
 

 
 

2. PLANEAMENTO DAS ATIVIDADES A DESENVOLVER – Projeto DASS 3 

 
 

PROJETOS/ATIVIDADES A DESENVOLVER EIXOS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ESTRUTURA 

RESPONSÁVEL 
PARCERIAS 

ESTIMATIVA DE 

CUSTOS 

CALENDARIZAÇÃO RESULTADOS ESPERADOS 
(DE ACORDO COM AS MEDIDAS DO PE) 2018/19 2019/20 2020/21 

 -Organização/planificação de 

Atividades, do Projeto “Desafio por 

uma Alimentação Saudável e 

Sustentável” - D.A.S.S. 3, a 

desenvolver nos Centros Escolares e 

na EB e Secundária da Sé. 

 

 

A 

 

 

A1 

 

Fátima 

Ferreira 

 

CEL nº2-Prof. 

Modesta 

Duarte, CELS 

e Diretores de 

turma/Profess

ores da EB e 

Secundária da 

Sé, Lamego 

 

 

  Setembr

o/outubr

o 

  

-Melhor nível da 

qualidade do sucesso 

escolar. 

 -Apresentação do Projeto e 

exploração do Espaço exterior 

arborizado circundante da Escola, 

na receção aos alunos do 5ºano e aos 

alunos do Grupo DASS 3, com a 

atividade “JOGO das SEMENTES” 

-Promover o contacto com a Natureza; 
-Promover práticas exemplares de vida 

saudável e sustentável; 

-Motivar e alertar para a importância de 

preservação da biodiversidade dos seres vivos 

– observar os peixes no tanque, do acesso à 

Horta Pedagógica. 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

B 

 

A2, A3 

 

 

 

 

 

 B1, B3 

 

Fátima 

Ferreira 

 

Professora 

Marisa, na 

receção aos 

alunos do 

5ºano 

  Receção

: 

13/09/20

19. 

Grupo 

DASS: 

Setembr

o 

 

 - Maior utilização de 

metodologias e estratégias 

inovadoras; 

 

-Promover a inclusão dos 

alunos atendendo à sua 

heterogeneidade. 

 

- Interiorização de  

valores ao nível da 

cidadania, criando 

indivíduos responsáveis e 

autónomos. 



 

 -Continuação das atividades na 

Horta Pedagógica, despertando o 

interesse dos alunos e restante 

comunidade educativa para o seu 

cultivo: 

-Aprender a fazer compostagem na 

agricultura, reduzindo o volume de resíduos 

orgânicos utilizados no refeitório/cozinha da 

Escola;  

-Despertar o interesse dos alunos para o 

conhecimento do processo de plantação, 

germinação, cultivo e colheita; 

- Incentivar o uso de produtos hortícolas na 

alimentação; 

- Incentivar ao trabalho cooperativo e em 

equipa. 

 

-Formação de Brigadas de Trabalho 

Hortícola – delinear o plano de trabalho 

rotativo das atividades (desde a preparação 

do solo, plantação, manutenção das culturas, 

colheita dos produtos, identificação das 

plantas, recolha dos resíduos orgânicos,…). 

 

 

-Promover um Debate/reflexão (no espaço da 

Horta) sobre: combate ao desperdício 

alimentar; 

Conhecimento de indicadores ecológicos 

promotores de alterações ambientais, 

permitindo melhorar a qualidade ambiental; 

Debater sobre a importância de praticar uma 

alimentação com base em modelos de 

sustentabilidade ambiental tendo em conta, a 

origem dos produtos, modo de produção dos 

mesmos e a sua sazonalidade. 
 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

  A 

 

A1, A2, A5, 

A6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2, B3 

 

 

 

 

 

 

A6 

Fátima 

Ferreira 

 

 
 

Articulação 

com o Prof. 

António 

Amaral-

Tutoria 

(sempre que 

possível),APA

VDOURO, na 

pessoa do 

engenheiro 

Filipe Lima. 

Colaboração 

dos assistentes 

operacionais 

da Escola, 

nomeadament

e: Raul 

Gomes,  

Anunciação 

Rodriguês,  

Deolinda 

Gomes e Jorge 

Sousa. 

50 a 60 Euros 

(em produtos, 

alfaias e 

instrumentos de 

trabalho). 

 Iniciar 

em 

setembro 

e a 

prolonga

r pelo 

Ano 

Letivo 

 -Aquisição de 

comportamentos de 

cooperação e entreajuda, 

promovendo o 

cumprimento de regras de 

conduta respeitadores dos 

valores da comunidade; 

 

 

- Adotar comportamentos 

que promovam a saúde e o 

bem-estar designadamente 

na alimentação, prática de 

exercício físico, e nas 

relações com o ambiente e 

a sociedade. 

 
 

-Desenvolvimento de 

capacidades de reflexão, 

espírito crítico e 

interventivo; 
 

-Melhor mobilização de 

literacias de múltiplas 

competências teóricas e 

práticas nas áreas 

científica e tecnológica; 

 
-Melhor nível da 

qualidade do sucesso 

escolar; 

 
 
 
 
 
 



 

 -Visitas de Estudo/Campo 
relacionadas com a produção 

agrícola (a quando da apanha da 

cereja, observação de 

lameiros/searas e aos moinhos do 

Balsemão):  

-Sensibilizar para a “pegada” dos alimentos. 

-Promover a literacia ecológica dos alunos e 

avaliar os serviços dos ecossistemas em 

ambientes diversificados. 

-Sensibilizar para a importância da 

preservação do ambiente como base 

valorativa da produção alimentar. 

- Promover o conhecimento dos alunos sobre 

a História do desenvolvimento Agrícola, 

produção de farinha, designadamente as 

questões ambientais relacionadas com a 

transformação de produtos alimentares. 

Atividade a realizar com o 8ºano, com o 

Grupo do DASS 3 e/ou alunos da Tutoria: 

 

 

 

A 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

D 

 

A1, A2 

 

 

B1, B3 

 

 

D1 

Fátima 

Ferreira 

 

Colaboração e 

apoio do 

engenheiro 

Filipe Lima, 

Dr Mário 

Sousa, em 

articulação 

com a 

Professora 

Margarida 

Ferreira e o 

Prof. Amaral. 
 

(Transporte 

assegurado, só 

para a Visita aos 

Moinhos) 

 Maio/ju

nho 

 -Melhor nível da 

qualidade do sucesso 

escolar; 

-Maior utilização de 

metodologias e estratégias 

inovadoras. 

- Desenvolvimento de 

valores ao nível da 

cidadania, criando 

indivíduos responsáveis e 

autónomos; 

- Adoção de 

comportamentos que 

promovam a saúde e o 

bem-estar designadamente 

na alimentação, prática de 

exercício físico, e nas 

relações com o ambiente e 

a sociedade. 

 -Trabalhos de investigação/pesquisa 

na Biblioteca, espaço da Mediateca 

e/ou sala de aula: 

- Consciencialização para a importância de 

uma alimentação saudável e sustentável – A 

utilidade das Ervas Aromáticas 

- Pesquisar sobre Compostagem: Conceito, 

importância, como e porque se deve fazer 

composto. 

 

(Alunos do Grupo DASS 3- Prof. Fátima; 

Alunos do 1º Ciclo- Prof. Modesta). 
 

 

A 

 

 

 

 

 

B 

 

A1, A2 

 

 

 

 

B1 

Fátima 

Ferreira 

E Modesta 

Duarte 

 

   Ao longo 

do ano 

 -Utilização de 

metodologias e estratégias 

inovadoras numa 

perspetiva  de interação 

articular entre diferentes 

disciplinas. 

 

- Desenvolver valores ao 

nível da cidadania, 

criando indivíduos 

responsáveis e autónomos. 

 

-Sensibilizar para 

utilização de Ervas 

aromáticas na 

alimentação saudável e  

sobre a problemática dos 



 

resíduos orgânicos. 

 -Aula no exterior - observação das 

culturas e do Rio Balsemão, no 

Bairro da Ponte e/ou visita à 

Barragem de Pretarouca - 

exploração/reflexão, no âmbito da 

comemoração do Dia Nacional da 

Água, valorizando o recurso 

natural, do rio local. 

-Sensibilizar os alunos para um conhecimento 

mais valorativo da água e da cultura 

biológica de produtos alimentares. 

-Tomar consciência de atitudes possíveis para 

proteger e valorizar a Água (na alimentação e 

na Natureza). 

(Alunos do Grupo DASS 3, Tutoria e/ou 1º 

Ciclo) 

 

 

 

A 

 

 

 

B 

 

 

A2, A6 

 

 

B1 

Fátima Ferreira  

 

Articulação com 

o Prof. Amaral 

e/ou Prof.s do 

1ºCEB 

(Dependente do 

transporte 

cedido pela 

Câmara e/ou 

Junta de 

Freguesia) 

 Durante 

o mês de 

outubro 

 -Maior interação e 

articulação entre 

diferentes disciplinas; 

 

-Promoção de um maior  

desenvolvimento de 

capacidades de reflexão, 

espírito crítico e 

interventivo. 

 Visitas de estudo: 

 -À exploração agropecuária a Ribabelide-

Bigorne, (ordenha manual do leite e confeção 

tradicional de queijo), e/ou à Vacaria 

mecanizada de Tarouca - todos os alunos do 

4ºano. 

-À Vacaria (com ordenha mecanizada) de 

Tarouca – algumas turmas do 5º e 6º ano, 

alunos da Tutoria e a turma do 2º T.A.S.  

- Promover mais e melhor “Educação para a 

Saúde”, tendo em conta atitudes possíveis 

para proteger e valorizar a Natureza. 

- Contactar com os seres vivos, animais e 

plantas, no seu ambiente natural. 

- Promover o conhecimento dos alunos sobre 

a Agricultura, criação de gado, 

designadamente as questões ambientais 

relacionadas com a produção, e 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

A1, A5 

 

 

 

 

 

 

 

B3 

 

 

 

 

 

 

D1 

Fátima Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parceria com 

os Professores 

titulares das 

turmas do 

4ºano, 

Prfessora 

Antónia Pinto 

de Ciências do 

6º ano, Prof. 

António 

Amaral e Ds T 

da E.B e Sec. 

da Sé. 

Também, as 

Entidades 

responsáveis 

pelo 

funcionamento 

das referidas 

explorações a 

Disponibilidade 

do transporte 

cedido pela 

autarquia e/ou 

junta de 

freguesia 

 Durante 

o 2º 

Período 

 -Melhor nível da 

qualidade do sucesso 

escolar; 

-Mobilizar literacias de 

múltiplas competências 

teóricas e práticas nas 

áreas cientifica e 

tecnológica. 

- Adotar comportamentos 

que promovam a saúde e o 

bem-estar designadamente 

na alimentação, prática de 

exercício físico, 

sexualidade e nas relações 

com o ambiente e a 

sociedade. 

-Envolver e interagir com 

a Comunidade Local. 



 

transformação de produtos lácteos. visitar 

 Sensibilização para o cumprimento 

das regras de conduta exemplares no 

refeitório e promoção de uma 

educação alimentar saudável - 

Funcionamento das “Brigadas de 

Cantina”: 

-Aplicação de regras de boa conduta no 

refeitório. 

- Identificar e reduzir os desvios nutricionais e 

adquirir hábitos de higiene alimentar; 

-Promover o combate ao desperdício 

alimentar. 

 

A 

 

 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

A3 

 

 

 

 

B3 

 

 

 

 

C1 

Fátima 

Ferreira e 

professores 

colaborantes 

nos respetivos 

Centros 

Escolares do 

Agrupamento 

 

Colaboração 

com os 

professores no 

desempenho 

da supervisão 

da cantina e 

com os alunos 

da “Brigada 

da Cantina” 

  Ao longo 

do ano 

 -Inclusão dos alunos 

atendendo à sua 

heterogeneidade. 

 

-Adotar comportamentos 

que promovam a saúde e o 

bem-estar designadamente 

na alimentação. 

 

-Promover um melhor  

bem-estar dos alunos. 
 

 Dia da Alimentação:  

-Organização/apresentação da atividade 

“Aromatização da Água” 

Motivar para o consumo de Água 

(aromatizada).  

-Motivar a implementação de boas práticas 

alimentares, onde os alunos tenham a 

oportunidade de realizar atividades que 

promovam a capacidade de trabalho a pares e 

em grupo. 

-Promover o convívio e a partilha entre a 

comunidade educativa. 

 - Sensibilizar para atitudes possíveis de 

proteção e valorização da Água, na 

alimentação. 

-Apresentação, ao longo do dia, de um 

PowerPoint, relacionado com a exploração 

do tema “A prática de uma alimentação 

saudável, é fundamental”. 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

A3, A6, A7 

 

          

 

 

 

 

 

B1, B3 

Fátima 

Ferreira 

 

Colaboração 

do Prof, 

Mónica Silva, 

atividade 

dinamizada 

pela Chefe 

Leonor e os 

seus alunos da 

Escola de 

Hotelaria, 

com a  

colaboração 

dos alunos do 

Grupo DASS 

3, na E.B.e 

Sec. da Sé. 

Educadoras 

de Infância em 

articulação 

com os 

Professores do 

1º CEB, nos 

devidos 

Centros 

Escolares. 

3 €  16 de 

outubro 

 -Maior  articulação entre 

os  ciclos do ensino pré-

escolar, básico e 

secundário. 

-Mobilizar literacias de 

múltiplas competências 

teóricas e práticas nas 

áreas cientifica e 

tecnológica. 

 

-Prática de 

comportamentos 

saudáveis e 

comportamentos 

sustentáveis, por parte da 

comunidade educativa.  

 

-Desenvolvimento do 

espírito cooperativo para 

o trabalho em equipa. 



 

 Comemoração do Halloween: -

Desenvolver o tema “Halloween” em 

termos alimentares: a abóbora e os 

"poderes" nutritivos. 

 -Aprendizagem de vocabulário relacionado 

com o tema, em Inglês. 

-Propor na ementa do almoço, sopa de 

abóbora, (com abóboras da Horta 

Pedagógica). 

- Confecionar na cozinha da Escola, doce de 

abóbora, e/ou outras compotas, com o Grupo 

de Alunos DASS 3 e com uma turma do 6ºano. 

Atividade explorada também no 3º/4º ano. 

--Motivar para a confeção de eco- ementas 

familiares e consumo de eco- lanches. 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

     B 

. 
 
 

A4, A6 

 

 

 

 

 

B1 

Fátima  

     Ferreira 

 

 

 

Articulação 

com o Prof. 

António 

Martins e 

Andreia 

Correia, de 

Inglês e Prof. 

Hermínia 

Quintela. 

Colaboração 

das 

cozinheiras da 

Escola. 

3€  30 e 31 de 

outubro 

  

-Maior Sensibilização 

sobre a importância da 

abóbora na alimentação 

 

 

-Mobilização de literacias 

de múltiplas competências 

teóricas e práticas. 

 Dia Mundial da Diabetes: Atividades 

desenvolvidas em sala de aula e 

distribuição de folhetos Informativos 

à comunidade escolar; Proposta de 

uma visita à Escola de Hotelaria e 

confeção de um doce sem Açúcar. 

-Valorização e promoção da dieta 

mediterrânica e da redução do consumo de 

sal e do açúcar. 

 -Incentivar o aparecimento de alternativas 

alimentares saudáveis. 

-Alertar para o exagero do consumo de 

açúcar. 

-Mencionar algumas medidas para evitar a 

Diabetes. 

Atividade desenvolvida com os alunos do 

Grupo DASS 3 e da turma do 2ºTAS. 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

A1, A6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1, B3 

Fátima 

Ferreira 
Parceria e 

articulação 

com a DT e 

alunos da 

turma do 

2ºTAS e com a 

Escola de 

Hotelaria de 

Lamego.  

           3 €  Novembr

o – dias a 

acertar 

 -Melhor e maior 

capacidade de reflexão, 

espírito crítico e 

interventivo; 

-Mobilização de literacias 

de múltiplas competências 

teóricas e práticas.  

 

-Desenvolvimento de  

valores ao nível da 

cidadania, criando 

indivíduos responsáveis e 

autónomos; 

-Adotar comportamentos 

que promovam a saúde e o 

bem-estar designadamente 

na alimentação. 

 Confeção/Degustação :  

 Natal “receitas típicas” – Convidar um 

familiar e/ou outros membros da comunidade 

educativa, para confecionar uma sobremesa 

 

 

B 

 

 

 

B2,B3 

 

Fátima 

Ferreira 
 

 

Articulação 

com a 

Professora 

Leonor Costa, 

5 €  Dezembr

o 

 .-Prática de 

comportamentos 

saudáveis e 

comportamentos 



 

natalícia da região. 

-Motivar a implementação de boas práticas 

alimentares, onde os alunos tenham a 

oportunidade de realizar atividades práticas 

que promovam a capacidade de trabalho 

individual, a pares, em grupo e com a família. 

-Incentivar o aparecimento de alternativas 

alimentares mais saudáveis, simples e 

exequíveis. 
--valorizar a prática da dieta mediterrânica e 

de receitas tradicionais. 

 

 

 

 

C 

 

 

 

   D 

 

 

 

 

 

 

C1 e C3 

 

 

D1 

 

 

 

envolvimento 

da família dos 

alunos e/ou 

outros 

membros da 

comunidade 

educativa da 

Escola 

sustentáveis 

 

Maior valorização para a 

sua educação alimentar e 

conhecimento prático de 

confeção. 

-Desenvolvimento de 

Convivência e hábitos de 

vida saudável.  

-Participação em 

atividades socioculturais. 

 Visitas de Estudo ao Núcleo 

Arqueológico do Castelo – “As 

histórias que os ossos nos contam” 

-Fomentar o gosto pelo trabalho de pesquisa 

sobre a evolução e História da Alimentação 

do Homem ao longo dos tempos. 

-Observar o esqueleto humano como fonte de 

estudo sobre aspetos relacionados com a 

saúde e tipo de alimentação dos nossos 

antepassados. 

Constatar o poder do estudo científico dos 

ossos, como forma de identificação do 

“individuo”, quanto ao sexo, idade, doenças, 

etc. 

Turmas do 7º ano, Grupo DASS 3 e/ou alunos 

da Tutoria. 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

A1, A2, A5, 

A6 

 

 

 

 

 

 

 

B1 

Fátima 

Ferreira 

 

 

Articulação 

com a Prof. 

Manuela 

Ferreira e 

professores 

das turmas a 

participar, 

nomeadament

e, o Professor 

António 

Amaral. 

 

  2º 

Período 

 -Melhor nível da 

qualidade do sucesso 

escolar; 

-Maior utilização de 

metodologias e estratégias 

inovadoras; 

-Melhor mobilização de 

literacias de múltiplas 

competências teóricas e 

práticas nas áreas 

científica e tecnológica; 

-Motivação pelo fascínio 

da descoberta e 

aprendizagem. 

 Ida “às compras”:/visita a uma feira 

e/ou mercado relacionada com a 

produção agrícola/alimentar e/ou 

realização de uma feira na Escola, 

com os produtos da nossa Horta 

- Promover uma alimentação com base em 

modelos de sustentabilidade tendo em conta a 

origem dos produtos, modo de produção dos 

 

 

 

B 

 

 

 

D 

 

 

 

B2,B3 

 

 

 

D1 

Fátima 

Ferreira 

 
 

Com a 

participação 

da 

comunidade 

educativa da 

Escola 

  Outubro

/novemb

ro ou/ e 

abril/ma

io 

  

-Prática de 

comportamentos 

saudáveis e 

comportamentos 

sustentáveis. 

 

 

 



 

mesmos e sua sazonalidade. 

-valorizar a prática da dieta mediterrânica. 

(Alunos do Grupo DASS 3). 

 

 

 

 

-Interagir com a 

comunidade 

educativa/local 

 Comemoração do Dia Mundial da 

Terra  

– Visitas à Horta Pedagógica - 

 Exploração de produtos alimentares 

associados ao final do verão/outono, inverno 

e Primavera -Receber a visita de alunos de 

outros níveis de ensino do Agrupamento na 

Horta Pedagógica (Pré, do CEL nº2: 

participação na colheita das abóboras). 

- Alertar para a importância da compostagem, 

contribuindo para “defender/proteger” a 

Terra. 

Observação do processo da Compostagem, 

retirada e tratamento do composto (alunos do 

4º ano, do CEL nº2). 

-Constatar que “compostar, é outra forma de 

reciclar” 

Colaborar na identificação das plantas da 

Horta. 

-Ofertar/Escolher uma planta para cuidar na 

escola. 

(Atividade organizada com a colaboração dos 

alunos do Grupo). 

 

 

     A 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

A3, A5, A7 

 

 

 

 

 

 

 

B1, B3 

 

Fátima 

Ferreira 

 
 

Educadoras 

de Infância 

e/ou 

Professores do 

1º CEB, dos 

Centros 

Escolares e 

Prof. Amaral, 

com os alunos 

da Tutoria 
 

 

 

 

  Setembr

o e 

outubro 

de 2019 

e/ou 

abril 

2020 

 -Mobilizar literacias de 

múltiplas competências 

teóricas e práticas. 

 

-Prática de 

comportamentos 

saudáveis e 

comportamentos 

sustentáveis. 

 

- Implementação de boas 

práticas alimentares. 

 Celebração do Dia da Criança e 

Comemoração do Dia do Ambiente: 

 – Eco-lanche /convívio, final de ano letivo, 

cantar/divulgar o Hino do DASS 

– Visita à Horta Pedagógica e espaço 

circundante – recolha de lixo 

-valorizar a prática da dieta mediterrânica. 

- Sensibilizar para a importância da 

preservação do ambiente; 

- Desenvolver comportamentos reveladores de 

 

 

      A 
 

 

 

 

 

 

B 

 

 

A2, A6 
 

 

 

 

 

 

B1, B3 

Fátima 

Ferreira 

 
 

   7 a 10 Euros  Primeira 

semana 

de junho 

 -Maior interação e 

articulação entre 

diferentes disciplinas; 

-Melhor e maior 

capacidade de reflexão, 

espírito crítico e 

interventivo; 

 

-Promoção do  

cumprimento de regras de 

conduta respeitadoras; 

- Desenvolver valores ao 



 

respeito pelo ambiente. 

 

 Exploração com o Grupo de alunos do DASS 

3 e outros que venham a participar.  

nível da cidadania, 

criando indivíduos 

responsáveis e autónomos. 
 

 Realização do Cantinho das ERVAS 

AROMÁTICAS e exploração bilíngue do 

conto “ Era uma vez um Tomilho” - 

Aula de campo, com vertente prática. 

--Aprendizagem de vocabulário relacionado 

com o tema. 

---Motivar para a confeção de eco- ementas. 
 

Com o Grupo de Alunos DASS 3 e com uma 

turma do 6ºano. 

   A 

 

 

 

 

 

 

  B 

A1, A2, A4 e 

A6 
 

 

 

 

 

    B3 

 Articulação 

/colaboração 

do Prof. 

António 

Martins 

  2º e/ou 3º 

período 

 -Maior inter-relação entre 

as diferentes disciplinas. 

-Aquisição de 

comportamentos que 

promovam a saúde e o 

bem-estar designadamente 

na alimentação e nas 

relações com o ambiente. 

 

 Atualização do Blogue do DASS na 

página do AVES de acordo com as 

atividades realizadas, e Interação 

com a Rádio Escola, numa 

perspetiva de partilha de 

conhecimento entre a comunidade 

escolar e a sociedade civil em geral. 

- Divulgar o Hino do DASS, outras 

informações, notícias, iniciativas,… 

 

Com os alunos do Grupo DASS 3. 

A 
 

 

 

 

 

 

C 

 

D 

A1, A2 
 

 

 

 

 

 

C3 

 

D1 

Fátima 

Ferreira 

 
 

Apoio técnico 

do Professor 

de 

Informática, 

Paulo Coelho 

e da Equipa 

responsável 

pela Rádio 

  Ao longo 

do Ano 

Letivo 

 -Utilização de 

metodologias e estratégias 

de estudo e pesquisa, 

facilitando o acesso à 

informação e tecnologia. 

-Participação em 

atividades socioculturais. 
 

 Exposição de trabalhos  
-Selecionar e Expor trabalhos e fotografias, 

das atividades do Projeto, realizadas ao longo 

do ano letivo.  

-Consultar/ver o Blogue do Projeto, a fim de 

rever as aprendizagens efetuadas e 

discutir/propor outras atividades para o 

próximo Ano Letivo 

 

Com os alunos do Grupo DASS 3. 

A 
 

    B 

 

    C 
 

 

 

       

A5, A6 

B1, B2 

C3 

 

 

Fátima 

Ferreira 

 
 

 3 a 5 €  Junho 

(dia a 

definir). 

 -Promover o gosto e 

motivação pelo trabalho 

desenvolvido/divulgado. 

 

- Desenvolver 

comportamentos de 

cooperação e entreajuda, 

promovendo o 

cumprimento de regras de 

conduta. 
 

 


