
Centro de Estudos de Fátima

Plano Anual de Atividades 2017/2018
RecursosTipo de AtividadeCompetênciasAtividade DataPeríodoCód.

As máscaras de Pessoa 

(adaptação da obra lírica 

de Fernando Pessoa – 

ortónimo e heterónimos)

34 ►Retomar os conteúdos lecionados sobre a 
obra de Pessoa;

► Relembrar as particularidades da criação 
das personagens fictícias;

► Contactar com outra forma de expressão 
artística;

► Consolidar conhecimentos sobre o estudo 
da ortonímia e heteronímia;

► Desenvolver a competência analítica de 
texto e o espírito crítico.

► Preparar o exame nacional.

Recur.Artística

Visita de estudo às grutas 

da moeda (interdisciplinar: 

FQ, CN)

72 Comp. Recur.Visita de Estudo

SPAL –Sociedade de 

Porcelanas de Alcobaça, 

SA

38 Conhecer o funcionamento das atividades 
logísticas.

Caraterizar o processo produtivo (matérias 
primas necessárias e sua proveniência, 

equipamento utilizado, número de postos de 
trabalho e funções desempenhadas, para 
onde e para quem se destina a produção 

obtida).

Recur. 1ºVisita de Estudo

Filme sobre Frei Luís de 

Sousa

32 ► Contactar diretamente com a arte do 
cinema de uma das obras do período 

romântico da literatura portuguesa;
►Perceber as categorias do processo 

dramático;
►Inferir das características

da tragédia clássica; 
► Usufruir do prazer de ser espetador

Recur. 1ºArtística

Visita ao Museu do 

Dinheiro*

37 Conhecer o dinheiro, a sua história e evolução 
em Portugal e no Mundo

Transporte escolar 1ºVisita de Estudo
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Centro de Estudos de Fátima

Plano Anual de Atividades 2017/2018
RecursosTipo de AtividadeCompetênciasAtividade DataPeríodoCód.

Dia Mundial das Missões43 Dar a conhecer a  ação das Missões Recur. 1ºAção Pedagógica

Campanha de Natal45 Atuar na solidariedade Recur. 1ºReligiosa

Confissões Natal46 Participar na formação religiosa da Escola Recur. 1ºReligiosa

Dia da Filosofia54 Sensibilizar para a importância da disciplina no 
desenvolvimento integral dos alunos

Recur. 1ºDidática/Pedagógica

Visita de Estudo ao Centro 

de Ciência Viva 

(interdisciplinar: FQ e CN)

65 Aprofundar conhecimentos abordados nas 
aulas.

Desenvolver a curiosidade científica
Observar in loco transformações de materiais.

Recur. 1ºVisita de Estudo

Dia da astronomia66 Conhecer e compreender a constituição do 
universo

Recur. 1ºVisita de Estudo

Torneio de Abertura de 

Futsal e Andebol

8 Promover a integração dos novos alunos do 
5.º ano através da prática desportiva

12/09/2017Disponíveis 1ºDesportiva
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Plano Anual de Atividades 2017/2018
RecursosTipo de AtividadeCompetênciasAtividade DataPeríodoCód.

Desporto Escolar - Passeio9 Premiar o esforço e dedicação nas provas 
realizadas no ano letivo transato

20/09/2017Transporte - Almoço 1ºConvívio

Desporto Escolar – Ação 

de Informação

10 . Sensibilizar dos alunos para a importância da 
prática desportiva

. Inscrições

27/09/2017Som
Vídeo

1ºAção Pedagógica

Seleção de alunos para 

Grupos/Equipa

11 . Promover hábitos de vida saudável e de 
convivência

04/10/2017disponíveis 1ºDesportiva

Dia Mundial da Alimentação23 ► Alertar para a fome e desnutrição que 
existem em muitas partes do mundo. 

►  Sensibilizar para o valor da alimentação 
como um bem e um direito.

16/10/2017Recur. 1ºDidática/Pedagógica

Super Turma - Torneio de 

Futsal

12 . Promover hábitos de vida saudável e de 
convivência

25/10/2017Som 1ºDesportiva

Comemoração do 

“Halloween”

5 Fomentar o gosto pela Língua e Cultura 
Inglesa

31/10/2017Pesquisa (Internet; biblioteca…). 1ºLúdica/Didática
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Centro de Estudos de Fátima

Plano Anual de Atividades 2017/2018
RecursosTipo de AtividadeCompetênciasAtividade DataPeríodoCód.

Dramatização da lenda de 

S. martinho

27 ►- Conhecer a lenda de S. Martinho.
►- Contactar com as especificidades da arte 

da representação.
►Articular as diversas áreas do saber;

►- Dramatizar a lenda.
►- Exprimir-se oralmente com progressiva 

autonomia e clareza em função de objetivos 
diversificados.

►- Desenvolver o gosto pela leitura.

►Fomentar as relações interpessoais

11/11/2017Recur. 1ºArtística

Corta-Mato Interno13 . Promover hábitos de vida saudável e de 
convivência

.  Apuramento  Campeonato Distrital

17/11/2017. Som
. Prémios

1ºDesportiva

Celebração do dia nacional 

da cultura cientifica 

(interdisciplinar: FQ e CN)

64 Reconhecer a importância da ciência no 
quotidiano

24/11/2017Recur. 1ºExposição

Comemoração do Dia da 

Declaração Universal dos 

Direitos Humanos

24 ►  Conhecer alguns dos artigos da 
Declaração dos Direitos Humanos.

►  Reconhecer que todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade e em 

direitos.

10/12/2017Placard 1ºDidática/Pedagógica

Missa de Natal4 - Dinamização de actividades de 
enriquecimento sócio-cultural.

- Permitir o desenvolvimento integral do 
indivíduo.

- Promover a capacidade criativa.
- Celebrar o Natal

14/12/2017-Som; Iluminação; Cenários; 
Projetores; PC; Instrumentos 
Musicais; Guarda-Roupa; 
Cadeiras das salas

1ºReligiosa/Artística
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Centro de Estudos de Fátima

Plano Anual de Atividades 2017/2018
RecursosTipo de AtividadeCompetênciasAtividade DataPeríodoCód.

Super Turma - Natação14 .Promover hábitos de vida saudável e da 
convivência através da competição

15/12/2017Piscina 1ºDesportiva

Visita de Estudo à central 

de cervejas

71 Conhecer a realidade industrial 08/01/2018Recur. 1ºVisita de Estudo

Visita à Assembleia da 

República*

41 Conhecer a Assembleia nos seus múltiplos 
aspetos, salientando a organização e os 

poderes deste Órgão de Soberania.

Recur. 2ºVisita de Estudo

Visita de estudo à FCTUC 

(interdisciplinar: Física, 

MAT)

73 Promover contato com a realidade universitária Recur. 2ºVisita de Estudo

Peça de teatro Auto da 

Barca do Inferno de Gil 

Vicente

30 ► Motivar para o estudo do texto dramático, 
em particular do Auto da Barca do Inferno;
►Reconhecer a máxima latina "RIDENDO 

CASTIGAT MORES";
►Relacionar os conteúdos programáticos da 
disciplina de Português com a estética visual.

►Desenvolver o espírito crítico;
► Sensibilizar para o carácter intemporal da 

crítica vicentina.
► Fomentar a valorização do património 

cultural.

Transporte Escolar 2ºArtística
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Centro de Estudos de Fátima

Plano Anual de Atividades 2017/2018
RecursosTipo de AtividadeCompetênciasAtividade DataPeríodoCód.

Visualização de uma 

adaptação da obra de Gil 

Vicente Farsa de Inês 

Pereira.

31 ► Fomentar a valorização do património 
cultural.

► Motivar para o estudo da obra vicentina.
► Contactar  com uma forma diferente de 

abordagem de uma obra.
► Sensibilizar para a importância da arte 

teatral como manifestação cultural.
► Desenvolver as relações interpessoais.

Recur. 2ºArtística

Base do Intermarché39 Explicar em que consiste a atividade da 
distribuição e justificar a sua importância

Recur. 2ºVisita de Estudo

Peça de teatro sobre Os 

Maias

33 ► Proporcionar um contacto direto com a 
representação teatro de uma das obras mais 

valiosas da literatura realista;
► Reconhecer afinidades e/ou contrastes 
entre os vários espaços, épocas e tipos 

textuais;
► Concretizar conhecimentos sobre o estudo 

da obra Os Maias de Eça de Queirós;  
► Articular o processo de ensino-

aprendizagem com a realidade concreta, 
natural e social.

Transporte Escolar 2ºArtística

CEF TALK (interdisciplinar: 

Física,QUI e BIO)

75 Saber comunicar ciência Recur. 2ºTalk Show

Central de Cervejas e 

Bebidas*

40 Caraterizar o processo produtivo (matérias 
primas necessárias e sua proveniência, 

equipamento utilizado, número de postos de 
trabalho e funções desempenhadas, para 
onde e para quem se destina a produção 

obtida).

Recur. 2ºVisita de Estudo

Página 6 de 14



Centro de Estudos de Fátima

Plano Anual de Atividades 2017/2018
RecursosTipo de AtividadeCompetênciasAtividade DataPeríodoCód.

Semana da Disciplina de 

EMRC

51 Envolver a Comunidade Escolar/Educativa Recur. 2ºReligiosa

Visita à Assembleia da 

República

60 Conhecer a Assembleia nos seus múltiplos 
aspetos, salientando a organização e os 

poderes deste órgão de Soberania.

Recur. 2ºVisita de Estudo

Visita ao Mosteiro da 

Batalha

61 Reconhecer o Mosteiro da Batalha como um 
importante monumento da arquitetura gótica 

portuguesa.

Recur. 2ºVisita de Estudo

Visita ao Castelo de S. 

Jorge

56 Reconhecer a importância dos Castelos no 
período da Reconquista Cristã.

Recur. 2ºVisita de Estudo

Visita ao Palácio Nacional 

da Ajuda

57 Reconhecer o Palácio Nacional da Ajuda 
como importante Monumento Nacional 

relacionado com a Monarquia Portuguesa.

Recur. 2ºVisita de Estudo

Visita ao Museu Machado 

de Castro

58 Reconhecer as cidades romanas como uma 
das  mais importantes heranças da 
romanização da Península Ibérica.

Recur. 2ºVisita de Estudo

Visita guiada à UCPL49 Dar a conhecer
Oferta educativa

Recur. 2ºVisita de Estudo
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Centro de Estudos de Fátima

Plano Anual de Atividades 2017/2018
RecursosTipo de AtividadeCompetênciasAtividade DataPeríodoCód.

Ação de Formação48 Dinamizar 
Escola Católica

Recur. 2ºAção Pedagógica

Visita de Estudo ao Museu 

da Eletricidade

69 Aprofundar conhecimentos abordados nas 
aulas.

Desenvolver a curiosidade científica

Recur. 2ºVisita de Estudo

Visita ao Palácio Nacional 

da Ajuda

62 Compreender o movimento artístico no século 
XIX; contextualizar o rotativismo monárquico e 
equacionar os fatores que contribuíram para o 

descrédito da monarquia constitucional.

Recur. 2ºVisita de Estudo

Visita ao Museu da 

República e da Maçonaria 

em Pedrógão Grande

63 Contextualizar os princípios fundamentais do 
ideário republicano; evidenciar as sociedades 

secretas que estiveram na génese da 
Revolução de 5 de outubro de 1910; 

Caracterizar ao regime politico instaurado pela 
Constituição de 1911; Equacionar os 
princípios ideológico do Estado Novo.

Recur. 2ºVisita de Estudo

Visita de Estudo ao 

MIMOv(interdisciplinar: FQ 

e Robótica)

68 Aprofundar conhecimentos abordados nas 
aulas.

Desenvolver a curiosidade científica

Recur. 2ºVisita de Estudo

Confissões Páscoa47 Participar na formação religiosa da Escola Recur. 2ºReligiosa
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Centro de Estudos de Fátima

Plano Anual de Atividades 2017/2018
RecursosTipo de AtividadeCompetênciasAtividade DataPeríodoCód.

Teatro Interativo “ Calliope 

Theatre”

6

o gosto pela atividade cénica.

11/01/2018Guiões das peças de teatro 2ºArtística/Didática

Visita de Estudo ao ICNAS74 Conhecer a realidade industrial 19/01/2018Recur. 2ºVisita de Estudo

Super Turma - Torneio de 

Basquetebol

15 . Promover hábitos de vida saudável e de 
convivência

24/01/2018Som 2ºDesportiva

Chuva de Estrelas CEF 

2017 - Eliminatória do 2º 

Ciclo

1 - Dinamização de actividades de 
enriquecimento sócio-cultural.

- Permitir o desenvolvimento integral do 
indivíduo.

- Promover a capacidade criativa.
- Apurar os finalistas do Chuva de Estrelas do 

2º Ciclo

09/02/2018Som
Vídeo
Iluminação

2ºArtística

Mega Sprint17 . Promover hábitos de vida saudável e de 
convivência Apuramento Distrital

09/02/2018Som 2ºDesportiva

Torneio de Basquetebol16 . Promover hábitos de vida saudável e de 
convivência

09/02/2018Som 2ºDesportiva
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Centro de Estudos de Fátima

Plano Anual de Atividades 2017/2018
RecursosTipo de AtividadeCompetênciasAtividade DataPeríodoCód.

Chuva de Estrelas CEF 

2017 – Eliminatória do 3º 

ciclo

2 - Dinamização de atividades de 
enriquecimento sociocultural.

- Permitir o desenvolvimento integral do 
indivíduo.

- Promover a capacidade criativa.
- Apurar os finalistas do Chuva de Estrelas do 

3º Ciclo

02/03/2018Som
Vídeo
Iluminação

2ºArtística

Celebração de “St. 

Patrick’s Day”.

7
Inglesa;  

consolidação de conhecimentos;

12/03/2018Materiais diversos. 2ºExposição

Visita ao Convento de 

Mafra

59 Conhecer a vivência de um palácio e mosteiro 
setecentista.

19/03/2018Recur. 2ºVisita de Estudo

Comemoração do Dia 

Mundial da Poesia

25 ►  Refletir sobre o poder da linguagem e 
sobre a livre criação de ideias através das 

palavras.
►  Ler, memorizar e recitar poemas, com 

ritmo e entoação adequados.
•	►Compor textos (poemas), por imitação 
criativa, para expressar sensibilidade e 

imaginação.

21/03/2018Placard 2ºArtística

Corrida de Orientação19 . Promover hábitos de vida saudável e da 
convivência através da competição

23/03/2018Som 2ºDesportiva

Torneio de Badminton18 . Promover hábitos de vida saudável e da 
convivência através da competição

23/03/2018Som 2ºDesportiva
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Centro de Estudos de Fátima

Plano Anual de Atividades 2017/2018
RecursosTipo de AtividadeCompetênciasAtividade DataPeríodoCód.

Chuva de Estrelas CEF 

2017 - Final

3 - Dinamização de actividades de 
enriquecimento sócio-cultural.

- Permitir o desenvolvimento integral do 
indivíduo.

- Promover a capacidade criativa.

23/03/2018Som
Vídeo
Iluminação

2ºArtística

Bourbon Automative 

Plastics

42 Conhecer o funcionamento das atividades 
logísticas

Recur. 3ºVisita de Estudo

Percurso Pedestre no 

PNSAC (interdisciplinar: 

FQ, CN, EDF, Moral)

67 Aprofundar conhecimentos abordados nas 
aulas.

Desenvolver a curiosidade científica

Recur. 3ºVisita de Estudo

Teatro de fantoches26 ►Contactar com uma forma de abordagem 
diferente da obra Fada Oriana.

•	►Reconhecer a trama diegética e as 
personagens.

•	►Consolidar conhecimentos acerca da obra. 
Gerais:

►Articular as diversas áreas do saber;
►Desenvolver a capacidade de observação, o 

sentido estético e a criatividade.
►Fomentar as relações interpessoais

Recur. 3ºArtística

Voleibol – 9.º ano/ Sec22 .Promover hábitos de vida saudável 
. Convívio

Recur. 3ºDesportiva
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Centro de Estudos de Fátima

Plano Anual de Atividades 2017/2018
RecursosTipo de AtividadeCompetênciasAtividade DataPeríodoCód.

Dramatização de uma 

ceia/cerimónia própria de 

uma relação de vassalagem

28 ►Promover o gosto pela cultura em geral 
através do contacto direto com a arte da 

dramatização.
►Articular as diversas áreas do saber;

►Desenvolver a capacidade de observação 
do aluno.

► Fomentar o espírito crítico em relação à 
época histórica.

►Estruturar um texto expositivo com base nos 
dados recolhidos

Recur. 3ºArtística

Visita ao Palácio e Tapada 

de Mafra

29 ► Estimular o gosto pela representação 
cénica.

►Identificar as categorias do texto dramático.
►Relacionar os conteúdos programáticos da 
disciplina de História com o Palácio Nacional 

de Mafra.
► Usar conceitos de estrutura, funcionamento 

e de equilíbrio dos ecossistemas numa 
atividade prática de campo.

Recur. 3ºVisita de Estudo

Tasquinhas53 Participar em atividades diferenciadas de 
solidariedade da Escola

Recur. 3ºConvívio

 Encontro Nacional de 

EMRC do Ensino 

Secundário

52 Participar e envolver alunos no Encontro 
Nacional de EMRC

13/04/2018Recur. 3ºReligiosa

Super Turma DE – Torneio 

de Andebol

20 .Promover hábitos de vida saudável e de 
convivência

18/04/2018Som 3ºDesportiva
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Centro de Estudos de Fátima

Plano Anual de Atividades 2017/2018
RecursosTipo de AtividadeCompetênciasAtividade DataPeríodoCód.

Dia da Europa (Clube AGIR55 Estimular a curiosidade para aspetos sociais, 
históricos, físicos e económicos da União 

Europeia

09/05/2018Recur. 3ºLúdica/Didática

DE – Olimpíadas CEF21 . Promover hábitos de vida saudável e de 
convivência

30/05/2018Recur. 3ºDesportiva

Visita guiada Ao Santuário 

De Fátima

50 Envolver alunos
na história local

Recur. A DefinirVisita de Estudo

Atividade de 

aprofundamento da fé

44 Reflexão sobre as várias dimensões da fé Recur. A DefinirReligiosa

Concurso sugerido pelo 

Rotary Club

35 ► Motivar os alunos para a leitura e escrita 
criativa; 

► Sensibilizar para a abordagem dos valores 
universais;

► Promover as relações interpessoais e com 
outros organismos institucionais.

Recur. AnualEscrita Criativa

Concurso nacional de 

leitura

36 ► Incrementar o gosto pela leitura  - 
►Desenvolver as competências da 

interpretação e análise textual;
► Promover a autoconfiança; 

► Fomentar as relações interpessoais e 
interescolas.

Transporte Escolar Anual
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RecursosTipo de AtividadeCompetênciasAtividade DataPeríodoCód.

Clube de Ciência Divertida 

(interdisciplinar: FQ, CN)

70 Promover o gosto pelo estudo das ciências 
dos alunos.

Recur. AnualClube
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