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Fundamentação do Projeto: 

 

Esse projeto tem como objetivo promover o envolvimento dos alunos, professores, pais e 

comunidade em defesa à sustentabilidade do nosso planeta. 

 

Em 1972, foi realizada a Conferência de Estocolmo com o objetivo de consciencializar a sociedade 

a melhorar a relação com o meio ambiente e assim atender às necessidades da população 

presente, sem comprometer as gerações futuras. 

A conferência das Nações Unidas que aconteceu na capital da Suécia, Estocolmo, foi a primeira 

atitude mundial a tentar preservar o meio ambiente. 

Naquela época acreditava-se que o meio ambiente era uma fonte inesgotável e a relação do homem 

com a natureza era desigual. De um lado, os seres humanos gananciosos tentando satisfazer os 

seus desejos de conforto e consumo; do outro, a natureza com toda a sua riqueza e exuberância, 

sendo a fonte principal para as ações dos homens. 

O que torna isso um problema é o desenvolvimento sem limites realizado pelo homem, em prol dos 

seus objetivos, gerando prejuízos para o meio ambiente. 

Com a conferência de Estocolmo, esse pensamento foi modificado e problemas como:seca de rios 

e lagos, ilhas de calor e efeito da inversão térmica, causou alerta mundial. A Organização das 

Nações Unidas (ONU) decidiu então lançar a Primeira Conferência Mundial sobre o Homem e 

o Meio Ambiente. 



Escola Nova Apostólica 
Neuapostolische Schule 

 

 

Ano letivo 2019/2020 
 

Essa conferência foi de extrema importância para controlar o uso dos recursos naturais pelo 

homem, e lembrar que grande parte destes recursos, além de não serem renováveis, quando 

removidos da natureza em grandes quantidades, deixam uma lacuna, às vezes irreversível, cujas 

consequências virão e serão sentidas nas gerações futuras. 

 A educação Ambiental não deve ser tratada como algo distante do quotidiano dos alunos, mas 

como parte das suas vidas. É de suma importância a consciencialização da preservação do Meio 

Ambiente para a nossa vida e de todos os seres vivos. Afinal vivemos nele e precisamos que todos 

os seus recursos naturais sejam sempre puros. A consciencialização quanto a essa preservação, 

deve-se iniciar cedo, pois é muito mais fácil fazer as crianças entenderem a importância da 

natureza, e quando esse ensinamento se inicia com elas, com certeza vão crescer com essa ideia 

bem formada. 

Cuidar do destino do nosso meio ambiente é responsabilidade de todos. A escola é um lugar 

favorável à Educação Ambiental, pelo facto de ser grande geradora de resíduos. Então, é 

importante que trabalhemos no sentido de envolver os nossos alunos, pais, educadores e 

funcionários para que esta situação se modifique, formando novos hábitos. 

Partindo do princípio que a educação ambiental é um processo longo e contínuo, deveremos mudar 

os nossos hábitos e atitudes de maneira espontânea. A Educação Ambiental é muito mais do que 

consciencializar sobre o tema do lixo, da reciclagem e da poluição. É trabalhar situações que 

possibilitem a comunidade escolar pensar propostas de intervenção, na realidade que nos rodeia. 

Ela será o elo entre todas as disciplinas, que favorecerá a valorização da vida e, consequentemente 

do meio ambiente. 

Entretanto, na criança é mais fácil desenvolver a sensibilidade, o gosto e o amor pela natureza. Já 

no adulto, algumas vezes, é preciso desenvolver o respeito. 

Sabemos que o meio ambiente não é destruído por falta de conhecimento, mas sim devido ao 

estágio de desenvolvimento existente no mundo. 

O trabalho de consciencialização da destruição do meio ambiente na escola, será para resgatar a 
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necessidade de conciliar a teoria com a prática no dia a dia, garantindo, o futuro do planeta e da 

humanidade. 

Desta forma, teremos uma noção que tudo está interligado. Somos parte da natureza e não 

devemos esquecer isto. 

Este projeto contempla a necessidade de pequenos atos, que serão responsáveis por grandes 

transformações que devem ser assumidas por nós, para o resto de nossas vidas, e assim, 

garantiremos o futuro de nossas gerações, com fraternidade e sustentabilidade. 

Assim devemos trabalhar desde a infância, desta forma a escola realizará um trabalho de 

consciencialização transversal a toda a comunidade escolar.. Ela será o elo entre todas as 

disciplinas que favorecerá a valorização da vida e, consequentemente do meio ambiente. Torna-se 

notório a necessidade de abordarmos as questões que envolvem a educação ambiental, pois não 

podemos “fechar os olhos” para uma natureza que diariamente se revela, cada vez mais 

prejudicada,pelas ações inconsequentes de todos nós,os seres humanos.  

Como educadores, devemos contribuir para a formação de uma geração consciente, em relação 

ao seu papel como cidadão voltado para uma valorização ética, social, económica e ambiental. O 

intuito de se ensinar a importância de atitudes de preservação é para que as gerações futuras não 

sofram com a destruição ambiental. 

 Assim por perceber a necessidade de um trabalho que aborde discussões de preservação do meio 

ambiente, este projeto procurará desenvolver nas crianças uma cultura de sustentabilidade. 

 

Caracterização das Turmas Envolvidas 

 

A Escola Nova Apostólica está inserida na área geográfica da Grande Lisboa, com uma grande 

densidade populacional, com um estilo de vida orientado por uma crescente propensão ao 

consumo, daí a necessidade de educar para uma mudança de atitude do ser humano perante o 

nosso planeta. 
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Neste contexto, os alunos da Escola Nova Apostólica irão participar na implementação do projeto, 

distribuídos da seguinte forma: 

• Berçário (8 alunos); 

• 1 ano A (12 alunos); 

• 1 ano B (7 alunos); 

• 2 anos (16 alunos); 

• 3 anos (25 alunos); 

• 4 anos (22 alunos); 

• 5 anos (23 alunos); 

• 1º ano A (21 alunos); 

• 1º ano B (21 alunos); 

• 2º ano A (21 alunos); 

• 2º ano B (19 alunos); 

• 3 ano (20 alunos); 

• 4º ano A (15 alunos); 

• 4º ano B (16 alunos). 

 

Obetivos Gerais: 

 

 - Sensibilizar os alunos sobre a importância da preservação do Meio Ambiente, identificando as 

situações que causam danos à ecologia como: poluição, deflorestação, queimadas, extinção de 

animais… estimulando assim o interesse pela natureza, e também salientar a problemática do lixo 

e a solução oferecida pela reciclagem; 

- Consciencializar os pais e alunos sobre a importância da recolha seletiva do lixo, do 

reaproveitamento dos materiais recicláveis e do tempo de decomposição. 
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Objetivos Específicos: 

 

• Educar para conquistar um vínculo amoroso com a Terra, não para explorá-la, mas para 

amá-la; 

• Conviver num ambiente agradável, onde se possa respeitar o outro e todos respeitem a 

natureza; 

• Compreender o sentido de ser um cidadão consciente e participativo nas ações de 

preservação do meio ambiente; 

• Adotar posturas pessoais e comportamentos sociais construtivos, baseados na prática das 

virtudes, colaborando para a construção de uma sociedade justa, num ambiente saudável; 

• Repensar e avaliar as atitudes diárias e as suas consequências no meio ambiente em que 

vivemos; 

• Despertar o interesse pelos diferentes tipos de leitura. 

Produzir textos e problemas matemáticos utilizando assuntos e dados sobre as questões 

ambientais; 

• Estimular a mudança na prática de atitudes e a formação de novos hábitos, relativamente à 

utilização dos recursos naturais; 

• Favorecer a reflexão sobre a responsabilidade ética da nossa espécie e planeta para garantir 

um ambiente sustentável; 

• Participar em ações sociais que resgatem valores humanos como respeito pela vida, 

responsabilidade, solidariedade, amizade e ética; 

• Envolver a comunidade escolar e família neste processo de preservação do meio ambiente. 

• Conhecer a realidade da sala de aula e recreio da escola para encontrar soluções coletivas, 

como por exemplo: desperdício ou economia de papel, destino correto do lixo, torneiras abertas ou 

fechadas, lanche saudável ou prejudicial à saúde, preservação das árvores ou destruição, etc.; 
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• Estabelecer diferença entre separar, reciclar e reutilizar. 

 

Domínios de Autonomia Curricular: 

 

Os Domínios de Autonomia Curricular (DAC) assumem o papel de um projeto desta natureza, pois 

são eles que consubstanciam a autonomia curricular da escola. 

No 1º ciclo, os domínios de autonomia curricular foram trazidos em projetos interdisciplinares como 

prática diária nas salas de aula. As turmas apresentam diferentes distribuição dos alunos, sendo 

promovido o trabalho de grupo e as áreas disciplinares que articulam e integram os saberes dos 

alunos. 

 

Este projeto implica uma avaliação das aprendizagens diferente, sustentada, essencialmente, na 

avaliação formativa e instrumentos diversificados, sendo planificadas as seguintes atividades: 

 

• Realização do logotipo do projeto com os alunos. (concurso de desenhos); 

• Questões elaboradas pela turma, sobre lixo, animais, economia de luz e água, etc. para 

aplicar aos seus familiares e, posteriormente criar um gráfico e/ou tabela sobre o assunto em 

questão, para estudo em sala de aula; 

• Construção do Alfabeto Ecológico; 

• Recolha seletiva do lixo. (Os cinco R’s da Educação Ambiental: Reduzir,Reutilizar, 

Recuperar, Renovar e Reciclar); 

• Produção de textos; 

• Teatros; 

•  Músicas; 

• Passeios Ecológicos; 

• Construção minhocário e horta; 

• Cenários para as festas; 



Escola Nova Apostólica 
Neuapostolische Schule 

 

 

Ano letivo 2019/2020 
 

• Árvore de Natal; 

• Elaboração de sinalética; 

• Sensibilização (flyers, logos, …) 

• Plantação de árvores (uma por ano de escolaridade). 

 

 

 

 

Avaliação do Projeto: 

 

 

A monitorização/avaliação de um projeto é sempre um elemento essencial para promover a sua 

eficácia e proceder a reajustes do PFAA da Escola Nova Apostólica. A monitorização será feita com 

recurso a: 

- Grelha de registo dos projetos interdisciplinares levados a cabo, onde constem por disciplina as 

aprendizagens que pretendem levar a cabo; 

- Reflexão conjunto sobre a implementação do projeto; 

- Resultados obtidos pelos alunos nas diversas disciplinas; 

- Questionários a professores, alunos e encarregados de educação. 
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1º Período 
 

Descrição sumária 
da atividade 

Objetivos da 
atividade 

Atividade Intervenientes Calendarização Recursos Responsáveis      Avaliação 

 

 

 
 
 
 

Reuniões de pais, 
profs e diretora 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Estimular as relações 
entre encarregados 

de educação e a 
escola 

 
 
 
 

Reuniões com 
os 

encarregados 
de educação 

 
 
 
 

Pais, Diretora, Professores 

 
 
 

1º Ano  - 6/9 
2º Ano -17/9 
3ºAno – 18/9 
4ºAno – 19/9 

 

 
 
 

Computador e 
projetor 

 
 
 

Diretora e 
Professores 

 
 
 

Feedback dos 
pais. 

 

 
 
 
 

Todos os dias 
letivos 

 
 
 
 
 

 
 

 
Oração no hall. 

Acolhimento dos 
alunos. Apresentação 

de informações. 
Concursos, 

representações… 

 
 

 
Oração feita por 

um aluno + 
música / poema 
/ apresentação 
feita por uma 

turma 

 
 
 
 
 

Alunos , professores e 
Diretora 

 
 
 
 
 

Todos os dias 
(tabela com 

divisão de dias) 

 
 
 
 
 

Adereços 
Materiais 
diversos 

 
 
 
 
 

Professores e 
alunos 

 
 
 
 

Postura, 
conhecimento, 

empenho e 
criatividade. 

 
 

Sensibilizar a 
comunidade escolar 
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1º dia 
 

Regresso às 
aulas 

 
 
 

para a importância da 
proteção do 
ambiente, 

promovendo atitudes 
comportamentais que 

cada um pode ter 
para deixar a sua 
pegada ecológica 

Saca de batatas 
com mensagens 
em papel para 

promover a 
mudança de 

atitude de cada 
um, face à 

proteção do 
ambiente. 

 
 

Comunidade escolar 

 
 

10 de setembro 

 
Saca de batatas 
com mensagens 

alusivas à 
proteção do 
ambiente. 

 
 

Natalina, Isabel 
e Inês 

 
Reação dos pais 
e espetativa de 

alteração de 
hábitos 

 
 

1º dia 
 

Regresso às 
aulas 

 
 

Proporcionar às 
crianças um ambiente 

amigo e acolhedor. 
Recordar as regras 

de comportamento na 
escola 

Dramatização 
das regras da 

escola. 
Canção de boas 
vindas “Hino da 

Escola” 

  4º Ano 10 de setembro Adereços 
Professores do 

4º Ano 

Mensagem 
transmitida aos 
novos alunos. 

 
 

Iniciar o programa 
de alimentação 
saudável, nos 
lanchinhos da 

manhã 
 (doce só à 6ª 

feira) 
 
 
 

 
Sensibilizar a 

população para o 
problema da 

obesidade e das 
doenças associadas. 
Promover a prática 

de exercício físico, de 
forma a prevenir o 

aumento da 
obesidade. Incentivar 
a adoção de hábitos 

alimentares 
.saudáveis. 

 
Trazer um 
lanchinho 

saudável para a 
manhã , com 
exceção da 

sexta-feira em 
que podem 

trazer um doce. 

 
 
 
 
 

Toda a comunidade 
escolar 

 
 
 
 
 

  O ano letivo 

 
 
 
 

Comida 
saudável. 

Mapa de registo 

 
 
 
 
 

Pais  e alunos 

 
 
 
 

Verificação do 
cumprimento do 
desafio proposto 
através do mapa 

 
 

 
 
 

 
Realização de 
um concurso 
em que todos 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Adereços 
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Concurso do 
logotipo do 

Projeto Ambiental 
da Escola 

 
 

Promover a 
criatividade  

os alunos 
apresentam a 

sua proposta do 
logotipo do 

projeto 

Alunos , professores e 
Diretora 

De 10 a 30 de 
setembro 

Professores e 
alunos 

Escolha do 
logotipo vencedor 

 
 

Dia Mundial para 
a Preservação da 

Camada do 
Ozono 

 
 
 

 
Identificar os perigos 

da destruição da 
camada do ozono e 

sensibilizar as 
crianças para os 

cuidados que devem 
ter para a proteger 

 
 
 
 

Apresentação 
sobre o tema 

 
 
 

 
               

3º ano 

 
 
 
 
 

16 de setembro 

 
 
 
 
 

Adereços  

 
 
 
 

Professora 
titular e alunos 

da turma 

 
 

 
 

Interesse e 
empenho pela 
proteção do 

ambiente 

 
 
 

Dia dos Padrinhos 

 
 
 

Fomentar a amizade 
e a entreajuda entre 

crianças 

 
Troca de 

desenhos. 
Promessa de 

amizade e 
entreajuda. 

Canção 
 

 
 
 

Alunos dos 1º e 2º anos 

 
 
 

17 de setembro 

 
 

Desenhos 
pintados pelos 

padrinhos e 
pelos afilhados. 

 
 
 

Professores dos 
1ºs e 2ºs anos. 

 
Acolhimento, 
integração e 

acompanhamento 
dos novos alunos 

do 1º ano. 

 
Dia Internacional 

da Limpeza 
Costeira 

 
Promover a proteção 

dos oceanos 

 
Apresentação 
sobre o tema 

 
           

 2º ano B 

 
 

23 de setembro 

 
 

Adereços  

 
Professora 

titular e alunos 
da turma 

 
Interesse e 

empenho pela 
proteção do 

ambiente 
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Dia Internacional 
da Limpeza 

Costeira 
 
 
 
 
 
 

 
Promover a proteção 

dos oceanos 

Participa na 
atividade de 

limpeza 
voluntária do 

globo – Limpeza 
da praia de 
Carcavelos 

 
 

    1 grupo de alunos 

 
 

23 de setembro 

Luvas 
descartáveis, 
sacos do lixo, 
carrinha da 

escola 

Alunos e 
professores + 

professor 
responsável 

pela atividade 

Interesse e 
empenho pela 
proteção do 

ambiente 

 
 
 
 
 
 

Dia Europeu sem 
Carros 

 
 
 
 
 
 
 

Sensibilizar a 
população e 

autoridades para a 
necessidade de 
reduzir o tráfego 

rodoviário dentro das 
cidades de forma a 

aumentar a qualidade 
de vida e  garantir a 
sustentabilidade dos 

recursos naturais 
optando por 

alternativas de 
transportes menos 

poluentes 

 
 
 
 
 

Apresentação 
sobre o tema 

 
 
 
 
 
 

  1º ano A 

 
 
 
 
 
 

24 de setembro 

 
 
 
 
 
 

Adereços  

 
 
 
 
 

Professora 
titular e alunos 

da turma 

 
 
 
 
 

Interesse e 
empenho pela 
proteção do 

ambiente 

 
 
 
 
 

Dia Europeu sem 
Carros 

Sensibilizar a 
população e 

autoridades para a 
necessidade de 
reduzir o tráfego 

rodoviário dentro das 
cidades de forma a 

aumentar a qualidade 

 
 

Deslocar-se 
para a escola 
evitando usar 
transportes 
poluentes 

 
 
 
 
 
 

     Comunidade escolar 

 
 
 
 
 
 

24 de setembro 

 
 
 
 
 
 

Bicicleta, 
trotinete, 

 
 
 
 
 
 

Comunidade 
escolar 

 
 
 
 
 

Interesse e 
empenho pela 
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de vida e  garantir a 
sustentabilidade dos 

recursos naturais 
optando por 

alternativas de 
transportes menos 

poluentes 

sapatos 
confortáveis 

proteção do 
ambiente 

 
 
 

Dia do Animal 

Sensibilizar a 
população para a 
necessidade de 

proteger os animais e 
a preservação de 

todas as espécies; 
Mostrar a importância 
dos animais na vida 

das pessoas; 

 
 

Apresentação 
sobre o tema 

 
 
 

           1º ano B 

 
 
 

  3 de outubro 

 
 
 

    Adereços  

 
 

Professora 
titular e alunos 

da turma 

 
Incentivar a 
adoção de 

hábitos 
alimentares 
saudáveis. 

 
 

Dia do Animal 
Campanha 

Sensibilizar a 
população para a 
necessidade de 

proteger os animais e 
a preservação de 

todas as espécies; 
Mostrar a importância 
dos animais na vida 

das pessoas; 
 

 
 

 
 

 
  Pré 

 
 
 

   4 de outubro 

   
 

 
 

Dia da 
Implantação 
da República 

 

Conhecer 
acontecimentos da 
história de Portugal 

Reconhecer a 
diferença entre a 

monarquia e 
república. 

Conhecer os 
símbolos da nação 

portuguesa. 

 
 
 
 

Apresentação 
sobre o tema 

 
 
 
 

4ºano B 
 
 

 
 
 
 

4 de outubro 
 
 

 
 
 
 

Adereços. 

 
 
 
 

Professor titular 
e alunos 

 
 
 

Interesse e 
empenho pelos 
acontecimentos 

históricos 
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Dia da 
Implantação 
da República 

 

Conhecer 
acontecimentos da 
história de Portugal 

Reconhecer a 
diferença entre a 

monarquia e 
república. 

Conhecer os 
símbolos da nação 

portuguesa. 

 
 
 
 

 
 
 
 

FERIADO 
 
 

 
 
 

 
5 de outubro 

 

   

 
 
 
 

Dia Mundial do 
Combate À 
Obesidade 

Sensibilizar a 
população para o 

problema da 
obesidade e das 

doenças associadas. 
Promover a prática 

de exercício físico, de 
forma a prevenir o 

aumento da 
obesidade. Incentivar 
a adoção de hábitos 

alimentares 
.saudáveis. 

 

 
 
 
 
 
 

Apresentação 
sobre o tema 

 
 
 
 
 
 
 

2º ano A 

 
 
 
 

 
 

 
  11 de outubro 

 
 
 
 
 
 
 

Adereços 

 
 
 
 
 
 

Professora 
titular e alunos 

 

 
 
 

 
 

Interesse e 
empenho pela 
alimentação 

saudável 

 
 

Dia de Pão por 
Deus / de Todos 

os Santos 
 

 
 
 

Conhecer tradições 
populares. 

 
 
 

 
 
 

Questões na 
oração sobre o 

tema. 

 
 
 

Falar sobre o tema em 
sala de aula  

 
 
 

31 de outubro 

 
 

 
Adereços 

 

 
 
 

Todos 

 
 
 

     Diretora 

 
 

 
 
 

Conhecer tradições 
populares. 

  
 
 

FERIADO 

 
 
 

1 de novembro 
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Dia de Pão por 
Deus / de Todos 

os Santos 
 

 
 
 

 
 

Dia de S. 
Martinho. 

 
 
 

Conhecer a lenda de 
S. Martinho 

 
 
 

 
 
 

Dramatização 
da lenda. 

 
 

 
 
 
Professor Manuel e alunos 

do teatro 
 
 
 

 
 

 
11 de novembro 

 
 

 
Adereços 

 
 
 

Prof. Manuel 
+ alunos do 

teatro 
 
 
 

 
 
 

Apresentação no 
hall. 

 
 

 
 

 
 

Magusto e 
fogueira 

 
 
 

 
Conhecer as 
tradições do 
magusto em 

Portugal 

 
 

Fazer um 
cartuxo para 

as 
castanhas.  

 
 

 
 
Alunos e professores 

titulares 

 
 

11 de 
novembro 

 
 

Adereços 

 
 
Professores 
titulares e 

funcionários 
 

 
 

 
Recreio da 

escola 

 
 

Magusto e 
fogueira 

 
Conhecer as 
tradições do 
magusto em 

Portugal 

 
 

Saltar a 
fogueira e 

comer 
castanhas 

 
 

Alunos, professores 
titulares e 

funcionários 

 
 

11 de 
novembro 

 
 
 

Adereços 

 
 

Professores 
titulares e 

funcionários 
 

 
 
 

Recreio da 
escola 

      Dia da 
Restauração da 
Independência 

 
Conhecer a história 
da Restauração da 

Independência  

 
Apresentação 
sobre o tema 

 
 

 
              
               4º ano A 

 
 

29 de novembro 

 
 

Adereços 
 

 
 

Professora 
titular e alunos 

 

  
Interesse e 
empenho 

pelosacontecime
ntos históricos 
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Dia da  

Restauração da 
Independência 

 
 

 
Conhecer a história 
da Restauração da 

Independência  

 
 
 
 

 
 

  FERIADO 

 
 

1 de dezembro 

   

 
 
Dia da Imaculada 

Conceição 
 
 

 
 

Conhecer a história 
da Imaculada 

Conceição 

  
             
               FERIADO 

 
 

8 de dezembro 

   

 
 
 
 
 
O Natal - Advento 

 
 
 
 
 

Conhecer a história 
do Natal. 

Conhecer e celebrar 
as tradições da época 

natalícia 

 
Preparação do 
enfeite de Natal 

com os pais; 
preparação do 
enfeite de natal 

em sala de 
aula;decoração 

da árvore de 
Natal e do 
Presépio. 

Decoração do 
Hall. 

Leitura da 
história do 

Natal. 
Canções, 
poesias, 
adivinhas 

 

 
 
 
 
 

Todas as turmas, 
pais,professores e diretora 
 

 
 
 
 

Mês de 
Dezembro 
( de 18 de 

novembro a 17 
de Dezembro) 

 
 

 
 
 
 

Adereços de 
Natal. 

 
 

 
 

 
 

Professores 
titulares e 
Diretora 

 
 

Decoração do  
 hall. 
Leituras 
realizadas pelos 
alunos. 
Apresentações 
dos alunos, no 
hall 

 



Escola Nova Apostólica 
Neuapostolische Schule 

 

Descrição sumária 
da atividade 

Objetivos da 
atividade 

Atividade Intervenientes Calendarização Recursos Responsáveis      Avaliação 

 

Ano letivo 2019/2020 
 

 
 

O Natal – 
Campanha de 
Solidariedade 

 
 

Promover a 
entreajuda e a 
solidariedade 

 
 

Recolha de 
alimentos 

 
 

  Comunidade educativa. 
Alunos 

Encarregados de 
Educação 

 
 

De 18 de 
novembro a 6 
de dezembro 

 

 
 

 
Cabazes  

 
 
 

Diretora 
 

 
 

 
 

Inventário de 
recolha de 
alimentos. 

 
 

O Natal – Festa  
 

 
Conhecer e celebrar 
as tradições de Natal 

.Sensibilizar os 
alunos para os 

problemas ambientais 
do planeta. 

 
 

Dramatização. 
Canções. 
Poemas/ 
Danças. 

 

 
 

Comunidade escolar 

 
 

14 de dezembro 
 

10:00h - pré 
15:00h - 1º ciclo 

 
 

Adereços 
 

 
 

Todos os 
professores 

 
Sucesso da festa. 

Satisfação dos 
pais e alunos 

 
O Natal 

   
FERIADO 

 
25 de dezembro 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escola Nova Apostólica 
Neuapostolische Schule 

 

Descrição sumária 
da atividade 

Objetivos da 
atividade 

Atividade Intervenientes Calendarização Recursos Responsáveis      Avaliação 

 

Ano letivo 2019/2020 
 

Dia de Ano Novo   FERIADO 1 de janeiro    

Oração no hall 

Promover o respeito 
pelos outros e pelas 

regras da comunidade. 
Incentivar o gosto pela 
aprendizagem e pela 

partilha de 
conhecimentos. 

Promover a relação 
escola-alunos-pais 

Oração no hall. 
Acolhimento dos 

alunos. 
Apresentação 
de canções, 
informações, 

concursos, etc. 

Todos os alunos 
Todos os dias 

letivos 
Diálogo  

Diretora 
Professores 

Apresentação 
feita no hall 

       Dia de Reis 
As Janeiras 

 
 

Conhecer, valorizar e 
vivenciar tradições 

populares portuguesas 
Envolver a 

comunidade nas 
atividades escolares 

 
 
 
 
 

Cantar as 
Janeiras 

4º ano A 6 de janeiro 
Canção das 

Janeiras 
Professora 

titular e alunos 

Interesse e 
empenho pelas 

tradições 

2º PERÍODO 



Escola Nova Apostólica 
Neuapostolische Schule 

 

Descrição sumária 
da atividade 

Objetivos da 
atividade 

Atividade Intervenientes Calendarização Recursos Responsáveis      Avaliação 

 

Ano letivo 2019/2020 
 

Dia do Riso 

Chamar a atenção 
para a importância de 

rir, pois é um 
comportamento 

humano que traz bem-
estar às pessoas 

Apresentação 
sobre o tema 

4º ano B  17 de janeiro Adereços 
Professor titular 

e alunos da 
turma 

Boa disposição 
da comunidade 

escolar. 

Dia Escolar da Não 
Violência e da Paz 

Fomentar a 
comunicação entre 

todos, impedir 
situações de bullying e 
incrementar a amizade 

entre as crianças 

Apresentação 
sobre o tema 

 
 

3º ano 
 
     

30 de janeiro Adereços 
Professora 

titular e alunos 

 
Observação das 

atitudes dos 
alunos com os 

seus pares. 
 
 
 

Dia Escolar da Não 
Violência e da Paz 

 

Fomentar a 
comunicação entre 

todos, impedir 
situações de bullying e 
incrementar a amizade 

entre as crianças 

Fazer um 
debate sobre a 

Paz e a não 
violência 

   
 

  Alunos , professores e 
moderador do debate ( 

Igreja) 
 
 

30 de janeiro Adereços 
Professor titular 

e moderador 
do debate 

Participação e 
interesse no 

debate 



Escola Nova Apostólica 
Neuapostolische Schule 

 

Descrição sumária 
da atividade 

Objetivos da 
atividade 

Atividade Intervenientes Calendarização Recursos Responsáveis      Avaliação 

 

Ano letivo 2019/2020 
 

Dia do Amor / S. 
Valentim 

Promover o respeito / 
amizade pelo próximo. 

Apresentação 
sobre o tema 

Alunos da pré 14 de fevereiro Adereços Natalina  
Mensagem 
transmitida 

Dia do Amor/ S. 
Valentim 

Promover o respeito / 
amizade pelo próximo. 

Cartas para os 
amigos 

Todos os alunos 
De 3 a 14 de 

fevereiro 
Cartas e marco 

do Correio 
Prof. Inês  

Interesse e 
empenho dos 

alunos nas 
atividades. 

 
 

O Carnaval  
 
 
 

Vivenciar esta época 
festiva tradicional. 

Promover a alegria, a 
criatividade e o 

respeito pelos outros 

Festa na escola: 
desfile de 
fantasias, 

concurso de 
coreografias e 
de fantasias 

Todos os alunos 21 de fevereiro Adereços 
Comunidade 

educativa 

Interesse e 
empenho nas 

atividades. 



Escola Nova Apostólica 
Neuapostolische Schule 

 

Descrição sumária 
da atividade 

Objetivos da 
atividade 

Atividade Intervenientes Calendarização Recursos Responsáveis      Avaliação 

 

Ano letivo 2019/2020 
 

Dia Internacional da 
Vida Selvagem  

Celebrar a fauna e a 
flora do planeta, assim 
como alertar para os 
perigos do tráfico de 
espécies selvagens 

animais. 

Apresentação 
sobre o tema 

1º ano A 3 de março Adereços 
Professor titular 

e alunos  

Interesse e 
empenho dos 

alunos 

Dia do Pai 

Reconhecer e valorizar 
o papel do pai. 

Promover a relação 
escola-família 

Apresentação 
sobre o tema 

1º ano B 19 de março Adereços 
Professor 

titular, alunos e 
pais 

Empenho dos 
alunos e 

satisfação dos 
pais 

Dia da Árvore 

Sensibilizar a 
população para a 

importância da 
preservação das 

árvores 

Apresentação 
sobre o tema 

2º ano A 20 de março Adereços 
Professor titular 

e alunos 

Interesse e 
empenho dos 

alunos 



Escola Nova Apostólica 
Neuapostolische Schule 

 

Descrição sumária 
da atividade 

Objetivos da 
atividade 

Atividade Intervenientes Calendarização Recursos Responsáveis      Avaliação 

 

Ano letivo 2019/2020 
 

Dia da Árvore 

Sensibilizar a 
população para a 

importância da 
preservação das 

árvores 

Ação de 
arborização e 
reflorestação. 

Todos os alunos e 
professores 

20 de março 
Plantas, 

sementes, 
terreno 

Diretora 
Interesse e 

empenho dos 
alunos 

 
 
 
 

Dia da Água 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refletir sobre os 
recursos hidrológicos e 
sobre a sua gestão a 
nível nacional, refletir 
sobre o impacto em 
variados sectores, 
desde a saúde à 
alimentação, da 

energia à indústria e 
responsabilizar todos 

para a preservação da 
água 

Apresentação 
sobre o tema 

2º ano B 23 de março Adereços 
Professora 

titular e alunos 

Interesse e 
empenho dos 

alunos/ atitude de 
poupança da 

água 

Sexta-feira Santa 

Lembrar o julgamento, 
crucificação, morte e 

enterro de Jesus 
Cristo, através de 

diversos rituais 
religiosos. 

 FERIADO 10 de abril    

Páscoa 

Celebração religiosa 
que comemora a 

ressurreição de Jesus 
Cristo. 

 FERIADO 12 de abril    

 
  



Escola Nova Apostólica 
Neuapostolische Schule 

 

Descrição sumária 
da atividade 

Objetivos da 
atividade 

Atividade Intervenientes Calendarização Recursos Responsáveis      Avaliação 

 

Ano letivo 2019/2020 
 

Orações no hall 

Promover o respeito 
pelos outros e pelas 

regras da 
comunidade. 

Incentivar o gosto 
pela aprendizagem e 

pela partilha de 
conhecimentos. 

Promover a relação 
escola-alunos-pais 

Oração no hall. 
Acolhimento dos 

alunos. 
Apresentação de 

canções, 
informações, 

concursos, etc. 

Todos os alunos 
Todos os dias 

letivos 
Diálogo 

Diretora 
Professores 

Apresentação 
feita no hall 

Dia Internacional  

do Livro Infantil 

Desenvolver o gosto 

pela leitura. 

Conhecer obras 

e autores. 

Despertar o gosto e 

o respeito pelos 

livros 

Estreitar as relações 

escola/família 

Feira do livro 

Visita a 

bibliotecas 

Conversa com 

escritores  

Todos os alunos abril 

Livros 

Autocarro 

Escritores 

convidados  

 

Todos os 

professores 

Apresentação  

e exposição  

de trabalhos  

dos alunos 

Dramatização 

realizada pelas 

educadoras para 

as famílias 

Educadoras e famílias abril 

Adereços 

Guião 

Cenários 

Educadoras dos 

3 anos 

Apresentação da 

peça 

Registo 

audiovisual 

Dia Mundial da 

Terra 

Fomentar o 

compromisso na 

preservação do 

ambiente e da 

sustentabilidade da 

Terra 

Apresentação 

sobre o tema 
2º ano B 22 de abril Adereços 

Professora 

titular e alunos 

Interesse e 

empenho pela 

proteção do 

ambiente 

3º PERÍODO 



Escola Nova Apostólica 
Neuapostolische Schule 

 

Descrição sumária 
da atividade 

Objetivos da 
atividade 

Atividade Intervenientes Calendarização Recursos Responsáveis      Avaliação 

 

Ano letivo 2019/2020 
 

Dia da Liberdade 

Identificar 

acontecimentos e 

personagens 

importantes da 

história de Portugal. 

Reconhecer a 

importância da vida 

em liberdade. 

Conhecer diferenças 

da vida em Portugal 

antes e depois do 25 

de abril. 

Apresentação 

sobre o tema 
4ºano B 

24 de abril 

 
Adereços 

Professor titular 

e alunos 

Interesse e 

empenho pelos 

acontecimentos 

históricos 

Dia da Liberdade 

Identificar 

acontecimentos e 

personagens 

importantes da 

história de Portugal. 

Reconhecer a 

importância da vida 

em liberdade. 

Conhecer diferenças 

da vida em Portugal 

antes e depois do 25 

de abril. 

 FERIADO 
25 de abril 

 
   



Escola Nova Apostólica 
Neuapostolische Schule 

 

Descrição sumária 
da atividade 

Objetivos da 
atividade 

Atividade Intervenientes Calendarização Recursos Responsáveis      Avaliação 

 

Ano letivo 2019/2020 
 

Dia do Trabalhador 

 

Reconhecer a 

importância  

dos deveres e dos 

direitos  

dos trabalhadores. 

 

 

Apresentação 

sobre o tema 

 

 

3º ano  30 de abril Adereços 
Professora 

titular e alunos 

Interesse e 

empenho pelos 

acontecimentos 

históricos 

Dia do Trabalhador 

 

Reconhecer a 

importância  

dos deveres e dos 

direitos  

dos trabalhadores. 

 Feriado 1 de maio    

Dia da Mãe 

Reconhecer a 

importância do papel 

da mãe. 

Apresentação 

sobre o tema 
      1º ano A 

    

 4 de maio 

 

Adereços 

Professora 

titular, alunos e 

mães 

Empenho dos 
alunos e 

satisfação dos 
pais 

Confeção de uma 

prenda para a 

mãe 

Registos e 

ilustrações  

sobre a mãe. 

Mães e alunos do jardim-

de-infância e do 1º ciclo 

 30 de abril/ 4 

de maio 

 

Adereços 

Educadoras, 

Professores, 

alunos e 

Mães 

Empenho dos 
alunos e 

satisfação dos 
pais e filhos 



Escola Nova Apostólica 
Neuapostolische Schule 

 

Descrição sumária 
da atividade 

Objetivos da 
atividade 

Atividade Intervenientes Calendarização Recursos Responsáveis      Avaliação 

 

Ano letivo 2019/2020 
 

 

  

Convite às mães 

para virem à 

escola. 

Mães e alunos do jardim-

de-infância e 1º ciclo 

  

30 de abril / 4 

de maio 

Adereços 

Educadoras, 

Professores, 

alunos e 

Mães 

Empenho dos 
alunos e 

satisfação dos 
pais e filhos 

Dia da Reciclagem 

lLembrar a 

importância de aderir 

à reciclagem do 

material que 

usamos, como o 

papel e o plástico, 

seguindo o lema dos 

5 Rs - Repensar; 

Reduzir;  Recolher; 

Reutilizar e Reciclar. 

 Alunos da pré 18  de maio  
Educadora 

Natalina 
 



Escola Nova Apostólica 
Neuapostolische Schule 

 

Descrição sumária 
da atividade 

Objetivos da 
atividade 

Atividade Intervenientes Calendarização Recursos Responsáveis      Avaliação 

 

Ano letivo 2019/2020 
 

Dia da Reciclagem 

Lembrar a 

importância de aderir 

à reciclagem do 

material que 

usamos, como o 

papel e o plástico, 

seguindo o lema dos 

5 Rs - Repensar; 

Reduzir;  Recolher; 

Reutilizar e Reciclar. 

Realizar trabalhos 

de grupo com 

temas à escolha, 

por turma, na sala 

de aula utilizando 

material reciclável 

Todos os alunos 18 de maio 

Adereços / 

material 

reciclável 

Professores 

titulares e 

alunos 

 

Interesse e 

empenho pela 

proteção do 

ambiente 

Dia da Criança 
Festejar o Dia 

Mundial da Criança 

Jogos tradicionais 

e expressões e 

brincadeira 

Todos os alunos 1 de junho Adereços  
Comunidade 

educativa 

Felicidade  das 

criança 



Escola Nova Apostólica 
Neuapostolische Schule 

 

Descrição sumária 
da atividade 

Objetivos da 
atividade 

Atividade Intervenientes Calendarização Recursos Responsáveis      Avaliação 

 

Ano letivo 2019/2020 
 

Dia do Nariz 

Vermelho 

 

Sensibilizar as 

crianças para a 

missão Nariz 

Vermelho, que 

acompanha e alegra 

as crianças 

hospitalizadas e 

contribuir com 

donativos. 

  Assistir ao video 

de sensibilização 

, 

https://youtu.be/k

yfMUKi73mg 

comprar o Nariz 

vermelho , contar 

o dinheiro 

angariado, e tirar 

foto de grupo com 

os narizes 

vermelhos. 

Todos os alunos 1 de junho 
Narizes 

vermelhos  

Comunidade 

educativa 

 

 

Felicidade  das 

crianças 

 

 

 

Dia do Ambiente 

Assinalar ações 

positivas de proteção 

e preservação do 

ambiente e alertar as 

populações e os 

governos para a 

necessidade de 

salvar o ambiente 

Apresentação 

sobre o tema 
1º ano B 5 de junho Adereços 

Professor titular 

e alunos 

Interesse e 

empenho pela 

proteção do 

ambiente 

 

https://youtu.be/kyfMUKi73mg
https://youtu.be/kyfMUKi73mg


Escola Nova Apostólica 
Neuapostolische Schule 

 

Descrição sumária 
da atividade 

Objetivos da 
atividade 

Atividade Intervenientes Calendarização Recursos Responsáveis      Avaliação 

 

Ano letivo 2019/2020 
 

Dia do Ambiente 

Assinalar ações 

positivas de proteção 

e preservação do 

ambiente e alertar as 

populações e os 

governos para a 

necessidade de 

salvar o ambiente 

Concurso de 

trabalhos de 

expressão 

plástica com 

tampinhas 

recicladas 

Todos  5 de junho 

Adereços / 

Tampinhas de 

plástico e cola 

Professores 

titulares ,alunos, 

diretora e pais 

Escolha dos 

vencedores do 

concurso 

Dia dos Oceanos 

Mostrar a 

importância dos 

oceanos no clima e 

como elemento 

essencial da biosfera 

Apresentação 

sobre o tema 
   2º ano A   8 de junho Adereços 

Professora 

titular e alunos 

Interesse e 

empenho pela 

proteção do 

ambiente 

Dia de Portugal,  

de Camões  

e das Comunidades 

Portuguesas  

Conhecer 

acontecimentos e 

personagens 

importantes da 

história e da cultura  

de Portugal. 

Apresentação 

sobre o tema 
4º ano A 9 de junho Adereços  

Professora 

titular e alunos 

Interesse e 

empenho pelos 

acontecimentos 

históricos 



Escola Nova Apostólica 
Neuapostolische Schule 

 

Descrição sumária 
da atividade 

Objetivos da 
atividade 

Atividade Intervenientes Calendarização Recursos Responsáveis      Avaliação 

 

Ano letivo 2019/2020 
 

Dia de Portugal,  

de Camões  

e das Comunidades 

Portuguesas  

Conhecer 

acontecimentos e 

personagens 

importantes da 

história e da cultura  

de Portugal. 

          Feriado      10 de julho    

Dia de Corpo de 

Deus 

 

Conhecer o 

significado do Dia de 

Corpo de Deus 
          Feriado 11 de junho    

Entrega  

dos diplomas de 

finalistas  

da Pré 

Reconhecer a 

importância da 

conclusão desta 

etapa da 

aprendizagem. 

Cerimónia solene 

de entrega  

dos diplomas  

 

Alunos finalistas  

da pré 

 19 de junho  

às 18h 

Diplomas 

Capas  

comunidade 

educativa 

Fotografias 

Vídeo   

Felicidade dos 

alunos e dos pais 

Entrega  

dos diplomas de 

finalistas  

do 4º ano 

Reconhecer a 

importância da 

conclusão desta 

etapa da 

aprendizagem. 

Cerimónia solene 

de entrega  

dos diplomas  

 

Alunos finalistas  

do 4º ano 

20 de junho 

às 10h 

Diplomas 

Capas  

Livro de final de 

curso 

Comunidade 

Educativa 

Fotografias 

Vídeo   

Felicidade dos 

alunos e dos pais 



Escola Nova Apostólica 
Neuapostolische Schule 

 

Descrição sumária 
da atividade 

Objetivos da 
atividade 

Atividade Intervenientes Calendarização Recursos Responsáveis      Avaliação 

 

Ano letivo 2019/2020 
 

 

Entrega  

das medalhas  

do quadro de honra 

Festejar o sucesso 

escolar. 

Cerimónia solene 

de entrega  

      das medalhas 

 

Medalhados  

do quadro de honra 

      

 

     20 de junho 

às 10h 

       

 

Medalhas  

Comunidade 

Educativa 

Fotografias 

Vídeo   

Felicidade dos 

alunos e dos pais 

Arraial de Fim do 

Ano 

Convívio entre a 

comunidade 

educativa 

Dançar, comer e 

beber 
Comunidade educativa 

27 de junho 

às 17h 

 Pátio da escola, 

barraquinhas e 

bar 

Comunidade 

educativa 

Apreciação por 

parte dos 

encarregados de 

educação, alunos 

e comunidade 

educativos 

 


