
Mês  Data Nome da atividade Descrição Dinamizadores Público-alvo 

1ºsemestre   Prevenção Rodoviária Ação de formação, em sala de aula, promovida pela Polícia Municipal de Oeiras, no âmbito do PEA da CMO. 
Gabriela Marques Tomás Boavida, Ceu 
Joao 

9
os

 anos 

setembro 21 Memórias do Jardim Azul – Oficina de cianotipia 
Um passeio pela natureza, em busca de elementos orgânicos (galhos, folhas, pétalas, pedrinhas…) que serão 
eternizados sobre o papel, numa composição impressa por cianotipia. 

Joana Soares 4.ºB ARA 

setembro 28 APAV violência no namoro Ações de formação promovidas pela APAV. Execução de cartazes informativos. Rita Viana 9.ºB, 9.ºC, 9.ºD 

setembro   Comemoração do Dia Mundial da Música Atividades realizadas nas aulas de Educação Musical na semana de 27 de setembro a 1 de outubro. 
Paula Aguilar, Maria de Fátima Oliveira 
Pires, Angelina Monteiro 

Todas as turmas de 2ºciclo 

setembro   Dia Europeu das Línguas 
Comemoração do Dia Europeu das Línguas  
Realização de balões de fala e de marcadores com expressões em várias línguas e posterior exposição dos mesmos. 

Professores de Línguas do 2º e 3ºciclos 
Todas as turmas de 2º e 
3ºciclo 

outubro 01 
Oficina - vem conhecer os tubarões no Aquário 
Vasco da Gama. 

- Conhecer melhor a vida dos tubarões;  
- Desafiar os alunos a pensarem, sentirem e atuarem sobre o tema proposto; 
- Promover a sustentabilidade. 

Lurdes Carvalho 3.ºB ARA 

outubro 04 Memórias do Jardim Azul – Oficina de cianotipia Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Susana Fonseca 4.º A ARA 

outubro 06 Porque é salgada a água do mar? Atividades práticas a decorrer em sala de aula com parceria do ITQB. Inserido no tema do projeto educativo "Arazul"  
Helena Maria Loureiro Lopes, Anabela 
Nozes 

P3 - PA1, P3 - PA2 

outubro 06 DOVE eu confiante 
Sessões dinamizadas pela DOVE, faculdade de psicologia da Universidade do Porto e EPIS para promover a auto estima 
nos jovens. 

Rita Viana 
9.º - B, 9.º - C, 9.º - D, 7.º - 
A, 7.º - B, 7.º - C 

outubro 07 
Passa a Palavra Contos & Oficina em Algés- 
Dinamizado por Vera Nunes 

Viagem pelo mundo das histórias que terminam com um atelier de Expressão Plástica Helena Maria Loureiro Lopes P3 - PA2 

outubro 08 Há vida na Orla Costeira 
Atividade de observação dos ecossistemas associados à orla costeira com destaque para a observação das aves que 
sobrevoam a zona costeira, com auxílio de binóculos e guias de campo. 
Sensibilização para a importância da prevenção da poluição e preservação dos ecossistemas aquáticos e marinhos. 

Joana Soares 4.ºB ARA 

outubro 08 
Sinfonix (Comemoração do Dia Mundial da 
Música) 

Atividade de sensibilização musical, proporcionando às crianças o contacto com a música e os seus diferentes géneros 
musicais. 

Célia da Graça Pereira Rodrigues, Ana 
Cristina Costa Alves de Melo Marques 

P3 - PS1, P3 - PS2, P3 - 
PS3 

outubro 12 
Passa a Palavra Contos & Oficina em Algés- 
Dinamizado por Vera Nunes 

Viagem pelo mundo das histórias que terminam com um atelier de Expressão Plástica Anabela Nozes P3 - PA1 

outubro 14 
Iniciação à Navegação Tradicional e Património 
Marítimo 

A arte de Marinharia, aprendendo a fazer os 3 nós necessários para a operação; a iniciação da navegação à vela; as 
normas e comportamentos de segurança, na marina e a bordo. 
Passeio pelo Tejo, com embarque na marina de Oeiras, numa embarcação de Vela Latina típica do Tejo, desempenhando 
várias funções a bordo: manobrando o leme, a escota da vela, as carregadeiras para abrir e carregar a vela. 

Joana Soares  
António José Gomes Gonçalves, Susana 
Talaia Costa 

4.ºB ARA 
4.ºA, 4.ºB - SM 

outubro 15 15 minutos de leitura 
Promover a leitura, estimular o gosto pela leitura, criar hábitos e rotinas de leitura. 
No dia 15 de cada mês todos os alunos leem na sala de aula durante 15 minutos. 

Professores de Português 
Todas as turmas de 2º e 
3ºciclos 

outubro 20 Bullying Painel informativo sobre o Bullying Rita Viana 9.º B, 9.ºC, 9.ºD 

outubro 20 
Peça de teatro "História de uma gaivota e do 
gato que a ensinou a voar". 

Nesta peça são abordados temas importantes e atuais como o da conservação do meio ambiente, preocupação que 
deveria ser de todos, a humanidade no papel do cuidador dos seus animais domésticos e os principais valores que 
passam entre os Homens, o altruísmo, a amizade, o espírito de cooperação e sobretudo a «alimentação» de sonhos, 
pessoais e coletivos. 

Margarida Perfeito 2.ºB ARA 

outubro 27/29 
“Aprender com o património” - Visita de estudo 
ao Museu Nacional dos Coches 

Dar a conhecer aos alunos a história de Portugal do séc. XVIII e XIX através dos museus;  
Promover: o ensino em contexto extra-escolar, o património nacional, uma atitude cívica em espaços culturais e na defesa 
do património 

Armando Emídio 6ºC, 6.ºG, 6.ºH 

outubro   Aula de Português no Centro de Recursos 
Atividade prevista no projeto de melhoria (A)tento na Língua. Todas as turmas têm, pelo menos, uma aula de Português 
por semestre no CR com o objetivo de levar os alunos a frequentarem a biblioteca da escola e a incentivar a leitura. 

Professores de Português 
Todas as turmas de 2º e 
3ºciclos 

outubro 
12 a 
17  

Festival FIC.A 

Festival Internacional de Ciência no Palácio e Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras. 
Programa pioneiro, repleto de experiências únicas nos domínios da ciência, tecnologia, cultura e arte. 
Os principais objetivos da visita são: 
• Promover nos alunos o gosto e o interesse pela ciência; 
• Estimular a sua criatividade. 

Carlos Silva 
Todas as turmas do 
Agrupamento (do pré-
escolar ao 3ºciclo) 

outubro   
Visita de Estudo à Galeria Municipal Lagar de 
Azeite (Oeiras) 

- Contactar com vestígios materiais da História Local. 
- Identificar atividades económicas tradicionais do Concelho. 

Conceição Zambana 3.ºA, 3.ºB - SM 

outubro 18  Dia da Alimentação Saudável 

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação. 
-Jogo sobre alimentação saudável, questões colocadas aos colegas durante os intervalos e mediante resposta certa, os 
respondentes escolhiam alguns alimentos que estavam á sua disposição nas mesas colocadas no átrio da escola, para o 
efeito. 
Venda de plantas aromáticas envasadas. 

Luisa Sampaio Mariz, Natercia Barbosa 9.ºB 

outubro 
18 a 
22  

Importância do pequeno-almoço 

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação. 
Resposta a um questionário, sobre os hábitos alimentares ao pequeno almoço e lanche da manhã. 
As respostas são tratadas pela profª de CN, os dados são analisados no grupo turma e a informação será transmitida ao 
respetivo DT. 

Cristina Tavora, Isabel Santos, Madalena 
Paixão, Maria João Garcia 

Todos os 5
os

 anos 

outubro   
Ida ao teatro «História de uma gaivota e do gato 
que a ensinou a voar» 

Peça de teatro promovida pela Oeiras educa. 
Objetivos: desenvolver o gosto pela cultura, incentivar a leitura da obra 

Armando Emídio, Joana Folques 6.ºG, 6.ºH 

outubro   Comemoração do "Dia Mundial da Alimentação" 

Leitura de textos/ curiosidades / visionamento de vídeos sobre a alimentação saudável. 
Participação dos alunos nas atividades a decorrer no recinto da escola. 
Aplicação de um questionário às turmas do 5º ano sobre "A importância do pequeno almoço e lanche da manhã". 
 
 

Cristina Tavora, Isabel Santos, Madalena 
Paixão, Maria João Garcia, Natercia 
Barbosa 

Todo os alunos do 2ºciclo 



Mês  Data Nome da atividade Descrição Dinamizadores Público-alvo 

novembro 02 
Um chiu,um piu–Oficina reconhecimento canto 
aves 

Oficina, passeio orientado por ornitólogos amadores, pelos na Fábrica da Pólvora. 
 

Joana Soares 4.ºB - ARA 

novembro 02/05 Sinfonix 

Atividade de sensibilização musical. 
Cada sessão inclui a participação de um agrupamento musical que interpreta música ao vivo, com temas relacionados 
com a História da Música e dos instrumentos que compõem uma orquestra sinfónica. 
São feitas demonstrações dos instrumentos, permitindo aos participantes o contacto físico com os mesmos (respeitando 
as normas de saúde pública em vigor). 

Marisa Rodrigues 
Margarida Perfeito 

2.ºA, 2ºB - ARA 

novembro 05 Oficina: Vem conhecer os tubarões 
Visita ao Aquário Vasco da Gama. Oficina onde os alunos serão orientados no desenvolvimento de algumas atividades 
que os levem a conhecer melhor a vida destes animais, sendo desafiados a pensar, sentir e atuar sobre o tema proposto. 

Anabela Nozes Pré-escolar sala1 ARA  

novembro 09 Oficina-jogo para construir bombas de sementes 

Oficina-  ativismo ambiental, aprender a ser guerrilheiros urbanos através de ações de jardinagem.  
Finalidades/objetivos 
- Estimular a vossa capacidade de observação da natureza e compreensão da grande variedade de formas de vida 
(animais e vegetais) existentes neste ambiente. 
- Desenvolver o ativismo ambiental  
-  Aprender a ser guerrilheiros urbanos através de ações de jardinagem 
- Desenvolver os conhecimentos sobre polinizadores em perigo 

Lurdes Carvalho 3.ºB - ARA 

novembro 09 A bordo do navio de investigação Mar-Portugal 
Conhecer o papel dos navios de investigação no estudo dos Oceanos através da visita guiadas ao navio de investigação 
Mar Portugal  propriedade do IPMA, I.P.. Os principais problemas que afetam os Oceanos e a importância do 
conhecimento científico na gestão sustentável dos recursos marinhos serão alguns dos tópicos a abordar durante a visita. 

Helena Maria Loureiro Lopes, Anabela 
Nozes 

Pré-escolar Sala1 e 2 ARA 

novembro 10 Atividade de canoagem 
Contacto com a modalidade. 
Promover a prática do exercício físico com atividades de ar livre 

Olga Maria Neto de Aguiar Cardoso 
Tavares 

6.ºF 

novembro 11 Plástico à vista 

No âmbito do Programa de Educação Ambiental para as escolas e da comemoração da SEMANA EUROPEIA DE 
PREVENÇÃO DE RESÍDUOS 2021. Esta atividade aborda o problema do plástico no mundo e o seu impacto como lixo 
marinho, visando consciencializar para a importância da sua redução e de como podemos contribuir para este objetivo na 
nossa vida diária. A atividade é realizada com o auxílio de uma viatura itinerante que se desloca junto da escola, estando 
equipada com uma miniestação de transformação e valorização de resíduos de plástico, com a seguinte programação: 
1. Boas vindas; 
2. Apresentação do projeto [abordagem do problema]; 
3. Visualização do filme No Planet B [abordagem de soluções]; 
4. Jogo/ brincadeira / [teste de aprendizagem]; 
5. Divide-se o grupo em 2, com visita distribuída ao laboratório móvel; 
6. Apresentação das máquinas de prensagem e transformação e o que podemos fazer (material de demonstração), 
explicação dos diferentes tipos de plástico, problema do fim de vida, boas práticas; 
7. Conclusão (vídeo ou leitura) 

Sofia Alexandra Alves da Costa 7.ºC, 7.ºD, 6.ºD, 6.ºE, 
6.ºG, 6.ºH 

novembro 11 

"Visita Temática: Um Mar de Histórias", Aquário 
Vasco da Gama 

Visita guiada ao Aquário Vasco da Gama, onde serão abordados temas como a diversidade de animais aquáticos, a 
evolução da história natural e os impactos atuais e futuros da atividade humana no meio aquático. Pretende igualmente 
despertar a curiosidade dos mais novos pelo mundo aquático, através da descoberta das diferentes formas e cores dos 
animais que habitam este meio. 

Inês Silva 1.ºB - ARA 

novembro 11 O pai que se tornou mãe 
Artes Perfomativas - Espetáculo 
A fantástica aventura da vida, contada a partir de um nascimento… … e com um final feliz. 

Célia da Graça Pereira Rodrigues, Ana 
Cristina Costa Alves de Melo Marques 

Pré-escolar Salas1,2,3 SM 

novembro 16 Comemoração do Dia Mundial do Mar Comemoração do Dia Mundial do Mar, realizando atividades no âmbito do projeto Escola Azul. 

Susana Fonseca, Marisa Rodrigues, 
Mariana Fonseca, Margarida Perfeito, 
Mafalda Marques, Lurdes Carvalho, Joana 
Soares, Inês Silva, Cristina Palma 

Pré-escolar ARA 

novembro 18 
Visita de Estudo ao Farol-Museu Santa Marta 
(Cascais) - 3ºs anos 

- Contactar com vestígios do Património construído, alusivo a marcos da História Local. 
- Identificar características etnográficas da localidade. 

Conceição Zambana 3.ºA, 3.ºB SM 

novembro 19 Oficina: Vem conhecer os tubarões 
Visita ao Aquário Vasco da Gama participar na oficina onde os alunos serão orientados no desenvolvimento de algumas 
atividades que os levem a conhecer melhor a vida destes animais, sendo desafiados a pensar, sentir e atuar sobre o tema 
proposto. 

Helena Maria Loureiro Lopes Pré-escolar Sala2 ARA 

novembro 22 Hospital da Bonecada 
O Hospital da Bonecada é um projeto dirigido a crianças em idade pré-escolar e pretende desmistificar o medo do 
ambiente hospitalar junto dos pacientes mais novos. 

Ana Cristina Costa Alves de Melo Marques, 
Anabela Nozes, Célia da Graça Pereira 
Rodrigues, Helena Maria Loureiro Lopes 

Pré-escolar  do 
Agrupamento 

novembro 
23 e 
30 

Atividade de Construção e Instalação de Caixas 
Ninho 
 
na Quinta de Cima do Marquês de Pombal 

Plano  de valorização ecológica da Quinta de Recreio do Marquês de Pombal. Ddinamização de uma ação de construção 
e colocação de caixas-ninho, na Quinta de Cima, visando aumentar a população de espécies de aves de rapina e de aves 
insectívoras em meio urbano. 
Esta atividade inclui duas sessões. Esta é a segunda sessão: 
2. Instalação das caixas-ninho: Esta atividade decorrerá na Quinta de Cima do Marquês de Pombal e será ministrada por 
dois biólogos. Consistirá na instalação (com recurso a escada e arames) das caixas-ninhos construídas pelos alunos, em 
árvores ou edifícios existentes naquele espaço. 

Sofia Alexandra Alves da Costa 5.ºD 

novembro 24 Bee school 
Projeto que visa a sensibilização à importância e proteção das abelhas. 
Informa e avalia de forma lúdica sobre o tema em várias etapas (novembro e abril). 

Alcídia Maria Lopes Castilho 6.ºC 

novembro 
24 e 
25 

A loja dos brinquedos 

Musical infantil que é um convite muito forte ao saber brincar e à perseverança dos valores e tradições da infância. É 
também um texto que trata da conservação da magia e da poesia das nossas vidas face ao materialismo galopante da 
nossa era. Repleto de magia e de recursos às artes de palco como são as artes circenses, o ilusionismo, a dança e a 
música 

Helena Maria Loureiro Lopes, Anabela 
Nozes  
Célia da Graça Pereira Rodrigues, Ana 
Cristina Costa Alves de Melo Marques 

Pré-escolar do 
Agrupamento 



Mês  Data Nome da atividade Descrição Dinamizadores Público-alvo 

novembro 30 O Palco vai à escola: Caixa Mágica. 

Neste atelier entramos no mundo mágico do cinema, onde cada um de nós poderá criar a sua história aprender a projetá-
la, através de uma pequena, mas muito especial caixinha. Propõe- se que as crianças criem, a partir das personagens ou 
histórias que conheceram na sessão de filmes que antecede este atelier, uma pequena narrativa, que posteriormente será 
projetada. 
Objetivos: 
Conhecer os primórdios do cinema: lanterna mágica; 
Criar uma pequena história visual; 
Contactar com diferentes materiais plásticos; 
Apresentar o trabalho em público 

Helena Maria Loureiro Lopes, Anabela 
Nozes 

Pré-escolar ARA 

novembro   
Visita de estudo à Oficina da Ciência de Sintra e 
ao Parque da Pena 

Frequentar a Oficina da Ciência de Sintra, e o seu planetário; Visitar o Parque da Pena, tendo em vista a formação 
geológica da serra de Sintra e as consequentes implicações climáticas que possibilitaram o aparecimento de um 
ecossistema muito especial 

Luisa Sampaio Mariz, Gabriela Marques 
Tomás Boavida, Maria João Garcia 

7
os

 anos 

novembro   
Água Mole em Pedra Dura Tanto Bate até que 
Fura 

Sabem o que é o Património? 
São todos os bens feitos pelo homem, que herdámos dos nossos antepassados e que são importantes para a nossa 
identidade. 
É nossa missão tratá-lo bem e passá-lo às gerações futuras. 
E foi isso que a Câmara Municipal de Oeiras fez em 1994 quando comprou esta Fábrica completamente em ruínas e ao 
abandono e a tornou num museu vivo para todos. 
Venham descobrir este espaço magnifico e a importância da água na sua e na vossa história, com muitos desafios e 
enigmas pelo caminho. 
Esta atividade tem como objetivo dar a conhecer a Fábrica da Pólvora e é realizada num livro, com o apoio de uma caixa 
de lápis. Este material será entregue à chegada a cada aluno.  
Cada aluno deverá trazer para esta atividade uma caneta esferográfica azul ou preta. 
Realiza-se sem o apoio de monitores, mas tem orientação técnica. 
A turma deverá ser dividida em grupos de 5/6 alunos. A atividade tem uma duração de 2 horas. 

Sofia Alexandra Alves da Costa 5.ºD 

novembro   Teatro - "Viagem pelo Corpo Humano" 

A atividade consiste num teatro dinamizado pela organização - O Aprender vale a Pena". 
Tem como objetivos:  
- Compreender o funcionamento do organismo humano; 
- Consolidar conhecimentos. 
Esta atividade decorre na Biblioteca, durante o Bloco semanal da aula de CN, para cada turma do 6º ano. 

Cristina Tavora, Isabel Santos, Natercia 
Barbosa 

6
os

 anos 

novembro   Dia de aulas ao ar livre.  
Realização de atividades letivas ao ar livre.  Susana Talaia Costa, António José Gomes 

Gonçalves 
Todas as turmas de 1ºciclo 
da SM 

novembro, 
dezembro 

  Árvore de Natal de Físico-Química Construção de uma árvore de Natal com material de Físico-Química. 
Gabriela Marques Tomás Boavida, Ceu 
Joao 

7
os

 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mês Data Nome da atividade Descrição Dinamizadores Público-alvo 

novembro, 
dezembro 

  Concurso "J'aime les verbes" 
Concurso de verbos com 3 provas 
A prova final é interturmas (7A e 7B) 
Incentivar os alunos para a aprendizagem da língua francesa. 

Suzete Jorge 7.ºA, 7.ºB 

dezembro 10 Ah, Ah, Ah,  espetáculo de dança e música 
Através da música, do movimento e da dança, “AH!AH!AH!” ,é um conjunto de momentos mágicos com instrumentos de 
diferentes cores, tamanho, sonoridade e formas, que chamam a atenção das crianças , cativando-os para uma narrativa 
desenvolvida com o único propósito, de os deslumbrar 

Helena Maria Loureiro Lopes, Anabela 
Nozes 

Pré-escolar ARA 

dezembro 13 Espetáculo "Dentro de momentos...o Natal!" 
Espetáculo que tem dois planos simultâneos: por um lado, a história a ser contada e por outro um jogo interativo com as 
crianças, que fazem desenvolver a história. O público terá que encontrar algo muito valioso, seguindo o mapa e as suas 
coordenadas.  

Margarida Perfeito 2.ºB - ARA 

dezembro 15 Christmas Cards 

Elaboração de um cartão de Natal com recurso às TIC (5º,6º, 7º 8º e 9ºano).  
 
Troca de cartões entre ciclos 

Sílvia Viegas, Lucinda Chaves, Ines Pereira 
de Carvalho, Beatriz Carmen Martins Vera 
Cruz Salgueiro, Alcídia Maria Lopes 
Castilho 

Todas as turmas do 2º e 
3ºciclos, 3

os
 e 4

os
 anos do 

Agrupamento 
 

dezembro 15 Projeto "Educação para a Solidariedade" 

Envolver a comunidade para a partilha com os mais necessitados. Fomentar nos alunos a alegria de dar, ajudar e ser 
solidário com os outros, à semelhança de grandes figuras da Humanidade que fizeram da solidariedade uma forma de 
vida. 
Fazer uma uma recolha de alimentos em parceria com a Junta de Freguesia e com a Paróquia de Santo António de Nova 
Oeiras. 

Jose Baptista, Agrupamento Todas as turmas do 
Agrupamento 

dezembro 15 Dentro de momentos...O Natal 
ESpetáculo com dois planos simultâneos: por um lado, a história a ser contada e por outro um jogo interativo com as 
crianças, que fazem desenvolver a história. O público terá que encontrar algo muito valioso, seguindo o mapa e as suas 
coordenadas. “Dentro de momentos…o Natal”, só terá lugar, se com a ajuda do precioso público puder conta. 

Helena Maria Loureiro Lopes, Anabela 
Nozes 

Pré-escolar ARA 

dezembro 16 A revolta dos brinquedos _ Artes perfomativas 
Havia uma menina chamada Solange, que nos últimos 5 dos seus 10 anos, tinha perdido o sorriso, assim como também 
muitos dos seus amigos. Passava o dia fechada no quarto, longe de tudo e de todos. Nem mesmo os seus pais a 
conseguiam fazer sair do quarto. 

Célia da Graça Pereira Rodrigues Pré-escolar sala2 SM 

dezembro 17 Ugly Sweater 

Os alunos trazem uma camisola de Natal muito colorida ("feia") para festejar o "Ugly Sweater Day" e tem por objetivo 
conhecer as tradições de países de expressão inglesa. 

Sílvia Viegas, Margarida Moreira, Margarida 
Melo Cunha, Lucinda Chaves, Joana 
Folques, Ines Pereira de Carvalho, Beatriz 
Carmen Martins Vera Cruz Salgueiro, 
Alcídia Maria Lopes Castilho 

Todas as turmas de 2º e 
3º ciclos 

dezembro 20 
Sessão sobre «Desafios da Adolescência» com a 
Enfermeira Ana Lopes do CSO. 

Sessão para orientar os alunos a realizarem escolhas conscientes na adolescência. 
 Elucidar sobre Mitos e/ou conceções pessoais relacionadas com aspetos da reprodução humana; Orientar os alunos 
para escolhas informadas e seguras no campo da sexualidade; Alertar para as consequências negativas dos 
comportamentos sexuais de risco, tais como a gravidez não desejada e as infeções sexualmente transmissíveis. 

Luisa Sampaio Mariz 9
os

 anos 

dezembro   

Comemoração do Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência 
 
Criação de painéis coletivos com chuva de 
ideias produzidas pelos alunos em algumas 
turma, através do programa Wordle. 
 
Criação de um flyer com palavras apelativas que 
serão distribuidos pela comunidade escolar. 

Sensibilização da Comunidade escolar para a Pessoa com Deficiência. 
Objetivos: 
- Consciencializar a comunidade educativa para a importância da inclusão da pessoa com deficiência; 

Paula Cristiana Magalhães Nogueira, Maria 
da Graça Lopes, Manuela Lucas, Manuela 
Arranhado 

6.ºF, 6.ºG, 5.ºB, 5.ºD, 4.ºB 
ARA 4.ºB SM 

dezembro   Encontros de Natal 
Partilha e visualização de contos gravados pelos pai . Mafalda Marques, Lurdes Carvalho Todas as turmas e salas 

da ARA 

dezembro   ARA Solidária 

O principal objetivo desta atividade será a tomada de consciência pelos nossos alunos da importância de pertencer a uma 
família e a uma comunidade que os acolhe e protege e lhes providencia um lar, amor e bens essenciais para o seu 
crescimento e desenvolvimento saudável. 
Recolha de bens essenciais para colaborar na formação de cabazes para as famílias carenciadas da nossa comunidade. 
Canção para celebrar esta atividade 

Susana Fonseca, Joana Soares Todas as turmas e salas 
ARA 

janeiro 10 Danças do mundo Criativas  
Danças do Mundo Criativas é um atelier de danças tradicionais de diferentes partes do mundo, adaptadas ao grupo, 
proporcionando  a descoberta de algumas danças tradicionais de variadas partes do mundo, brincando com diferentes 
ritmos e qualidades de movimento. 

Anabela Nozes, Helena Maria Loureiro 
Lopes 

Pré-escolar ARA 

janeiro   Spelling Bee 
Concurso de ortografia do Inglês (escrita) com a finalidade de motivar os alunos para a correção ortográfica. Sílvia Viegas, Lucinda Chaves, Ines Pereira 

de Carvalho, Alcídia Maria Lopes Castilho 
Todas as turmas do 2º e 
3ºciclos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2ºsemestre   SuperTmatik de FQ 
Participação no campeonato SuperTmatik de FQ Gabriela Marques Tomás Boavida, Ceu 

Joao, Filomena Santos 
8

os
 e 9

os
 anos 

fevereiro 02 Educação para a Paz e Não Violência 

Pesquisar exemplos de paladinos da paz. Aprender com grandes figuras da Humanidade que é possível triunfar pela paz 
e fazer da paz uma forma de ser e estar na vida. 
Elaborar biografias e selecionar pensamentos de paladinos da paz com recurso às TIC.  
Fazer a apresentação de resultados, em contesto de sala de aula, com recurso às TIC 

Silvia Jardim, Rita Viana, Jose Baptista Todas as turmas do 
Agrupamento (1º, 2º e 
3ºciclos) 

fevereiro 02 Dia escolar da Não Violência e da Paz 
Comemorar o Dia escolar da Não Violência e da Paz em memória de Mahatma Gandhi Silvia Jardim, Rita Viana, José Baptista Todas as turmas do 

Agrupamento (1º, 2º e 
3ºciclos 

fevereiro 25 St Patrick's Day 

Comemoração do  "St. Patrick's day", com pesquisa e elaboração de trabalhos alusivos ao tema. Sílvia Viegas, Lucinda Chaves, Ines Pereira 
de Carvalho, Beatriz Carmen Martins Vera 
Cruz Salgueiro, Alcídia Maria Lopes 
Castilho 

Todas as turmas do 3ºciclo 

março 04 Pancake race 
Realização de uma corrida em que os concorrentes transportam uma frigideira contendo uma panqueca, respeitando a 
tradição britânica. 

Sílvia Viegas, Lucinda Chaves, Ines Pereira 
de Carvalho, Alcídia Maria Lopes Castilho 

Todas as turmas de 2º e 
3º ciclos 

março 
22 e 
24 

Hora do Conto Biblioteca de Algés 
São Histórias de Encantar para começar a Semear… vai-se viajar pelo mundo das histórias onde os mais pequenos 
podem sonhar, imaginar e criar, terminando com um atelier de Expressão Plástica. 

Anabela Nozes  
Helena Maria Loureiro Lopes 

Pré-escolar ARA  

março 25 Geometria à nossa volta 
Os alunos são convidados a realizar uma observação de elementos geométricos no seu bairro e a fotografar. 
As fotografias e respetivas descrições dos seus elementos geométricos serão expostos em espaço escolar. 

Sandra Dias 6.ºD, 6.ºE, 6.ºF 

março 25 Oficina – Vem conhecer os tubarões! 
Nesta oficina os alunos serão orientados no desenvolvimento de algumas atividades que os levem a conhecer melhor a 
vida destes animais, sendo desafiados a pensar, sentir e atuar sobre o tema proposto. 

Marisa Rodrigues 2.ºA  ARA 

março   
Comemoração do "Dia mundial da Floresta e da 
Água" 

Elaboração de mensagens/ slogans relacionados com as temáticas. 
Visionamento de filmes/vídeos. 
Plantação de arbustos no recinto escolar. 
Exposição de trabalhos 
Tem como principal objetivo - sensibilizar os alunos para a importância da preservação das florestas e da água. 

Cristina Tavora, Isabel Santos, Madalena 
Paixão, Maria João Garcia 

Todas as turmas de 5ºano 

março   Dia do Pi 
Comemoração do Dia do Pi (14 de março) com um conjunto de atividades dinamizadas por alunos dos 6º e 9º ano. 
As atividades incluem a elaboração de kahoot, para a comunidade escolar, trabalhos para exposição e a dinamização de 
atividades sobre o este número, pelos alunos do 9º ano,  em turmas do 6º ano. 

Zeferina Nunes, Sandra Dias Todas as turmas de 6º e 
9ºanos 

abril   Olimpíadas da Química Participação na fase regional das Olimpíadas Júnior da Química. 
Gabriela Marques Tomás Boavida, Ceu 
Joao 

Todas as turmas de 8º e 
9ºanos 

abril   "Ruído... mas que ruído" 
Ação de formação, em sala de aula, sobre o Ruído, promovida pela Polícia Municipal de Oeiras, no âmbito do PEA da 
CMO. 

Filomena Santos Todas as turmas de 8ºano 

maio 03 Feira do mel e produtos apícolas 
Apresentar uma amostra de produtos da colmeia e seus derivados 
Tomar contacto com entidades externas 
Fomentar nos alunos o hábito de comer mel em substituição do açúcar 

Silvia Jardim, José Baptista, Ana Paula 
Vieira 

Todas as turmas do 
agrupamento (1º,2º e 3º 
ciclos) 

maio 04 visita de estudo a Fátima 

Conhecer Fátima, a sua mensagem e influencia em Portugal e no mundo Silvia Jardim, Luis Filipe Dias, Jose 
Baptista, Fatima Costa 

9.ºB, 9.ºD, 8.ºA, 8.ºC, 8.ºD, 
7.ºA, 7.ºB, 7.ºD, 6.ºC, 6.ºD, 
6.ºF, 6.ºG, 6.ºH, 5.º A, 
5.ºB, 5.ºC, 5.ºG 

maio 16 Escola Azul - Feira de Ciência 

A Feira de Ciência é uma atividade que terá a duração de uma semana. Partilha de várias tarefas preparadas por cada 
turma 
A Feira de Ciência explorará diferentes explicações sobre um tema, comparando-o dentro de uma conceção científica, 
tecnológica e atual. 
A Feira de Ciência gera representação do entendimento do aluno como ser humano dentro do Universo, do espaço, da 
vida e de suas relações.  
Nesse projeto os educandos atuarão diretamente sobre o objeto da aprendizagem, através da observação, 
experimentação, comparação e estabelecimento de relações entre teoria e prática. 
Os objetivos da atividade serão: 
- Mobilizar os alunos para a valorização do conhecimento científico; 
- Desenvolver a investigação e a criatividade através da prática; 
- Desenvolver a criticidade; 
- Praticar a transversalidade curricular; 
- Promover o estudo lúdico e a troca de conhecimento; 
- Desenvolver o senso crítico, a integração, a cooperação e a divisão de tarefas. 

Marisa Rodrigues Todas as turmas e salas 
da ARA 

maio 19 Dia da Escola Azul 

O dia Escola Azul celebra-se a 19 de maio e, para assinalar este dia em 2021, pede-se aos alunos para enviarem cartas a 
empresas, em nome do Oceano.  
. Sensibilizar positivamente empresas e marcas e motivá-las a serem mais responsáveis, mais participativas e a contribuir 
para a sustentabilidade do Oceano. 

Lurdes Carvalho Todas as turmas e salas 
da ARA 

maio 30 Herói por uma Vida 

Aprender com heróis da Humanidade a sua forma de vida simples, atenta e corajosa. 
Conhecer a vida e a obra de Aristides de Sousa Mendes e a força da sua assinatura, com recurso às TIC. 
Compreender que uma simples palavra dirigia no momento certo à pessoa certa pode salvar uma vida 
Organizar uma colheita de sangue em parceria com o Instituto Português do Sangue 

Silvia Jardim, Natercia Barbosa, Jose 
Baptista 

Todas as turmas do 
Agrupamento (1º, 2º e 3º 
ciclos) 



maio 31 
visita de estudo à igreja, museu, casa de Santo António e 
Cristo Rei de Almada 

Conhecer a vida, obra, valores e virtudes de Santo António de Lisboa Silvia Jardim, Jose Baptista, Fatima Costa, 
Ana Paula Vieira 

9.ºA, 9.ºD, 8.ºA, 8.ºC, 8.ºD, 
7.ºA, 7.ºB, 7.ºD, 6.ºD, 6.ºE, 
6.ºF, 6.ºG, 6.ºH, 5.ºA, 5.ºB, 
5.ºC, 5.ºG 

maio   Oficina "Vem conhecer os tubarões" 

Nesta oficina os alunos serão orientados no desenvolvimento de algumas atividades que os levem a conhecer melhor a 
vida dos tubarões, sendo desafiados a pensar, sentir e atuar. 

Margarida Perfeito 2.ºB - ARA 

maio   Jogo 24 

A atividade insere-se na  articulação vertical entre ciclos e pretende o desenvolvimento do cálculo mental e o gosto pela 
Matemática. 
1ª fase: Treino na sala de aula e plataforma educativa ao longo do ano no 4º ano, 5º ano e 6º ano; 
2ª fase: Campeonato para: 
 - 4º, 5º e 6º anos com a participação de dois alunos selecionados por turma;  
 

Sofia Alexandra Alves da Costa, Sandra 
Dias, Natercia Barbosa, Madalena Paixão, 
Elsa Sofia Graça Alexandre Martins 

Todas as turmas de 4º, 5º 
e 6º anos. 

maio   Concurso "Ser cientista" 

As turmas do 5º e 6º ano concorrem entre si, respondendo a questões relacionadas com os conteúdos lecionados. 
Tem como principal objetivo - Despertar o gosto e o interesse pela ciência. 

Cristina Tavora, Isabel Santos, Madalena 
Paixão, Maria João Garcia, Natercia 
Barbosa 

Todas as turmas de 5º e 
6º anos. 

maio   Visita de estudo à caravela Vera Cruz 

Visita de estudo guiada à caravela Vera Cruz no âmbito do programa de Estudo do Meio relacionado com a História de 
Portugal e os descobrimentos. Conhecer a História de Portugal e a expansão.  

Susana Talaia Costa, António José Gomes 
Gonçalves 

4.ºA, 4.ºB SM 

junho 09 Santos populares 

Conhecer a vida e obra dos Santos Populares, seus valores e virtudes; 
fazer pesquisas com recurso às TIC 
Apresentar, em sala de aula, o resultado da investigação 

 

 

 

José Baptista Todas as turmas de 3ºciclo 

junho 27 Teatro musical "A Doce Gotinha" 

Atividade interdisciplinar sobre a água, realizada em parceria com as AEC. 
 
 
 
 
 
 
 

Susana Fonseca, Marisa Rodrigues, 
Mariana Fonseca, Margarida Perfeito, 
Mafalda Marques, Lurdes Carvalho, Joana 
Soares, Inês Silva, Cristina Palma, Ana 
Filipa Carvalho dos Santos Pinho 

Todas as turmas e salas 
da ARA 

junho 30  "Tampinhas" 

Construção de um ecoponto para as tampas reunidas em contexto escolar. 
Recolha de tampinhas de plástico, que permitirão auxiliar pessoas individuais ou através de instituições de solidariedade 
locais a obter fundos para a aquisição de equipamentos e/ou terapias. 
Objetivos: 
- Promover o espírito de solidariedade, cooperação e entreajuda; 
- Desenvolver o civismo e a responsabilidade nas problemáticas da comunidade; 
- Incentivar a separação de resíduos como forma de preservação do ambiente. 

Sónia Gomes, Elisabete Belchior Fanico Todas as turmas e salas 
da SM 

 

junho   Olimpíadas da Matemática 

As Olimpíadas de Matemática, organizadas pela Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM), processam-se em várias 
etapas, a primeira das quais, a nível de escola. Tem como propósito, 
- incentivar e desenvolver o raciocínio Matemático, o treino na resolução de problemas e detetar vocações precoces nesta 
área do saber; 
-incentivar o gosto pela Matemática. 
 
 

Zeferina Nunes Todas as turmas de 2º e 
3º ciclos 

 

 

 

 



Mês Data Nome da atividade Descrição Dinamizadores Público-alvo 

Ao longo 
do ano 

 Ora agora conto eu 
Uma vez por mês ocorrerá na biblioteca escolar , uma sessão de contos lidos ou contados por um membro da 
comunidade (familiar de aluno) 

Sílvia Jardim em parceria com a associação 
de pais da EBCO 

Todas as turmas do 2º e 
3º ciclo 

Ao longo 
do ano 

  Parceria com a Cercioeiras 

Apoio a alunos do agrupamento de escolas com medidas adicionais, no âmbito das terapias: 
- Fala; 
- Ocupacional. 
- Psicomotricidade. 

Maria da Graça Lopes 
9.ºA, 9.ºD, 6.ºF, 6.ºG, 5.ºB, 
5.ºD, 1.ºB, 3.ºB, 4.ºB SM- 
2.ºB ARA  

Ao longo 
do ano 

  Equitação adaptada 

Equitação adaptada para alunos com medidas adicionais do Agrupamento de Escolas 
Objetivos Específicos: 
- Melhorar a postura, o equilíbrio e tónus muscular; 
- Contato com os animais equestres; 
- Melhorar a autoestima e a auto confiança. 

Paulo Pereira 
9.ºA, 6.ºC, 6.ºF, 6.ºG, 5.º 
B, 3.ºA  ARA 

Ao longo 
do ano 

  Padel adaptado. 

Iniciação ao Padel 
- desenvolver a coordenação óculo-manual; 
- cumprir regras; 
- desenvolver a autonomia pessoal; 
- melhorar a condição física. 

Paulo Pereira 9.ºA, 6.ºF, 6.ºG, 5.ºB 

Ao longo 
do ano 

  Natação Adaptada 

- Aprender a nadar; 
- contatar com o meio aquático; 
- Aprender a respeitar regras; 
- Desenvolver capacidades de autonomia pessoal. 

Paulo Pereira 9.ºA, 6.ºC, 6.ºF, 6.ºG, 5.ºB 

Ao longo 
do ano 

  

Clube de Matemática - Sá de Miranda  (1ºCiclo e 
JI) 
  - Desafio Matemático (Mensal) 
       . mensalmente é proposto um desafio 
matemático (em dois graus de dificuldade) a ser 
resolvido pelas diferentes  
         turmas, enviado para o email da turma 
(enviado pela turma dinamizadora 3ºA); 
       . no final do mês, cada turma afixa no 
"Painel Matemático do 1ºandar", a sua proposta 
de resolução 
  - Encontros Matemático temático  (Semestral). 
Ex: jogos de tabuleiro; Matemática com Pais. 

- Promover o gosto pela disciplina matemática. 
- Trocar experiências matemáticas. 
- Treinar o raciocínio lógico. 

Conceição Zambana 
Todas as turmas e salas 
da SM 

Ao longo 
do ano 

  MentalMat 

A atividade visa desenvolver o cálculo mental.   Em cada  turma do 4º ao  9º ano é feito o apuramento dos alunos que irão 
participar na final mediante a realização de teste escrito de resposta curta e tempo limitado; o somatório dos pontos 
obtidos determina a graduação. 
1ª fase - treino regular na sala de aula; 
2ª fase - realização de dois testes  por semestre com duração marcada; 
3ª fase - final, por ano de escolaridade (dois alunos por turma). 

Elsa Sofia Graça Alexandre Martins, Sofia 
Alexandra Alves da Costa, Helena da Costa 
Guimarães, Susana Talaia Costa, Joana 
Soares, Zeferina Nunes, Teresa Andrade, 
Susana Maciel Pires, Susana Fonseca, 
Sandra Dias, Natercia Barbosa, Madalena 
Paixão, António José Gomes Gonçalves 

Todas as turmas do 4
º
ano, 

e do 2º e 3ºciclos 

Ao longo 
do ano 

  Passeios a pé nos espaços envolventes 
Concretização de atividades de exploração, de recolha, de observação, de motricidade, de divertimento... a realizar nos 
espaços envolventes da escola. 

Anabela Nozes, Helena Maria Loureiro 
Lopes 

Todas as turmas do pré-
escolar da ARA 

Ao longo 
do ano 

  Parques Municipais 

Saídas ao exterior. 
Parques infantis no meio circundante ao JI. 
Estimular a saúde física; 
Desenvolver a coordenação motora da criança; 
Desenvolver a criatividade e imaginação. 

Ana Cristina Costa Alves de Melo Marques, 
Célia da Graça Pereira Rodrigues, Natalina 
José Cuco Cóias Galindro 

Todas as turmas do pré-
escolar da SM 

Ao longo 
do ano 

  
"A música no meu dia-a-dia" 
"Paisagem Sonora" 

A importância da música na vida dos alunos. 
Angelina Monteiro, Maria de Fátima Oliveira 
Pires, Paula  Aguilar 

Todo o 2º ciclo do 
Agrupamento 

Ao longo 
do ano 

  "A nossa horta" 

Dinamização de uma horta escolar 
Objetivos gerais 
• Desenvolver competências de autonomia através atividades inclusivas; 
• Realizar uma aprendizagem em contextos reais. 
objetivos específicos: 
• Vivenciar situações de aprendizagem significativa e de interações que propiciem a inclusão; 
• Promover o consumo e a produção sustentável, através da horta escolar; 
• Ajudar crianças e jovens a tornarem-se conscientes dos problemas do planeta e assumir a responsabilidade de respeitar 
e melhorar o nosso meio ambiente; 
• Experimentar outras formas de ensino e de aprendizagem; 
• Observar e investigar o desenvolvimento das sementes e plantas; 
• Integrar uma perspetiva transdisciplinar com as diferentes disciplinas do currículo; 
• Estimular os alunos a construírem o seu próprio conhecimento em contexto real. 

Maria da Graça Lopes, Manuela Lucas 6.ºG, 6.ºH 

Ao longo 
do ano 

  Khan Academy 
Utilização da plataforma da Khan Academy, como ferramenta para promoção do sucesso escolar, através da: 
- Promoção do trabalho autónomo para consolidação/desenvolvimento de aprendizagens; 
- Motivação dos alunos para aprender usando a gamificação; 

Sandra Dias 6.ºD, 6.ºE, 6.ºF 



- Implementação de tarefas de diferenciação pedagógica. 

Ao longo 
do ano 

  Folkzitas 

sensibilizar as crianças para a dança de origem tradicional e para sua prática; proporcionar,  uma forma de recreação e 
incrementar a coordenação audiomotora, a exploração do espaço pelo movimento e a autoestima. Os conteúdos 
trabalhados são essencialmente; danças tradicionais, rodas cantadas, danças criativas, além de contos e dramatização 
com lengalengas e trava línguas. 

Natalina José Cuco Cóias Galindro, Helena 
Maria Loureiro Lopes, Célia da Graça 
Pereira Rodrigues, Anabela Nozes, Ana 
Cristina Costa Alves de Melo Marques 

Todas as turmas do pré-
escolar do Agrupamento 

Ao longo 
do ano 

  
Sessões de sensibilização ambiental - 
TRATOLIXO 

A Sensibilização Ambiental é uma ferramenta fundamental para a mudança comportamental relativamente ao meio 
ambiente. Sensibilizar é procurar atingir uma predisposição da comunidade para uma mudança de atitudes. 
 
ü  Do 5º ao 8º Ano: Economia Circular; Política dos 5 R`s: Reduzir (“Fazer mais com menos”), Recusar, Reutilizar, 
Recuperar e Reciclar; – Explicação da sua importância e apresentação de exemplos práticos; Consumo Inteligente; 
Separação dos Resíduos; TRATOLIXO; Identificação dos diferentes tipos de resíduos; Regras da Separação e sua 
aplicabilidade visando a sustentabilidade; Percurso dos Resíduos: Deposição Selectiva; Recolha; Estação de Triagem; 
Destino Final; Visualização de filme; Vantagens da Reciclagem: Poupança de recursos naturais; Exemplos práticos; Jogo 
da Reciclagem. 
 
ü  Do 9º ao 12º ano: Economia Circular; Consumo Inteligente; Separação dos Resíduos; a TRATOLIXO; Conceito de 
Resíduos; Política dos 5 R`s: Reduzir (“Fazer mais com menos”), Recusar, Reutilizar, Recuperar e Reciclar – Explicação 
da sua importância e apresentação de exemplos práticos; Definição de Reciclagem; Regras da Separação; Identificação 
dos locais para a deposição dos resíduos: exemplos de contentorização; Vantagens da Reciclagem; Exemplos práticos da 
reciclagem: Transformação dos resíduos, poupança de recursos (matérias-primas, água e energia); Jogo da separação. 

Sofia Alexandra Alves da Costa 
Todas as turmas de 2º e 
3ºciclos 

Ao longo 
do ano 

  Horta Pedagógica 
Instalação de uma horta pedagógica com o objetivo de  proporcionar às crianças do jardim de infância a oportunidade de 
criarem e cuidarem de um jardim/horta com atividades desafiantes que conduzirão a aprendizagens nas diferentes áreas 
de conteúdo assim como um enriquecimento e embelezamento do espaço escolar.  

Anabela Nozes, Ana Filipa Carvalho dos 
Santos Pinho, Helena Maria Loureiro Lopes 

Todas as turmas do pré-
escolar da ARA 

Ao longo 
do ano 

  Afinal, como é que é? 
É colocado um desafio relacionado com a Língua Portuguesa, quinzenalmente, a todos os alunos da escola. 
Pretende-se sensibilizar para o bom uso da língua Portuguesa e desenvolver o gosto pela mesma. 

Margarida Moreira, Paula Cristina Lima 
Campos, Filipa Maria da Luz Cunha 
Amendoeira, Manuela Horta, Joao Rosado, 
Joana Folques, Maria Ester Lucas das 
Neves, Andreia Neves, Carla Sofia Freire 
Barroso, Carla Cruz 

Todas as turmas de 2º e 
3º ciclos 

Ao longo 
do ano 

  Problema da semana 
Desenvolver a capacidade de resolução de problemas, a argumentação, a autonomia e o sentido crítico através da 
realização de um problema semanal colocado no classroom. 

Madalena Paixão 
Todas as turmas de 4º ano 
e de 2ºciclo. 

Ao longo 
do ano 

  
Projeto “Semanas Temáticas” – atividades 
interdisciplinares 

Partilha de produções realizadas pelos alunos das diferentes turmas, da EB Sá de Miranda, no âmbito das temáticas mais 
significativas, abordadas em cada semestre.  

Carmen da Conceição Fitas Palhinhas, 
Maria Manuela Fernandes Martins 

Todas as turmas do 1ºciclo 
da SM 

Ao longo 
do ano 

  

Explorar a tonalização a grafite , as texturas 
visuais, a cor a guache e aguada/aguarela, como 
meio de sensibilização para os  
 a urgência de inverter a "vertigem " dos 
problemas ambientais .  

Exposição de atividades realizadas no âmbito das Disciplinas de EV e CV. 
Objetivos dar a conhecer e a divulgar abordagens pedagógicas e lúdicas realizadas pelos alunos nas suas aprendizagens 
formativas e informativas, ao serviço da sensibilização para os problemas ambientais. 

Artur Rodrigues 7.ºD 

Ao longo 
do ano 

  O Mel a Abelha o Homem e a Natureza 

Conhecer a importância das abelhas para o equilíbrio dos ecossistemas e as consequências da sua extinção. 
Compreender a interligação e interdependência dos seres vivos na natureza. 
Conhecer as abelhas como exemplo de organização, disciplina, trabalho, coragem, higiene e silêncio no trabalho. 
Tomar atitudes concretas na defesa e proteção das abelhas 
Elaborar trabalhos de pesquisa com recurso às TIC. 

Silvia Jardim, José Baptista, Ana Paula 
Vieira 

Todas as turmas do 
Agrupamento 

Ao longo 
do ano 

  Porque flutuam os barcos 

Experiência a decorrer em sala de aula com parceria do ITQB. Inserido no tema do projeto educativo "Arazul" 
pretendemos através de atividades práticas proporcionar oportunidades de exploração e descoberta que  envolvam as  
crianças  na  construção  dos  seus  conhecimentos,  bem  como  no  desenvolvimento  de capacidades e atitudes ligadas 
às ciências.   

Helena Maria Loureiro Lopes, Anabela 
Nozes 

Todas as turmas do pré-
escolar da ARA 

 


