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Sensibilizar os alunos para 
a dimensão estética do real.
- Promover experiências 
estéticas.
- Conhecer as variantes 
regionais decorrentes da 
expansão do gótico (só 
aplicável ao 10ºF).

Conselhos de turma do 10º 
ano
Professores: Teresa 
Fonseca, Isabel Mimoso e 
José Correia

Todas as turmas de 
10º ano

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)

Relatório da 
atividade realizada, 
com a indicação do 
n.º de participantes.

Realização de 
relatório por parte 
dos alunos, com 
90% de avaliação 
positiva.

€ 15,00/aluno

B188 Visita de estudo a Mafra, no 
âmbito do estudo da 
Unidade "Memorial do 
Convento, de José 
Saramago"

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Adquirir conhecimentos 
essenciais para o estudo da 
obra Memorial do Convento, 
através do contacto com os 
locais onde decorre a ação.
- Desenvolver o apreço pelo 
património cultural.

Conselhos de Turma do 12º 
ano
Professoras de Português 
do 12º ano

Todas as turmas de 
12º ano

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)
(fora do horário letivo dos 
alunos)

Avaliação com, pelo 
menos, 50% de 
participação/satisfa
ção dos 
intervenientes.

€ 20,00/aluno

B189 Visita de estudo à Herdade 
da Aberta Nova, em Melides

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Fomentar a cultura 
científica.
- Reconhecer como a 
gestão dos ecossistemas 
pode contribuir para 
alcançar as metas de um 
desenvolvimento 
sustentável.
- Reconhecer a importância 
da ciência e da tecnologia 
na evolução dos produtos 
alimentares.

Conselhos de Turma do 
12ºA e 12ºB
Professora Anabela Silva

Todos os alunos de 
Biologia das turmas A e 
B do 12º ano

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)
(fora do horário letivo dos 
alunos)

Avaliação com, pelo 
menos, 50% de 
participação/satisfa
ção dos 
intervenientes.

€ 15,00/aluno

B195 Visita de estudo ao Centro 
de Ciência Viva do Lousal.
Lousal

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Despertar o gosto pela 
ciência.
- Realizar experiências com 
vários materiais.
- Promover as relações 
interpessoais.

Grupo 110
Professora Marília Ambrósio

Alunos e professores 
do 3ºA e 3ºB da 
EBFAV

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)

Resultados obtidos/ 
aprendizagens 
realizadas.

Ficha de registo.

Sem custos 
diretos
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B196 Visita de estudo aos 
Museus: Rural e da Farinha.
Abela e S.Domingos

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Identificar vestígios do 
passado local: construções; 
alfaias e instrumentos 
antigos e atividades a que 
estavam ligados; costumes 
e tradições locais.
- Reconhecer a agricultura, 
a indústria e o comércio 
como atividades económicas 
importantes para o 
desenvolvimento local e 
nacional.

Grupo 110
Professora Sandra Caturra

Alunos e professores 
do 4ºA, 4ºB e 4ºC da 
EBFAV

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)

Grau de satisfação.

Inquérito de 
satisfação.

Sem custos 
diretos

B210 Visita de estudo: Arborismo 
no Parque Aventura de 
Santa Eulália, Albufeira

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Reconhecer um 
empreendimento comercial 
de caráter ecológico.
- Promover a interajuda 
perante diferentes objetivos.   

Conselhos de Turma do 
10ºPC, 11ºVocS
Professor Filipe Fino

Professores: Carlos 
Gonçalves, Carla 
Martins e Paula Lopes.
Alunos: 10ºPC, 
11ºVocS

2017/05/02 Realizado não 
realizado.

POCH e 
Financiamento 
com atividades 
do 11ºVocS.

B217 Visita de estudo na Reserva 
Natural das Lagoas de 
Santo André e da Sancha

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Conhecer e realizar o 
percurso pedestre “ O 
salgueiral na Reserva 
Natural”

Grupo 110
Técnicos do Instituto da 
Conservação da Natureza e 
Instituto das Comunidades 
Educativas

Alunos e professores 
das Escolas/Turmas 
envolvidas no projeto 
“Quinta de Educação e 
Ambiente”: EB Boticos 
2, EB Abela, EB S.
Bartolomeu, EB Santa 
Cruz, EB Aldeia Chãos, 
EB Relvas Verdes, EB 
Cruz João Mendes, 
1ºA, 1º B, 2ºA; 
Técnicos do ICN e ICE

2017/05/17 a 2017/05/31
2017/05/17- 2ºB e EB 
Santa Cruz (Turma 1)
2017/05/22- 1ºA e 1ºB 
(EBFAV) 
2017/05/24 - EB Aldeia 
Chãos e EB Relvas 
Verdes
2017/05/29 - EB Cruz de 
J. Mendes e Santa Cruz 
(Turma 2) 
2017/05/31 - EB Boticos2, 
EB Abela e EB S. 
Bartolomeu 

Grau de 
envolvimento dos 
alunos.

Observação direta.
Guião do percurso.

Sem custos 
diretos

B225 Visita de estudo ao 
Zoomarine

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover a oportunidade 
das crianças realizarem 
aprendizagens fora do 
contexto de sala de aula

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Isabel Carlos e 
Professora Cira Cardoso

Alunos e docentes das 
turmas  do JI/EB de 
Relvas Verdes 

2017/06/05 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos
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B226 Visita de estudo: ida ao 
teatro “A pequena Sereia no 
Politeama em Lisboa e ao 
Planetário de Lisboa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

Assistir a uma peça de 
teatro do agrado de grandes 
e pequenos; Realizar uma 
visita ao Planetário para 
conhecer o funcionamento 
da esfera celeste, planetas 
e estrelas.

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Manuela Ganhão 
e a Professora Edite Parreira

Alunos e docentes/ da 
EB/JI de Aldeia dos 
Chãos
Representantes de pais 
da EB de Aldeia dos 
Chãos

2017/06/06 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos

B227 Visita de estudo ao Jardim 
zoológico

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover a oportunidade 
das crianças realizarem 
aprendizagens fora do 
contexto de sala de aula

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças e 
educadoras, exceto do 
EPEI de S. Bartolomeu e 
do JI de Relvas Verdes

2017/06/06 a 2017/06/08 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos


