
CONSULTE AQUI AS ATIVIDADES   

MAIO 2018 

DATA 

PREVISTA 

ATIVIDADE DINAMIZADORES PÚBLICO-ALVO OBJETIVOS LOCAL 

9 de Maio 

Semana da Europa 
Secção de Ciências 
Sociais e Humanas 

Alunos do 7.º Ano 
- Valorizar os trabalhos realizados na sala de 
aula. 
- Refletir sobre a qualidade e correcção 

 
EB Mosteiro e Cávado 

Mini-Olimpíadas de 
Atletismo 

Secção de Ed. Física 
em articulação com o 

Desporto Escolar 

Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclos 

- Proporcionar aos alunos vivências desportivas 
diversificadas e lecionadas na disciplina. 
- Desenvolver o espírito de fair-play em  
contexto  competitivo. 

 
EB Mosteiro e Cávado 

10 de Maio 

Dinamização das 
Jornadas de 

Orientação Vocacional 
e da Feira das 

Profissões 

SPO Alunos do 9º ano 
- Apoiar os alunos no processo de 
desenvolvimento da sua identidade pessoal e 
do seu projeto de vida 

 
EB Mosteiro e Cávado 

11 de Maio 
Mostra de Teatro 
“Tadinho do Rei” 

Clube de Teatro Comunidade Escolar 

- Promover o contacto dos alunos com 
ambientes culturais. 

- Enriquecer os conhecimentos dos alunos no 
que se refere aos textos dramáticos. 

- Desenvolver competências sociais e 
emocionais, através do envolvimento na ação 
dramatizada. 

- Possibilitar a exploração de uma obra literária, 
ou de outras formas de arte, a partir da peça 
apresentada. 

- Envolver a comunidade educativa nas 
atividades do Agrupamento de Escolas 
Mosteiro e Cávado. 
 

 
Auditório de Merelim S. 

Pedro 

14 de Maio 
Visita de estudo ao 

World of Discoveries - 
Docentes do 4º ano Alunos do 4.º Ano 

- Conhecer a fantástica odisseia dos 
navegadores portugueses. 

 
Porto 



Museu Interativo e 
parque temático 

15 de Maio 
 

 

Comemoração do Dia 
Internacional da 

Família 

BE/Dep. Pré-Escolar e 1.º 
Ciclo 

Alunos do Pré-
Escolar, e 1.º Ciclo 

- Reconhecer a escola e a família como espaços 
naturais fundamentais na promoção da leitura 
e no desenvolvimento de laços afetivos 

 
JI e EB 1 do AEMC 

Atividades de 
articulação 

escola/Família 
Pré-Escolar 

Alunos do Pré-
Escolar 

- Articular saberes, vivências e criar momentos 
de diversão/convívio entre a escola e a família 

 
JI do AEMC 

Caminhada da Família 
JI e EB 1 de Merelim S. 

Pedro 
Alunos do de 

Merelim S. Pedro 

- Fomentar o espírito familiar, envolver a 
família na escola e criar hábitos de vida 
saudável. 
 

 
Escola- Parque da 

Freguesia Merelim S. 
Pedro 

Visita de Estudo ao 
Planetário – Casa da 

Ciência 

Docentes do 1º Ciclo de 
Panóias e Carrascal 

Alunos do 1º e 3º 
ano de Panóias e 

Carrascal 

- Adquirir conhecimentos  sobre o sistema solar 
e sobre os seres vivos. 
- Sensibilizar os alunos para a importância da 
ciência na compreesão dos fenómenos da 
natureza. 
- Adquirir comportamentos  e conhecimentos 
no âmbito experimental 
-Desenvolver a autonomia e o espírito crítico 
dos alunos. 
 

 
Braga 

17 Maio Dia Mundial da 
Pastelaria Clube de Línguas 

Alunos do  2º e 3º 
Ciclos 

- Promover a cultura dos países cujas línguas 
existem na escola: português, inglês, francês e 
espanhol 

 
EB Mosteiro e Cávado 

Sessão de Educação 
Ambiental  - 
Jardinagem  
sustentável    

Clube do Ambiente 

 
Alunos do 8º A, 8º C, 

8º C. 9º B 

- Sensibilizar os alunos para a adoção de 
medidas de preservação do ambiente.  
- Proporcionar oportunidades para a aquisição 
de conhecimentos em contacto com técnicos 
na área do ambiente. 

 
EB Mosteiro e Cávado 

18 de Maio Visita ao Mosteiro de 
Tibães 

 Educadoras do JI de 
Panóias e Padim 

Alunos do JI de 
Panóias e Padim 

- Comemorar o Dia Mundial dos Museus 
 - Proporcionar momentos priveligiados de 
acesso à cultura 

 
Mire de Tibães 

23 de Maio 

Encontro com o 
escritor Fernando 

Pinheiro – 
Embarcando com Gil 

Vicente 

Biblioteca Escolar e 
Secção de Português 

Alunos do 9º Ano 

Motivar para a leitura da peça teatral “ Auto da 
Barca do Inferno” de Gil Vicente; 
Reconhecer a importância de Gil Vicente como 
dramaturgo e as caraterísticas do teatro 
vicentino;  
Dramatizar cenas da peça em epígrafe. 

 
EB Mosteiro e Cávado 

Braga Romana 
Participação no 

cortejo 

Secção Ed. Especial e EB1 
de Panóias 

Alunos de CEI e 
alunos do 1º, 3º e 4º 

ano Panóias 

- Articular e socializar com a comunidade. 
- Proporcionar momentos privilegiados de 
acesso à cultura e conhecimento da História da 
cidade de Braga.  

 
Braga 



- Conhecer a história e o património cultural da 
cidade de Braga. 
- Conhecer as nossas origens, cultura e saberes 
dos nossos antepassados. 
- Promover a formação da consciência cívica.  
 
 

24 de Maio 
Atividade ao Ar Livre 

em Adaúfe 
Secção de Ciências 

Sociais e Humanas: EMRC 
Alunos do 7.º Ano 

- Mobilizar os valores do amor, do diálogo, da 
cooperação e da solidariedade para a 
construção da paz em situações vitais do 
quotidiano; 

 
Adaúfe 

29 e 30 de Maio 

Os Valores na 
Adolescência  

e 
Cidadania Ambiental 

Secção de Ciências 
Sociais e Humanas: EMRC 

Alunos do 8.º Ano 

- Proporcionar uma vivência diferente aos 
alunos onde possam vivenciar experiências de 
aventura implementando nelas todos os 
valores que constroem o ser humano. 
- Fomentar o respeito por todos os colegas 
mesmo aqueles que por vezes não nos deixam 
progredir com tanta 

 
Gêres 

Ao longo do mês 
de Maio 

Venda de Pirilampos 
em articulação com 

CERCI Braga 

Clube de Solidariedade 
Ativa 

Comunidade Escolar 

- Alargar o âmbito de intervenção do projeto 
Solidariedade Ativa, através do envolvimento 
crescente da comunidade em ações de 
voluntariado. 
- Envolver os alunos na concretização de 
projetos promotores de excelência, inovação e 
empreendedorismo 

 
Escolas do AEMC 

 

 


