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I. Introdução 
 

O Plano Anual de Atividades (PAA) constitui um instrumento imprescindível na Escola Portuguesa 

de Díli – Centro de Ensino e Língua Portuguesa Ruy Cinatti e deverá ser sempre o reflexo de um 

conjunto de realizações em prol do alcance de um objetivo comum.   

Para a Escola é importante que a sua atuação seja desenvolvida de forma a proporcionar 

experiências de aprendizagens muito diversificadas, visando a mesma finalidade: promover e 

reforçar o sucesso dos alunos a todos os níveis.  

Deste modo, o PAA engloba projetos/atividades pedagógicas que têm como linha de fundo a 

interdisciplinaridade, a articulação vertical e horizontal e a promoção de uma cada vez maior 

partilha de saberes e valores entre todos os intervenientes no processo de ensino aprendizagem, 

assim como no recurso a outros testemunhos/agentes e parcerias, que possam enriquecer os 

momentos e o sentido de pertença e identificação com a Escola. 

Nele encontram-se definidos objetivos, formas de organização, programação e calendarização de 

atividades, assim como os recursos necessários à sua implementação. Tendo as atividades sido 

planeadas em função dos domínios, das linhas orientadoras, dos objetivos estratégicos e das 

metas do Projeto Educativo (PE) sendo este, ponto de referência na orientação de atuação de 

toda a comunidade educativa. 

Esta última ideia é suportada pela visão desejada de articulação entre diferentes níveis de ensino 

e a consecução de todas as prioridades plasmadas no PE que, mais ou menos específicas, têm 

como referência as seguintes: 

 Cooperação institucional e parcerias; 

 Articulação curricular (promover o trabalho cooperativo/articulação vertical e horizontal 

entre áreas disciplinares e ciclos de ensino); 

 Avaliação (entendimento do processo de avaliação como elemento essencial no processo 

de ensino aprendizagem); 

 Resultados académicos (obtenção de resultados académicos e consolidação de 

conhecimentos e competências); 

 Resultados sociais (integração de princípios basilares que devem presidir a uma 

consciência cívica bem formada; apoio aos alunos e famílias; preservação da memória 

coletiva); 

 Formação profissional (formação contínua de pessoal docente e não docente). 

Assim, este relatório visa fazer uma síntese de todo o trabalho desenvolvido, no âmbito do PAA, 

durante o ano letivo 2018/2019, agrupando de forma sucinta as atividades apresentadas pelos 

vários intervenientes e que foram integradas no plano, ao longo do ano. 
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II. Atividades integradas no PAA 
 

Muitas foram as atividades que, no presente ano letivo, estiveram contempladas no PAA. 

Contando este, com exatamente oitenta e duas atividades, referentes aos vários níveis/ciclos de 

ensino e com o envolvimento dos vários Departamentos e por conseguinte dos vários docentes da 

nossa Escola. 

Os gráficos e as tabelas que a seguir se apresentam dizem respeito à consecução das atividades 

para a materialização do PAA. Sendo, ainda, referidas as conclusões mais significativas da sua 

interpretação.  

 

 

Gráfico 1 – Propostas de atividades da Escola. 

 

Analisando o gráfico 1 vislumbramos o número total de atividades apresentadas, acrescentando-se 

que na sua grande maioria estavam em conformidade com os objetivos previstos no PE da Escola. 

A divulgação das atividades, durante o ano, foi feita através de várias formas, sendo as mais 

utilizadas a comunicação oral, impressão de material elucidativo (através de comunicados, 

convites e cartazes) e as tecnologias de informação (através da página da Escola e de meios de 

comunicação social). 

O processo iniciou-se a partir do dia 11 de setembro de 2018, através do coordenador de cada 

Departamento, ou de forma direta (quando se tratava de uma atividade de caráter transversal). 

As propostas de atividades foram apresentadas à coordenadora do PAA, através do endereço 

institucional de correio eletrónico, que após conhecimento da Direção e seguinte aprovação pelo 

Conselho Pedagógico, começaram a entrar no PAA, conforme a tabela síntese que se apresenta 

em anexo (Anexo 1). A cada entrada de atividade foi atribuído um número de ordem, consoante a 

data da sua entrada na grelha do PAA (esse número será respeitado, nas grelhas apresentadas ao 

longo do relatório, de forma a facilitar a leitura de toda a informação).  

Realça-se, que todas as atividades propostas pelos intervenientes mereceram a devida análise por 

parte do Diretor e dos membros do Conselho Pedagógico, sendo que todas elas foram aprovadas 

por unanimidade pelos intervenientes referidos. Menciona-se que uma destas atividades não foi 

realizada, pelos motivos referidos na grelha relativa à avaliação, realizada pela docente evolvida, 

mas todas as atividades foram avaliadas. Houve um grau de cumprimento de noventa e nove por 

cento.  
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III. Distribuição das atividades integradas no PAA 
 

Atividades por Departamento 
 

Após a receção das diversas atividades, e de maneira a se proceder a uma análise mais detalhada 

da proveniência das mesmas, em termos de Departamento ou outras estruturas, que constituem a 

nossa Escola, procedeu-se à separação das atividades, conforme a sua proveniência, conforme o 

gráfico global e as tabelas demonstrativas seguintes. Onde se indica também o número de 

atividades apresentadas por cada um deles. 

 

 

Gráfico 2 - Atividades categorizadas por Departamento. 

 

O maior destaque vai para as atividades organizadas no Departamento do “1º Ciclo” com 16 

atividades realizadas e na categoria “Outros – transversais” com 15 atividades realizadas, 

podendo estar confinadas a mais do que um Departamento ou a uma outra estrutura constituinte 

da nossa Escola.  

Os restantes Departamentos com um maior número de atividades realizadas são, por ordem 

decrescente, o Departamento de “Ciências Sociais e Humanas – CSH” e o Departamento de 

“Expressões” com 14, depois o Departamento de “Matemática e Ciências Experimentais - MCS” 

com 9, o Departamento do “Pré-Escolar” e o de “Línguas” com 8 e 5, respetivamente.  

Através da análise do gráfico 2 podemos verificar que houve uma grande incidência nas atividades 

desenvolvidas na categoria “Outros – transversais”, tendo por base a interdisciplinaridade, a 

articulação vertical e/ou horizontal. Realizando uma promoção maior de partilha de saberes e 

valores entre todos os intervenientes. 
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Ordem de 

entrada 

Data de 

entrada 
Designação atividade Departamento 

6 25-set-18 Semana da Alimentação 

Pré-Escolar 

(8 atividades) 

7 25-set-18 Visualização de um filme em português 

8 25-set-18 Festa de natal – Dramatização de um conto de Natal 

9 25-set-18 Ida ao cinema (mascarados) no Timor Plaza 

10 25-set-18 
Dia da Árvore – dramatização da história Floresta 

d´água 

11 25-set-18 Dia da Família 

12 25-set-18 Dia da Criança – Piquenique na praia do Cristo Rei 

15 25-set-18 Semana da Praia 

Tabela 1 - Calendarização das atividades referentes ao Departamento do Pré-Escolar. 

 

Após a leitura e análise das avaliações das atividades patentes na tabela anterior, reporta-se que 

as crianças do ensino Pré-Escolar mostraram-se motivadas e interessadas pelos temas, de uma 

forma geral. Algumas atividades foram experiências inovadoras, mas interessantes e 

enriquecedoras para todas as crianças. Refere-se, ainda, que muitas atividades contaram com a 

participação dos pais e encarregados de educação.  

 

Ordem de 

entrada 

Data de 

entrada 
Designação atividade Departamento 

13 26-set-18 Promoção da Língua Portuguesa 

1º Ciclo 

 

(16 atividades) 

22 01-out-18 Massacre de Santa Cruz 

23 01-out-18 Sentir o Natal 

24 01-out-18 
Corrida da Liberdade… (atividade comemorativa do 25 

de Abril) 

27 14-out-18 Restauração da Independência 

28 14-out-18 Comemoração do Dia Mundial da Criança 

29 14-out-18 Festa Final de Ano 

31 16-out-18 Palestra ministrada pelo do SNC 

50 04-dez-18 Conhecer um local de comércio – Loja Pateo 

51 04-dez-18 Conhecer Ataúro 

52 23-jan-19 Jogos didáticos de Língua Portuguesa 

60 06-fev-19 Uma carta com selo carimbado 

70 28-mar-19 Biscoitos da Páscoa e pinturas 

74 23-abr-19 Tarde Cultural com Sophia de Mello Breyner Andersen 

75 23-abr-19 Antes de 20 de maio de 2002 

81 24-mai-19 Visita a uma “quinta pedagógica” 

Tabela 2 - Calendarização das atividades referentes ao Departamento do 1º Ciclo. 
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Relativamente às atividades, desenvolvidas pelo Departamento do 1º Ciclo, refere-se que as 

atividades na sua maioria foram realizadas conforme o planeado, tendo os alunos participado com 

empenho e interesse. Algumas atividades tiveram a capacidade de conferir dinâmicas criativas e 

de articulação curricular. No geral as atividades tiveram resultados bastante positivos, 

alcançando os objetivos propostos.  

 

Ordem de 

entrada 

Data de 

entrada 
Designação atividade Departamento 

3 24-set-18 Clube de Teatro 

Línguas 

(5 atividades) 

35 18-out-18 Concurso de Leitura 

39 31-out-18 Concurso de Ortografia 

40 04-nov-18 GOT Talent EPD- 2018/2019 

46 15-nov-18 Concurso de escrita “Quem conta um conto” 

Tabela 3 - Calendarização das atividades referentes ao Departamento de Línguas. 

 

Das atividades referidas na tabela 3, destacam-se, pelo impacto e envolvimento de um maior 

número de alunos, o “Concurso de Leitura” e o “GOT Talent EPD- 2018/2019”. A primeira 

evidencia-se pelo seu grande objetivo, de estímulo por hábitos de leitura e melhora na 

compreensão leitora dos nossos alunos. Sendo esta uma grande dificuldade, o domínio da língua 

portuguesa, tanto a nível oral como escrita na nossa Escola. A segunda devido à grande dinâmica 

de articulação curricular, à promoção de valores como a criatividade, perseverança, colaboração 

e autonomia e o fomento do gosto pela apresentação em público e pelo convívio entre os 

elementos da comunidade educativa. 

Ambas as atividades conferiram articulação curricular e uma envolvência significativa, dos alunos 

de várias turmas e ciclos de ensino. 

 

Ordem de 

entrada 

Data de 

entrada 
Designação atividade Departamento 

5 25-set-18 Gincana InforMat 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais (MCE) 

 

(9 atividades) 

36 22-out-18 Outubro – Mês Europeu da Cibersegurança 

37 22-out-18 Fevereiro – Dia da Internet Mais Segura 

58 05-fev-19 Palestra “O poder dos sentidos” 

65 26-fev-19 A Ciência nas nossas mãos 

66 12-mar-19 Sessão formativa sobre Água 

68 19-mar-19 “Desenhar para conhecer, conhecer para proteger” 

71 28-mar-19 Canguru Matemático 

77 25-abr-19 Concurso SuperTmatik Cálculo Mental  

Tabela 4 - Calendarização das atividades referentes ao Departamento de MCE. 
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Os dois concursos matemáticos, a saber: “Canguru Matemático sem Fronteiras” e “SuperTmatik 

Cálculo Mental”, expostos na tabela 4, que procuram estimular e motivar o gosto dos alunos para 

a matemática e permitir que os mesmos descubram o lado lúdico da disciplina, tiveram uma 

grande participação. Distinguindo-se vários alunos da Escola, nas suas diversas categorias. Estas 

duas atividades evidenciam-se no Departamento de MCE. 

 

Ordem de 

entrada 

Data de 

entrada 
Designação atividade Departamento 

2 17-set-18 Estudar em Portugal! Palestra com antigos alunos da EPD 

Ciências Sociais e 

Humanas (CSH) 

 

(14 atividades) 

16 28-set-18 A Toponímia de Díli 

17 28-set-18 
Visita de Estudo ao Arquivo e Museu da Resistência 

Timorense 

18 28-set-18 
Participar numa “Aula de Direito na UNTL”                  

(Não se realizou) 

19 28-set-18 Intercâmbio Escolar: “Partilhar uma aula de História” 

43 08-nov-18 Comemoração do Dia Mundial da Filosofia 

59 05-fev-19 Ação de sensibilização “Praia Limpa” 

61 14-out-18 “Aquecimento Global” no 1º ciclo 

62 12-fev-19 Palestra sobre ETA e ETAR 

63 12-fev-19 Visita de estudo à ETA de Lahane 

64 04-dez-18 
Conhecer o património: Visita ao Palácio Nobre (antigo 

Palácio do Governador) 

72 03-abr-19 
“Intercâmbio comunicacional entre alunos da EPD e a 

alunos da EPM – A Sociedade da Informação” 

76 24-abr-19 Exposição “Fatores de identidade da cultura portuguesa” 

79 08-mai-19 
Visita de estudo pelos pontos de interesse da cidade de 

Díli 

80 08-mai-19 
Intercâmbio entre o Agrupamento de Escolas Carlos 

Amarante 

Tabela 5 - Calendarização das atividades referentes ao Departamento de CSH. 

 

No Departamento de Ciências Sociais e Humanas foram desenvolvidas muitas atividades de 

intercâmbio interno, envolvendo vários níveis de ensino, e externo, a nível nacional e 

internacional. Refere-se que a atividade número 18 não foi realizada por motivos alheios à Escola. 

Quatro atividades focaram-se na problemática da educação ambiental, sendo visto como um tema 

transversal e com obrigatoriedade nos currículos escolares. Tão ou mais importante nesta Escola 

atendendo aos fatores ambientais que se enquadram no meio envolvente. 

As visitas de estudo foram a categoria que se evidenciou, com um total de 8 atividades. A sua 

natureza remete para a deslocação além do recinto escolar.   
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Ordem de 

entrada 

Data de 

entrada 
Designação atividade Departamento 

14 26-set-18 Dia Mundial da Música 

Expressões 

 

(14 atividades) 

25 11-out-18 Dia da Liberdade 

26 11-out-18 Festa de final do ano - participação 

30 15-out-18 Festa de Natal - participação 

32 16-out-18 
Desporto Escolar – Atividade Interna – Torneio de Futsal, 

Basquetebol, Voleibol, Badmínton e Clube de Natação 

33 16-out-18 Desporto Escolar – Atividade Interna – Grupo de Ginástica 

41 05-nov-18 Decoração do Centro de Formação “Tecelagem” 

42 05-nov-18 Exposição “Círculos de Kandinsky” 

44 14-nov-18 Banda musical 

45 14-nov-18 Clube de Guitarra 

47 26-nov-18 
Atividade de Exploração da Natureza – Percurso Pedestre 

“AnDare” 

49 04-dez-18 
Apresentação de natal: “À procura de um pinheiro” 

pequeno musical de natal 

56 01-fev-19 Concerto Pop/Rock (2 apresentações: turma A e B) 

78 06-mai-19 Semana das Expressões 

Tabela 6 - Calendarização das atividades referentes ao Departamento de Expressões. 

 

No Departamento de Expressões, tabela 6, dá-se realce às atividades do Desporto Escolar e à 

Semana das Expressões. Esta última com diversas atividades a decorrer no recinto escolar, 

durante uma semana. Referenciando-se na avaliação excelentes níveis de interesse e empenho 

por parte de todos os alunos envolvidos mais diretamente nas atividades; excelente articulação e 

trabalho entre os professores do Departamento de Expressões e todos aqueles que colaboraram e 

participaram nesta semana. No desígnio do Desporto Escolar, foram desenvolvidas atividades 

internas que abarcaram diversas modalidades, e ainda atividades de exploração da natureza – 

percursos pedestres em Díli. Refere-se também que a atividade número 45 era para ser 

desenvolvida durante o ano letivo, mas por reajustamentos ao horário do professor foi impossível 

conciliar um tempo para a sua continuidade.  

 

Ordem de 

entrada 

Data de 

entrada 
Designação atividade Departamento 

1 11-set-18 Abertura do ano letivo 
Outros – 

transversais 

 

(15 atividades) 

4 25-set-18 Yoga na Escola 

20 29-set-18 Oficina e Palestra de ilustração 

21 01-out-18 Rádio Escola 
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34 18-out-18 Almoço de Natal da Escola 

38 30-out-18 Comemoração do Dia Mundial do Cinema 

48 04-dez-18 
Comemoração do 70ºaniversário da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos 

53 28-jan-19 O que são fósseis 

54 28-jan-19 Conta-me uma história 

55 28-jan-19 Aprendizagem colaborativa “Olhares que falam…” 

57 04-fev-19 Parlamento dos Jovens 

67 17-mar-19 Comemorações da Época Pascal 

69 27-mar-19 Workshop de Cinema 

73 04-abr-19 25 de Abril - Comemoração 

82 07-jun-19 Festival de Cinema – Curtas metragens 

Tabela 7 - Calendarização das atividades referentes a Outros - transversais. 

 

Relativamente às atividades referentes a “Outros – transversais”, foram desenvolvidas atividades 

anuais de expressão/educação musical, dramática e plástica, salientando-se o Clube de Teatro; a 

Banda musical; e o Coro (esta última não entrou para o PAA mas foi desenvolvida e transmitida à 

coordenadora de forma informal). Assistindo-se ainda, ao longo do ano letivo, a dramatizações de 

contos e interpretação de peças e pequenos musicais; Concertos e decorações dos espaços 

interiores da escola.  

 

 

Atividades por período letivo 

 

Durante o ano letivo, foi colocado no placard da sala dos professores, em sítio próprio, uma 

grelha com a listagem das atividades que se iam desenvolvendo ao longo de cada período letivo. 

Desta forma, todos os docentes puderam ter um maior conhecimento dos trabalhos realizados na 

Escola e das atividades que iam integrando o PAA, consultando a grelha exposta de uma forma 

clara e prática. Assim, os docentes acompanhavam a entrada de cada atividade (normalmente 

mensalmente), após aprovação das mesmas pelas entidades responsáveis, podendo em 

curto/médio prazo ir seguindo a Plano definido (Anexo 2).  

Refere-se também que aquando de alterações, principalmente na data da realização de 

determinada atividade ou de local da atividade, havia então modificações na grelha exposta na 

sala dos professores. 

O gráfico que se segue apresenta de forma sucinta, o número de atividades ocorridas por período 

letivo. 
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Gráfico 3 - Atividades categorizadas por período.  

 

No que se refere ao número de atividades dinamizadas ao longo do ano letivo, da análise do 

gráfico 3, verifica-se que a maior parte das atividades se realizou no 2º e 3º Períodos, com um 

total somatório de 48 atividades.  

 

 

Atividades por destinatário 
 

A quando do preenchimento da grelha de proposta de uma atividade, os vários docentes 

indicaram a quem se destinava a referida atividade, discriminado o seu público-alvo. Foi 

elaborado o seguinte gráfico ilustrativo da distribuição verificada. 

 

 

Gráfico 4 - Atividades categorizadas por destinatário. 
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Analisando o gráfico acima exposto, constata-se que a maioria das atividades se destinaram à 

comunidade escolar com um total de 21 atividades, ou seja 26%. Relativamente aos restantes 

alunos, nos vários ciclos de ensino, verifica-se uma distribuição das atividades bastante 

equilibrada. 

 

 

Atividades por categorias 
 

Após a recolha de informação das atividades propostas, procedeu-se à sua catalogação, quanto ao 

seu conteúdo/domínio/natureza, de acordo com as seguintes categorias: visitas de estudo 

(deslocações para o exterior do recinto escolar); palestras/debates; concursos; exposições e 

comemorações de efemérides; intercâmbios com outras escolas; desporto escolar; expressão 

(musical, dramática e plástica); festas da escola e outras. Que se apresentam no gráfico que se 

segue. 

 

 

Gráfico 5 - Atividades categorizadas por categoria. 

 

As categorias que mais se destacaram, pelo maior número de atividades realizadas são por ordem 

decrescente, as “visitas de estudo” com 18, em seguida as “exposições e comemorações de 

efemérides” com 16 e depois as “expressões (musical, dramática e plástica)” com 11. 
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No âmbito das “visitas de estudo”, destacam-se as visitas dentro da localidade de Díli, 

nomeadamente, ao Arquivo e Museu da Resistência Timorense, à Escola Básica Amigos de Jesus, 

aos Correios de Díli, aos Complexos Comerciais: Timor Plaza e Díli Square, à praia do Cristo Rei e 

dos Portugueses, à Estação de Tratamento de Águas em Lahane, ao Palácio Nobre (antigo Palácio 

do Governador), ao Centro Audiovisuais Max Stahl e a vários pontos de interesse da cidade de Díli 

através da atividade Toponímia de Díli. Refere-se, ainda, duas atividades desenvolvidas no 

município de Díli mas consideravelmente afastadas do recinto escolar, são elas: a atividade de 

Exploração da Natureza – Percurso Pedestre “AnDare”; e Conhecer Ataúro. 

No âmbito da organização de “exposições e comemorações de efemérides”, houve trabalhos 

expostos, durante alguns dias, no espaço escolar e todos os envolvidos trabalharam para o mesmo 

intuito. Evidenciando-se a celebração do 70º aniversário da Declaração dos Direitos Humanos; o 

Dia Mundial da Criança e da Música; o Massacre de Stª. Cruz (12 de Novembro); a Restauração da 

Independência de Timor-Leste (20 de Maio); a Exposição Fatores de identidade da cultura 

portuguesa; o Natal, o Carnaval e a Páscoa; o Dia da Liberdade (25 de Abril); o dia da 

Alimentação, da Árvores e da Família; e outros dias considerados de destaque. 

Na categoria “expressão (musical, dramática e plástica) ”, salientando-se o Clube de Teatro; a 

Banda musical e o Clube de Guitarra. Assistindo-se ainda, ao longo do ano letivo, a decorações 

dos espaços interiores da escola; dramatizações de contos e interpretação de peças e pequenos 

musicais e concertos. 

No que se refere às “palestras/debates”, destaca-se: “Estudar em Portugal!” com antigos alunos 

da EPD; “Palestra de ilustração”, desenvolvida pelos ilustradores, Paulo Galindro e Natalina Cóias 

(convidados pelo Camões, I.P. e Embaixada de Portugal); “Parlamento dos Jovens”, com o 

envolvimento de vários alunos dos ensinos básicos e secundário e docentes; “Poder dos sentidos” 

e “Palestra sobre ETA e ETAR”, por uma equipa técnica da delegação das Águas de Portugal 

Timor-Leste.  

Deve-se destacar, também quatro acontecimentos importantes e de grande envolvimento de toda 

a comunidade escolar, as “festas da escola”, que ocorrem no início e/ou no final de cada 

período, a saber: festa de abertura do ano letivo, festa final do 1º Período (Natal), festa final do 

2º Período (Páscoa) e festa final do 3º Período (final do ano letivo). Nestas atividades observa-se 

um grande envolvimento e partilha de toda a comunidade escolar e o funcionamento da escola 

como um todo. 

 

 

IV. Articulação com o Projeto Educativo 
 

Reforça-se a importância de, o PAA ir ao encontro e responder às necessidades apresentadas no 

Projeto Educativo (PE), estando patenteadas nas grelhas de proposta de atividades um campo 

para os docentes preencherem, que se refere aos objetivos estratégicos inseridos no PE. Para uma 
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melhor perceção na tabela em anexo (Anexo 3) e no gráfico seguinte estão apresentados todos os 

objetivos do PE destacados pelos docentes, nas suas atividades.  

 

 

Gráfico 6 - Atividades em articulação com o Projeto Educativo. 

 

Legenda dos objetivos estratégicos e das metas do Projeto Educativo da Escola (presentes no 

gráfico): 

A1 – Melhorar o sucesso escolar 
  A1.1 – Melhorar os resultados das provas finais e exames nacionais 
  A1.2 – Melhorar os resultados internos 
  A1.3 – Melhorar a percentagem de transição/aprovação, por ano de escolaridade 
  A1.4 – Aumentar a percentagem de alunos que transitam sem níveis negativos 
A2 – Valorizar o sucesso dos alunos 
  A2.1 – Entregar publicamente diplomas/certificados 
  A2.3 – Noticiar atividades promovidas pela Escola 
A3 – Garantir o cumprimento das regras e da disciplina 
A4 – Contribuir para o desenvolvimento da comunidade envolvente 
  A4.2 – Participar em atividades da comunidade 
  A4.3 – Dinamizar atividades que envolvam a comunidade 
A5 – Aferir o grau de satisfação da comunidade educativa 
  A5.1 – Desenvolver o processo de autoavaliação 
B1 – Promover a articulação curricular entre ciclos, anos de escolaridade ou áreas disciplinares 
  B1.2 – Promover atividades de âmbito interdisciplinar entre anos de escolaridade ou ciclos 
B2 – Contextualizar o currículo e abrir a escola ao meio 
  B2.1 – Promover e participar em atividades junto da comunidade local 
B3 – Adequar o ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos, enfatizando a 
utilização da língua portuguesa 
  B3.1 – Promover atividades de reforço da língua portuguesa 
  B3.2 – Promover um ensino que garanta uma aprendizagem de sucesso para todos 
  B3.3 – Desenvolver a sensibilidade artística e estética, promovendo o gosto pelas artes 
performativas pela música, cinema e artes do espetáculo em geral 
  B5.1 – Proporcionar instrumentos que permitam uma igualdade de oportunidades para o sucesso 
educativo 
B7 – Desenvolver a articulação Escola/Família 
C1 – Fomentar o sentido de pertença e de identificação com a Escola 
  C1.3 - Organizar e participar em atividades abertas à comunidade educativa 
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C2 – Valorizar as lideranças intermédias 
C3 – Consolidar e desenvolver projetos e parcerias 
  C3.1 – Cimentar desenvolver projetos e parcerias com instituições e empresas. 
 

Verifica-se que as atividades do PAA estão abrangidas pelos três domínios apresentados no PE, 

sendo eles: A - Resultados; B – Prestação de Serviços Educativos e C – Liderança e Gestão. O 

domínio que foi apresentado na maioria das atividades, foi o domínio A, sendo este uma grande 

preocupação para os docentes da Escola, atendendo à necessidade de melhoria dos resultados das 

aprendizagens dos nossos alunos. Assim como o objetivo estratégico B2, tendo sido recorrente, ao 

longo do ano letivo, o desenvolvimento de apresentações de atividades para a comunidade. 

 

 

V. Participantes envolvidos nas atividades 
 

Quanto ao número dos participantes envolvidos nas atividades, este foi muito diversificado, 

atendendo ao tipo de atividade/projeto/clube, evidenciado na tabela em anexo (Anexo 4). 

Uma vez que, muitas das atividades se destinaram a toda a comunidade escolar, ou estavam 

contextualizadas no domínio da articulação curricular (articulação vertical e horizontal) 

intervenções concertadas entre áreas disciplinares e ciclos de ensino, as atividades eram, na sua 

maioria, direcionadas para um número considerável de alunos.  

 

 

VI. Local de realização das atividades 
  

Das oitenta e uma atividades realizadas, sessenta e uma decorreram dentro do recinto escolar e 

nos diferentes espaços escolares, nomeadamente nas salas de aula, salas específicas, centro de 

formação, átrio da escola, biblioteca, cantina, campo de jogos, pátio, entre outros. Sendo que 

para a sua realização foi muitas vezes necessário recorrer a variados materiais e montagem de 

cenários e palcos. Para tal, contámos com a colaboração dos funcionários da nossa Escola ou 

técnicos operacionais, sem os quais teria sido difícil a sua implementação.   

Quanto às restantes atividades decorridas fora do recinto escolar (vinte atividades), foi 

necessário, na sua maioria, recorrer ao transporte escolar e em determinadas atividades contou-

se também com a ajuda e colaboração dos encarregados de educação no transporte dos alunos. A 

especificação do local da realização das várias atividades apresenta-se no Anexo 5.  
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VII. Orçamento 
  

Relativamente ao orçamento, para uma melhor avaliação do orçamento previsto para cada 

atividade e do orçamento efetivamente utilizado, elaborou-se uma tabela com os valores 

apresentada em anexo (Anexo 6). 

Refere-se que o orçamento total, previsto inicialmente, para todas as atividades inseridas no PAA 

foi de 8.907,75$ (oito mil e novecentos e sete dólares americanos e setenta e cinco centavos). 

Este orçamento foi apresentado nas grelhas de proposta de atividade/projeto/clube e sempre 

como um valor previsto.  

Todavia, após a realização das atividades, e feitos os ajustes necessários pelos responsáveis das 

atividades, constata-se que o orçamento final, efetivamente utilizado, foi de 7.125,40$ (sete mil 

e cento e vinte cinco dólares americanos e quarenta centavos). 

É importante referir, neste ponto, que muitos dos materiais necessários para a realização das 

atividades, foram solicitados à secretaria da Escola e esta providenciava o requerido. Desta 

forma, muitos docentes nem sempre conseguiram ter acesso aos valores de determinado 

material/produto, levando a uma menor precisão do orçamento efetivo utilizado. Acrescenta-se, 

também a necessidade da utilização do transporte escolar, em algumas atividades, o qual tem um 

gasto inerente, nomeadamente de combustível, mas que nem sempre foi supracitado nas grelhas 

de avaliação, pelo facto de os responsáveis das atividades não saberem precisar o custo 

necessário tendo em conta os percursos e as distâncias feitas pelo transporte. 

 

 

VIII. Avaliação das atividades  
 

Todos os responsáveis pelas atividades contempladas no PAA, procederam à sua avaliação, 

conforme o anexo /. Na generalidade, os docentes referem que conseguiram respeitar as 

indicações inicialmente delineadas, referidas nas propostas de atividades. A observação direta, os 

registos escritos e as reflexões foram das formas de avaliação mais utilizadas. Conseguiram 

alcançar os objetivos a que se propuseram, apresentando nas observações das grelhas pontos 

fortes e/ou constrangimentos detetados.    

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório PAA - 2018/2019 Página 18 

IX. Considerações Finais 
 

O texto introdutório ao Plano Anual de Atividades do presente ano letivo deixa muito claro, que o 

grande propósito do mesmo é a interdisciplinaridade, a articulação vertical e horizontal e a 

promoção de uma cada vez maior partilha de saberes e valores entre todos os intervenientes no 

processo de ensino aprendizagem, patenteadas no Projeto Educativo. 

As atividades contempladas no PAA procuraram dar resposta às diversas necessidades e 

motivações dos nossos alunos, atendendo a princípios diversos e às especificidades locais a que se 

encontram sujeitos. Considera-se então que, os vários responsáveis deram o seu contributo para o 

desenvolvimento integral dos alunos, quer ao nível de aprendizagens, através de conhecimentos e 

capacidades, quer ao nível social, no âmbito das atitudes e valores e na sua extensão de 

cidadania. 

Todas as crianças e jovens foram encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em 

prática diversos valores, pautados na cultura EPD, nomeadamente: de responsabilidade e 

integridade; excelência e exigência; curiosidade, reflexão e inovação; cidadania e participação; e 

de liberdade. Atendendo a estes valores refere-se que os docentes têm bem evidente as 

aprendizagens, essenciais no processo educativo e a base humanista de valores para a construção 

de uma sociedade mais justa, centrada no bem comum.  

Perante o elevado grau de participação dos professores nas atividades desenvolvidas, denota-se 

exequíveis interesses e preocupações dos docentes em diversificar as suas metodologias e 

estratégias pedagógicas, num trabalho de adaptabilidade e ousadia (a novos contextos e 

estruturas), fundamental para as exigências da educação escolar no século XXI. 

A dinâmica participação e envolvência dos encarregados de educação em algumas atividades e a 

sua presença na Escola, em variados momentos, reflete-se na preocupação da Escola em 

assegurar a participação informada no processo de aprendizagem, promovendo a partilha, o 

envolvimento e a responsabilidade dos vários intervenientes, nomeadamente dos pais e 

encarregados de educação, tarefa por vezes difícil, atendendo ao contexto de Timor-Leste. 

Nesta mesma linha refere-se que o bom trabalho realizado este ano letivo continue, 

principalmente em termos de articulação de atividades e que possam dar resposta às motivações 

dos nossos alunos, tendo em conta o contexto onde nos encontramos inseridos, nunca perdendo o 

rumo orientador da melhoria dos resultados escolares.  

Sugere-se que, no próximo ano letivo se modifique ligeiramente alguns itens das grelhas de 

proposta e avaliação de atividades/projetos/clubes, de forma a conseguir-se um tratamento da 

informação mais rápido e eficaz, atendendo à ampla diversidade de dados a tratar; assim como 

uma melhor organização e posterior avaliação. Deste modo, deveria existir um campo onde as 

atividades pudessem ser categorizadas, quanto ao seu conteúdo/domínio/natureza, por exemplo: 

visitas de estudo; expressão (plástica, musical, dramática); atividades desportivas; concursos; 

atividades de leitura/escrita; sessões de formação/palestras/debates; espetáculos/festas, entre 
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outras. De uma forma mais automática deveria estar também, se a calendarização da atividade 

foi cumprida ou não (colocando de forma fixa, Sim/Não); e ainda uma avaliação quantitativa (de 

1 a 5), com o grau de satisfação dos destinatários. Deveria, também, ser forçoso os responsáveis 

colocarem, se precisarão de utilizar o transporte escolar (TE), aquando de uma atividade no 

exterior (colocando-se utilização do TE, Sim/Não), isto para que o orçamento se aproxime o mais 

possível do real e para evitar que diferentes atividades necessitem de transporte no mesmo 

horário. 

Por último, sugere-se novamente, uma vez que no ano transato tal já tinha sido sugerido, que a 

Escola possa arranjar um tema transversal a todos os níveis e ciclos de ensino, tendo por base o 

Projeto Educativo. Este tema seria comum podendo ampliar as atividades de uma forma mais 

transversal, através de uma gestão flexível e do trabalho conjunto dos professores e educadores, 

sempre em prol do alcance de um objetivo comum, promover e reforçar o sucesso dos alunos a 

todos os níveis. 

Enquanto coordenadora do PAA, mostrei-me sempre disponível para ajudar e acompanhar na 

realização das atividades/projetos e procurei estar sempre presente, dentro do possível 

atendendo ao meu horário letivo. 

Não menos importante, e para finalizar quero agradecer à Direção da Escola, a confiança 

depositada, aquando a tomada de decisões e durante o desenvolvimento de todo o processo de 

adaptação a este cargo. Querendo sempre aspirar ao trabalho de excelência intrínseco às tarefas 

da função. Agradeço também a todos os docentes e técnicos a capacidade de adaptabilidade e o 

trabalho articulado que conseguimos desenvolver em consonância, conduzindo o PAA, de forma 

muito solidária.   

 

 

Díli, julho de 2019 

 

A Coordenadora do Plano Anual de Atividades 

________________________________________ 

(Íris Mariana Batista Navarro) 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório PAA - 2018/2019 Página 20 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório PAA - 2018/2019 Página 21 

Anexo 1 –  Síntese da grelha – fonte de atividades do PAA 
 

Ordem e 

Data de 

entrada 

Designação atividade Departamento Responsável 

1 11-set-18 Abertura do ano letivo Outro 
Iris Navarro e Amália 

Chamorro 

2 17-set-18 
Estudar em Portugal! Palestra com antigos 

alunos da EPD 
CSH 

Dina Mendes; Helena 
Barrinha; Zélia Nunes 

3 24-set-18 Clube de Teatro Línguas Helena Barrinha 

4 25-set-18 Yoga na Escola Outro Nélia Melo 

5 25-set-18 Gincana InforMat MCE 
Brigitte Lopez, Cleophas 
Fernandes, Nélia Melo 

6 25-set-18 Semana da Alimentação Pré-Escolar 
Grupo da Educação Pré-

Escolar 

7 25-set-18 Visualização de um filme em português Pré-Escolar 
Grupo da Educação Pré-

Escolar 

8 25-set-18 
Festa de natal - Dramatização de um conto 

de Natal 
Pré-Escolar 

Grupo da Educação Pré-
Escolar 

9 25-set-18 Ida ao cinema (mascarados) no Timor Plaza Pré-Escolar 
Grupo da Educação Pré-

Escolar 

10 25-set-18 
Dia da Árvore - dramatização da história 

Floresta d' Água 
Pré-Escolar 

Grupo da Educação Pré-
Escolar 

11 25-set-18 Dia da Família Pré-Escolar 
Grupo da Educação Pré-

Escolar 

12 25-set-18 
Dia da Criança - Piquenique na praia do 

Cristo Rei 
Pré-Escolar 

Grupo da Educação Pré-
Escolar 

13 26-set-18 Promoção da Língua Portuguesa 1º Ciclo 
Alexandra Macedo e 

Ângela Sousa 

14 26-set-18 Dia mundial da música Expressões 
Catarina Andrade, Nuno 
Barreira, Ângelo Ximenes 

15 25-set-18 Semana da Praia Pré-Escolar 
Grupo da Educação Pré-

Escolar 

16 28-set-18 A Toponímia de Díli CSH 
Dina Mendes e Emília 

Baptista 

17 28-set-18 
Visita de Estudo ao Arquivo e Museu da 

Resistência Timorense 
CSH Dina Mendes 

18 28-set-18 Participar numa "Aula de Direito na UNTL" CSH Dina Mendes 

19 28-set-18 
Intercâmbio Escolar: "Partilhar uma aula de 

História" 
CSH Dina Mendes 

20 29-set-18 Oficina e Palestra de ilustração Outro Íris Navarro 

21 01-out-18 Rádio Escola Outro 
Vitor Correia, Ana Amália 
Chamorro e Pedro Afonso 
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22 01-out-18 Massacre de Santa Cruz 1º Ciclo 
Paulo Ramalho e Sandra 

Queiroz 

23 01-out-18 Sentir o Natal 1º Ciclo 
Ana Amália Chamorro, 
Suzete Pereira e Nuno 

Barreira 

24 01-out-18 
Corrida da Liberdade… (atividade 

comemorativa do 25 de abril) 
1º Ciclo 

Maria José Machado e 
Sónia Pinto 

25 11-out-18 Dia da Liberdade Expressões 
Catarina Andrade, Nuno 
Barreira, Ângelo Ximenes 

26 11-out-18 Festa de final do ano_ participação Expressões 
Catarina Andrade, Nuno 
Barreira, Ângelo Ximenes 

27 14-out-18 Restauração da Independência 1º Ciclo 
Graça Terroso e Carlos 

Carvalho 

28 14-out-18 Comemoração do Dia Mundial da Criança 1º Ciclo 
Adérito Lopes e Vitor 

Correia 

29 14-out-18 Festa Final de Ano 1º Ciclo 
Ana Amália Chamorro e 

Ângela Sousa 

30 15-out-18 Festa de Natal_ participação Expressões 
Catarina Andrade, Nuno 
Barreira, Ângelo Ximenes 

31 16-out-18 Palestra ministrada pelo do SNC 1º Ciclo Ângela Sousa 

32 16-out-18 

Desporto Escolar                             
Atividade Interna - Torneio de Futsal, 

Basquetebol, Voleibol e Badminton e Clube 

de Natação 

Expressões 
Bruno Torres, Gustavo 

Alves, Zélia Nunes 

33 16-out-18 
Desporto Escolar                                 

Atividade Interna - Grupo de Ginástica da 

Escola Portuguesa de Díli 
Expressões Bruno Torres 

34 18-out-18 Almoço de Natal da Escola Outro 
Íris Navarro, Eugénia 

Abreu e Isabel Salsinha 

35 18-out-18 Concurso de Leitura Línguas 
Todos os professores de 
português - 2º e 3º ciclos 

36 22-out-18 Outubro - Mês Europeu da Cibersegurança MCE Paula Salvador 

37 22-out-18 Fevereiro - Dia da Internet Mais Segura MCE Paula Salvador 

38 30-out-18 Comemoração do Dia Mundial do Cinema Outro Ana Diogo e Nuno Barreira 

39 31-out-18 Concurso de Ortografia Línguas 
Miguel Lobo e José 

Barreto 

40 04-nov-18 GOT TALENT EPD - 2018/2019 Línguas 
Cláudia de Sousa e Maria 

Emília Baptista 

41 05-nov-18 
Decoração do Centro de Formação 

"TECELAGEM" 
Expressões Eugénia Abreu 

42 05-nov-18 Exposição "Círculos de Kandinsky" Expressões Eugénia Abreu 

43 08-nov-18 Comemoração do Dia Mundial da Filosofia CSH Sofia Fernandes 

44 14-nov-18 Banda musical Expressões Ângelo Ximenes 
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45 14-nov-18 Clube de Guitarra Expressões Ângelo Ximenes 

46 15-nov-18 
Concurso de escrita "Quem conta um 

conto" 
Línguas 

Carla Vaz, Helena 
Barrinha, Emília Baptista 

47 26-nov-18 
Atividade de Exploração da Natureza - 

Percurso Pedestre "AnDare" 
Expressões Bruno Torres 

48 04-dez-18 
Comemoração do 70º aniversário da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 
Outro 

Íris Navarro e Catarina 
Andrade 

49 04-dez-18 
Apresentação de natal: "À procura de um 

pinheiro" pequeno musical de natal 
Expressões Catarina Andrade 

50 04-dez-18 
Conhecer um local de comércio - Loja 

Pateo 
1º Ciclo Ângela Sousa 

51 04-dez-18 Conhecer Ataúro 1º Ciclo Ângela Sousa 

52 23-jan-19 Jogos didáticos de Língua Portuguesa 1º Ciclo Ana Diogo 

53 28-jan-19 O que são fósseis Outro 
Teresa Pires e Otília Paula 

Silva 

54 28-jan-19 Conta-me uma história Outro 
Teresa Pires e Catarina 

Andrade 

55 28-jan-19 
Aprendizagem colaborativa "Olhares que 

falam..." 
Outro 

Adérito Fortes Lopes, 
Brigitte Lopez e Otília 

Paula Silva 

56 01-fev-19 
Concerto Pop/Rock (2 apresentações: 

turma A e turma B) 
Expressões Catarina Andrade 

57 04-fev-19 Parlamento dos Jovens Outro 
Otília Paula Silva (básico) 

e Sofia Fernandes 

(secundário) 

58 05-fev-19 Palestra "O poder dos sentidos" MCE Helena Correia 

59 05-fev-19 Ação de sensibilização "Praia Limpa" CSH 
Margarida Oliveira; Sofia 
Fernandes e Íris Navarro 

60 06-fev-19 Uma carta com selo carimbado 1º Ciclo Ângela Sousa 

61 06-fev-19 "Aquecimento Global" no 1.º ciclo CSH Eduardo Fernandes 

62 12-fev-19 Palestra sobre ETA e ETAR CSH Íris Navarro 

63 14-fev-19 Visita de estudo à ETA de Lahane CSH Íris Navarro 

64 19-fev-19 
Conhecer o património: Visita ao Palácio 

Nobre (antigo Palácio do Governador) 
CSH 

Dina Mendes e Sebastião 
Guterrres 

65 26-fev-19 A Ciência nas nossas mãos MCE Helena Correia 

66 12-mar-19 Sessão formativa sobre Água MCE 
Ana Diogo e Otília Paula 

Silva 

67 17-mar-19 Comemorações da Época Pascal Outro Íris Navarro 

68 19-mar-19 
"Desenhar para conhecer, conhecer para 

proteger" 
MCE 

Otília Paula  Silva e 
Teresa Cunha 

69 27-mar-19 Workshop de Cinema Outro Ana Diogo e Nuno Barreira 

70 28-mar-19 Biscoitos da Páscoa e pinturas 1º Ciclo Ana Diogo 
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71 02-abr-19 Canguru Matemático MCE Gonçalo Lousada 

72 03-abr-19 
"Intercâmbio comunicacional entre alunos 
da EPD e a alunos da EPM - A Sociedade da 

Informação" 

CSH Eduardo Fernandes 

73 04-abr-19 25 de Abril - Comemoração Outro 
Catarina Andrade, Pedro 

Afonso 

74 23-abr-19 
Tarde Cultural com Sophia de Mello 

Breyner Andersen 
1º Ciclo Ângela Sousa 

75 23-abr-19 Antes de 20 de maio de 2002 1º Ciclo Ângela Sousa 

76 24-abr-19 
Exposição "Fatores de identidade da 

cultura portuguesa" 
CSH 

Margarita Oliveira e Íris 
Navarro 

77 25-abr-19 Concurso SuperTmatik Cálculo Mental MCE Rita Magriço 

78 06-mai-19 Semana das Expressões Expressões 
Professores do 

Departamento e Prof. 

Nuno Barreira 

79 08-mai-19 
Visita de estudo pelos pontos de interesse 

da cidade de Díli 
CSH Sofia Fernandes 

80 08-mai-19 
Intercâmbio entre com o Agrupamento de 

Escolas Carlos Amarante 
CSH 

Sofia Fernandes e José 
Barreto 

81 24-mai-19 Visita a uma "quinta pedagógica" 1º Ciclo Ana Diogo 

82 07-jun-19 Festival de Cinema - Curtas-metragens Outro Ana Diogo e Nuno Barreira 

 

A atividade número 18 não se realizou, por questões alheias à Escola Portuguesa de Díli. 
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Anexo 2 – Atividades categorizadas por período 

 

1º Período 

Ordem e 

Data de 
entrada 

Data início 
atividade 

Designação atividade Departamento 

1 11-set-18 12-set-18 Abertura do ano letivo Outro 

2 17-set-18 19-set-18 
Estudar em Portugal! Palestra com antigos alunos da 

EPD 
CSH 

6 25-set-18 15-out-18 Semana da Alimentação Pré-Escolar 

7 25-set-18 03-dez-18 Visualização de um filme em português Pré-Escolar 

8 25-set-18 14-dez-18 Festa de natal - Dramatização de um conto de Natal Pré-Escolar 

14 26-set-18 01-out-18 Dia mundial da música Expressões 

20 29-set-18 04-out-18 Oficina e Palestra de ilustração Outro 

22 01-out-18 07-nov-18 Massacre de Santa Cruz 1º Ciclo 

23 01-out-18 03-dez-18 Sentir o Natal 1º Ciclo 

30 15-out-18 14-dez-18 Festa de Natal_participação Expressões 

31 16-out-18 15-nov-18 Palestra ministrada pelo do SNC 1º Ciclo 

34 18-out-18 15-dez-18 Almoço de Natal da Escola Outro 

36 22-out-18 12-out-18 Outubro - Mês Europeu da Cibersegurança MCE 

38 30-out-18 05-nov-18 Comemoração do Dia Mundial do Cinema Outro 

41 05-nov-18 14-nov-18 Decoração do Centro de Formação "TECELAGEM" Expressões 

42 05-nov-18 21-nov-18 Exposição "Círculos de Kandinsky" Expressões 

43 08-nov-18 15-nov-18 Comemoração do Dia Mundial da Filosofia CSH 

45 14-nov-18 14-nov-18 Clube de Guitarra Expressões 

46 15-nov-18 01-out-18 Concurso de escrita "Quem conta um conto" Línguas 

47 26-nov-18 01-dez-18 
Atividade de Exploração da Natureza - Percurso 

Pedestre "AnDare" 
Expressões 

48 04-dez-18 10-dez-18 
Comemoração do 70º aniversário da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos 
Outro 

49 04-dez-18 13-dez-18 
Apresentação de natal: "À procura de um pinheiro" 

pequeno musical de natal 
Expressões 

 

A atividade número 45 encontrava-se primeiramente inserida nas atividades decorridas ao longo 

do ano letivo, mas por questões de reajustamento do horário do professor foi inexequível dar 

continuidade ao Clube, tendo este existido unicamente durante o 1º Período.  
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2º Período 

Ordem e 

Data de 
entrada 

Data início 
atividade 

Designação atividade Departamento 

5 25-set-18 02-abr-19 Gincana InforMat MCE 

9 25-set-18 01-mar-19 Ida ao cinema (mascarados) no Timor Plaza Pré-Escolar 

10 25-set-18 21-mar-19 Dia da Árvore - dramatização da história Floresta d' Água Pré-Escolar 

13 26-set-18 25-fev-19 Promoção da Língua Portuguesa 1º Ciclo 

15 26-set-18 01-abr-19 Semana da Praia Pré-Escolar 

18 28-set-18 2º Período Participar numa "Aula de Direito na UNTL" CSH 

19 28-set-18 08-fev-19 Intercâmbio Escolar: "Partilhar uma aula de História" CSH 

37 22-out-18 04-fev-19 Fevereiro - Dia da Internet Mais Segura MCE 

39 31-out-18 2º Período Concurso de Ortografia Línguas 

50 04-dez-18 22-jan-19 Conhecer um local de comércio - Loja Pateo 1º Ciclo 

52 23-jan-19 28-jan-19 Jogos didáticos de Língua Portuguesa 1º Ciclo 

53 28-jan-19 13-fev-19 O que são fósseis Outro 

56 01-fev-19 05-fev-19 
Concerto Pop/Rock (2 apresentações: turma A e turma 

B) 
Expressões 

58 05-fev-19 13-fev-19 Palestra "O poder dos sentidos" MCE 

59 05-fev-19 23-fev-19 Ação de sensibilização "Praia Limpa” CSH 

60 06-fev-19 20-fev-19 Uma carta com selo carimbado 1º Ciclo 

61 06-fev-19 20-fev-19 "Aquecimento Global" no 1.º ciclo CSH 

62 12-fev-19 18-fev-19 Palestra sobre ETA e ETAR CSH 

63 14-fev-19 21-fev-19 Visita de estudo à ETA de Lahane CSH 

64 19-fev-19 15-mar-19 
Conhecer o património: Visita ao Palácio Nobre (antigo 

Palácio do Governador) 
CSH 

66 12-mar-19 15-mar-19 Sessão formativa sobre Água MCE 

67 17-mar-19 18-mar-19 Comemorações da Época Pascal Outro 

69 27-mar-19 02-abr-19 Workshop de Cinema Outro 

70 28-mar-19 04-abr-19 Biscoitos da Páscoa e pinturas 1º Ciclo 

71 02-abr-19 03-abr-19 Canguru Matemático MCE 
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3º Período 

Ordem e 

Data de 
entrada 

Data início 
atividade 

Designação atividade Departamento 

11 25-set-18 15-mai-19 Dia da Família Pré-Escolar 

12 25-set-18 31-mai-19 Dia da Criança - Piquenique na praia do Cristo Rei Pré-Escolar 

24 01-out-18 23-abr-19 
Corrida da Liberdade… (atividade comemorativa do 25 de 

abril) 
1º Ciclo 

25 11-out-18 25-abr-19 Dia da Liberdade Expressões 

26 11-out-18 Final do ano Festa de final do ano_ participação Expressões 

27 14-out-18 07-mai-19 Restauração da Independência 1º Ciclo 

28 14-out-18 31-mai-19 Comemoração do Dia Mundial da Criança 1º Ciclo 

29 14-out-18 21-jun-19 Festa Final de Ano 1º Ciclo 

51 
04-dez-

18 
08-jun-19 Conhecer Ataúro 1º Ciclo 

54 28-jan-19 3ª Período Conta-me uma história Outro 

55 28-jan-19 
maio ou 
junho 

Aprendizagem colaborativa "Olhares que falam..." Outro 

65 25-fev-19 junho A Ciência nas nossas mãos MCE 

72 03-abr-19 05-abr-19 
"Intercâmbio comunicacional entre alunos da EPD e a 

alunos da EPM - A Sociedade da Informação" 
CSH 

73 04-abr-19 25-abr-19 25 de Abril - Comemoração Outro 

74 23-abr-19 01-jun-19 Tarde Cultural com Sophia de Mello Breyner Andersen 1º Ciclo 

75 23-abr-19 16-mai-19 Antes de 20 de maio de 2002 1º Ciclo 

76 24-abr-19 06-mai-19 Exposição "Fatores de identidade da cultura portuguesa" CSH 

77 25-abr-19 26-abr-19 Concurso SuperTmatik Cálculo Mental MCE 

78 
06-mai-

19 
11-jun-19 Semana das Expressões Expressões 

79 
08-mai-

19 
09-mai-19 

Visita de estudo pelos pontos de interesse da cidade de 
Díli 

CSH 

80 
08-mai-

19 
3º Período 

Intercâmbio entre com o Agrupamento de Escolas Carlos 

Amarante 
CSH 

81 
24-mai-

19 
24-mai-19 Visita a uma "quinta pedagógica" 1º Ciclo 

82 07-jun-19 11-jun-19 Festival de Cinema - Curtas-metragens Outro 

 

 

 

 

 



Relatório PAA - 2018/2019 Página 28 

1º e 2º Períodos 

Ordem e 

Data de 
entrada 

Data início 
atividade 

Designação atividade Departamento 

16 28-set-18 1º e 2º Períodos A Toponímia de Díli CSH 

17 28-set-18 
12-nov-18 e 2º 

Período 

Visita de Estudo ao Arquivo e Museu da Resistência 

Timorense 
CSH 

 

2º e 3º Períodos 

Ordem e 

Data de 

entrada 

Data início 
atividade 

Designação atividade Departamento 

40 04-nov-18 2º e 3º Períodos GOT TALENT EPD - 2018/2019 Línguas 

68 19-mar-19 2º e 3º Períodos 
"Desenhar para conhecer, conhecer para 

proteger" 
MCE 

 

Anual – Ao longo do ano letivo 

Ordem e 

Data de 

entrada 

Data início 
atividade 

Designação atividade Departamento 

3 25-set-18 10-out-18 Clube de Teatro Línguas 

4 25-set-18 06-out-18 Yoga na Escola Outro 

21 01-out-18 14-set-18 Rádio Escola Outro 

32 16-out-18 17-out-18 
Desporto Escolar: Atividade Interna - Torneio de Futsal, 
Basquetebol, Voleibol e Badminton e Clube de Natação 

Expressões 

33 16-out-18 23-out-18 
Desporto Escolar: Atividade Interna - Grupo de Ginástica 

da Escola Portuguesa de Díli 
Expressões 

35 18-out-18 
1º, 2º e 3º 
Períodos 

Concurso de Leitura Línguas 

44 14-nov-18 
Ao longo do 

ano 
Banda musical Expressões 

57 14-fev-18 
Ao longo do 
ano letivo 

Parlamento dos Jovens Outro 
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Anexo 3 – Objetivos estratégicos e Metas do Projeto Educativo 
 

Ordem e 

Data de 

entrada 

Designação atividade Objetivos e Metas do PE 

1 11-set-18 Abertura do ano letivo A5; B1; B2; C1; C2 

2 17-set-18 Estudar em Portugal! Palestra com antigos alunos da EPD A1; A2; A4; B1; B2 

3 24-set-18 Clube de Teatro A4; B2; C1; C3 

4 25-set-18 Yoga na Escola - 

5 25-set-18 Gincana InforMat - 

6 25-set-18 Semana da Alimentação B2.1; B3.1; B3.3 

7 25-set-18 Visualização de um filme em português B 2.1; B 3.1; B 3.3 

8 25-set-18 Festa de natal - Dramatização de um conto de Natal 
B 1.2; B 2.1; B 3.1; B 3.2; B 

3.3; B 5.1 

9 25-set-18 Ida ao cinema (mascarados) no Timor Plaza B 2.1; B 3.1; B 3.3 

10 25-set-18 Dia da Árvore - dramatização da história Floresta d' Água B 3.1; B 3.2; B 3.3; B 5.1 

11 25-set-18 Dia da Família B 1.2; B 2.1; B 3.1; B 3.3 

12 25-set-18 Dia da Criança - Piquenique na praia do Cristo Rei B 3.1; B 3.2; B 3.3; B 5.1 

13 26-set-18 Promoção da Língua Portuguesa B1; B2; B3 

14 26-set-18 Dia mundial da música A1; A4;B1; B2; B3; C3 

15 25-set-18 Semana da Praia B 3.1; B 3.2; B 3.3; B 5.1 

16 28-set-18 A Toponímia de Díli A1; A2; B1; B2; C3 

17 28-set-18 
Visita de Estudo ao Arquivo e Museu da Resistência 

Timorense 
A1; A5.1; B2.1, B5.1 

18 28-set-18 Participar numa "Aula de Direito na UNTL" A1; A5.1; B2.1; B5.1 

19 28-set-18 Intercâmbio Escolar: "Partilhar uma aula de História" A1; A5.1; A5.2; B2.1; B5.1 

20 29-set-18 Oficina e Palestra de ilustração A2.3; A4.2; B3.1; B3.3; C3.1 

21 01-out-18 Rádio Escola 
A2.3; B1.2; B3.1; B3.3; C1; 

C3.1 

22 01-out-18 Massacre de Santa Cruz B1; B2; C1 

23 01-out-18 Sentir o Natal A4.3; B1.2; B3.1; C1.3 

24 01-out-18 
Corrida da Liberdade… (atividade comemorativa do 25 de 

abril) 
A2; A4; B1; B2; C1 

25 11-out-18 Dia da Liberdade 
A1; A2; A4;B1; B2; B3; C1; 

C3 

26 11-out-18 Festa de final do ano_ participação 
A1; A2; A4;B1; B2; B3; C1; 

C3; 

27 14-out-18 Restauração da Independência B1; B2; C1 
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28 14-out-18 Comemoração do Dia Mundial da Criança B.2; B.5 

29 14-out-18 Festa Final de Ano A2.1; A4.3; B1.2; B3.1; C1.3 

30 15-out-18 Festa de Natal_ participação 
A1; A2; A4;B1; B2; B3; C1; 

C3 

31 16-out-18 Palestra ministrada pelo do SNC B2.1; B3.1 

32 16-out-18 
Desporto Escolar: Atividade Interna - Torneio de Futsal, 
Basquetebol, Voleibol e Badminton e Clube de Natação 

A1; A2; A3 

33 16-out-18 
Desporto Escolar: Atividade Interna - Grupo de Ginástica da 

Escola Portuguesa de Díli 
A1; A2; A3 

34 18-out-18 Almoço de Natal da Escola A5; B1; B2; C1; C2 

35 18-out-18 Concurso de Leitura 
A1.1; A1.2; A1.3; A1.4; 
A.2.1; A2.3; B1.2; B3.1 

36 22-out-18 Outubro - Mês Europeu da Cibersegurança A1; A2 

37 22-out-18 Fevereiro - Dia da Internet Mais Segura A1; A2 

38 30-out-18 Comemoração do Dia Mundial do Cinema A4; B2 

39 31-out-18 Concurso de Ortografia A1; A2 

40 
04-nov-

18 
GOT TALENT EPD - 2018/2019 A.2; A.3; B.1 

41 
05-nov-

18 
Decoração do Centro de Formação "TECELAGEM" B2.1; B3.3; C1.3 

42 
05-nov-

18 
Exposição "Círculos de Kandinsky" B2.1; B3.3; C1.3 

43 
08-nov-

18 
Comemoração do Dia Mundial da Filosofia A1; A2; A3; B1; B2; B3 

44 
14-nov-

18 
Banda musical A1; A4; A5; B2; B3; B5; C1 

45 
14-nov-

18 
Clube de Guitarra A1; A4; A5; B2; B3; B5; C1 

46 
15-nov-

18 
Concurso de escrita "Quem conta um conto" A1; A2 

47 
26-nov-

18 
Atividade de Exploração da Natureza - Percurso Pedestre 

"AnDare" 
A1; A; A3 

48 
04-dez-

18 
Comemoração do 70º aniversário da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos 
A1; A2; A4;B1; B2; B3; C1; 

C3 

49 
04-dez-

18 
Apresentação de natal: "À procura de um pinheiro" pequeno 

musical de natal 
A1; A2; A4;B1; B2; B3; C1; 

C3 

50 
04-dez-

18 
Conhecer um local de comércio - Loja Pateo B1.2; B3.1; B5.1 

51 
04-dez-

18 
Conhecer Ataúro A4.3; B3.1; B3.2; B5.1 

52 23-jan-19 Jogos didáticos de Língua Portuguesa A4; B2; B7 

53 28-jan-19 O que são fósseis B1.2 
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54 28-jan-19 Conta-me uma história B1.2; B3.3 

55 28-jan-19 Aprendizagem colaborativa "Olhares que falam..." A1; B2; C1 

56 01-fev-19 Concerto Pop/Rock (2 apresentações: turma A e turma B) A1; A2; A4; B2; B3; C1 

57 04-fev-19 Parlamento dos Jovens A1; A4 

58 05-fev-19 Palestra "O poder dos sentidos" A1; A2; B1; B2; B3.1; B3.2 

59 05-fev-19 Ação de sensibilização "Praia Limpa" 
A1; A2; A3; A4; B1; B2; B3; 

B7 

60 06-fev-19 Uma carta com selo carimbado B 3.1; B 3.2 

61 06-fev-19 "Aquecimento Global" no 1.º ciclo A1; A4; B1 

62 12-fev-19 Palestra sobre ETA e ETAR 
A1; A2; B1; B2; B3.1; B3.2; 

B5 

63 14-fev-19 Visita de estudo à ETA de Lahane 
A1; A2; B1; B2; B3.1; B3.2; 

B5 

64 19-fev-19 
Conhecer o património: Visita ao Palácio Nobre (antigo 

Palácio do Governador) 
A1; A2; B1; B2; C3 

65 26-fev-19 A Ciência nas nossas mãos A4.3; B2.1; B3.1; C1.3; C3.1 

66 
12-mar-

19 
Sessão formativa sobre Água A1 

67 
17-mar-

19 
Comemorações da Época Pascal B1; B2; C1; C2 

68 
19-mar-

19 
"Desenhar para conhecer, conhecer para proteger" A1 

69 
27-mar-

19 
Workshop de Cinema A4; B1; B2; C3 

70 
28-mar-

19 
Biscoitos da Páscoa e pinturas A4; B2; B7 

71 02-abr-19 Canguru Matemático - 

72 03-abr-19 
"Intercâmbio comunicacional entre alunos da EPD e a alunos 

da EPM - A Sociedade da Informação" 
A1; A4; B1 

73 04-abr-19 25 de Abril - Comemoração 
A1; A2; A4; A5; B1; B2; B3; 

C1 

74 23-abr-19 Tarde Cultural com Sophia de Mello Breyner Andersen A4.3; B3.1; B3.2; B3.3; B5.1 

75 23-abr-19 Antes de 20 de maio de 2002 A4.2; B3.1; B3.2; B5.1 

76 24-abr-19 Exposição "Fatores de identidade da cultura portuguesa" A1.2; B1.2; B2.1; B3 

77 25-abr-19 Concurso SuperTmatik Cálculo Mental A1; A2; B1 

78 
06-mai-

19 
Semana das Expressões B2.1; B3.3; C1.3 

79 
08-mai-

19 
Visita de estudo pelos pontos de interesse da cidade de Díli A1; A2; B3; C3 

80 
08-mai-

19 
Intercâmbio entre com o Agrupamento de Escolas Carlos 

Amarante 
A1; A2; B3; C3 
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81 
24-mai-

19 
Visita a uma "quinta pedagógica" A4; B2; B7 

82 07-jun-19 Festival de Cinema - Curtas-metragens A4; B1; B2 
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Anexo 4 – Número de participantes previstos e efetivos 
 

Ordem Designação atividade Departamento 
Nº Previsto de 
Participantes 

Nº Efetivo de 
Participantes 

1 Abertura do ano letivo Outro Comunidade escolar 
Comunidade 

escolar 

2 
Estudar em Portugal! Palestra com 

antigos alunos da EPD 
CSH 35 54 

3 Clube de Teatro Línguas 20 8 

4 Yoga na Escola Outro 20 17 

5 Gincana InforMat MCE 200 297 

6 Semana da Alimentação Pré-Escolar 300 300 

7 
Visualização de um filme em 

português 
Pré-Escolar 300 300 

8 
Festa de natal - Dramatização de um 

conto de Natal 
Pré-Escolar 300 300 

9 
Ida ao cinema (mascarados) no Timor 

Plaza 
Pré-Escolar 300 300 

10 
Dia da Árvore - dramatização da 

história Floresta d' Água 
Pré-Escolar 

300 
300 

11 Dia da Família Pré-Escolar 300 550 

12 
Dia da Criança - Piquenique na praia 

do Cristo Rei 
Pré-Escolar 

300 
280 

13 Promoção da Língua Portuguesa 1º Ciclo 443 425 

14 Dia mundial da música Expressões 
Todos os alunos 

presentes na escola 
durante a atividade 

Todos os alunos 
presentes na 

escola durante a 

atividade 

15 Semana da Praia Pré-Escolar 300 300 

16 A Toponímia de Díli CSH 
45 Alunos + 
professores 

envolvidos 
52 

17 
Visita de Estudo ao Arquivo e Museu 

da Resistência Timorense 
CSH 61 59 

18 
Participar numa "Aula de Direito na 

UNTL" 
CSH 37 - 

19 
Intercâmbio Escolar: "Partilhar uma 

aula de História" 
CSH 37 35 

20 Oficina e Palestra de ilustração Outro 40 40 

21 Rádio Escola Outro Comunidade escolar 
Comunidade 

escolar 

22 Massacre de Santa Cruz 1º Ciclo 360 360 

23 Sentir o Natal 1º Ciclo 365 715 
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24 
Corrida da Liberdade… (atividade 

comemorativa do 25 de abril) 
1º Ciclo 100 75 

25 Dia da Liberdade Expressões Indeterminado 160 

26 Festa de final do ano_ participação Expressões Indeterminado 

todos os alunos da 
escola à exceção 

dos alunos do 

ensino secundário 

27 Restauração da Independência 1º Ciclo 360 360 

28 
Comemoração do Dia Mundial da 

Criança 
1º Ciclo 330 330 

29 Festa Final de Ano 1º Ciclo 440 376 

30 Festa de Natal_ participação Expressões Indeterminado 

Todos os alunos 
presentes na 

escola durante o 
período da 

atividade 

31 Palestra ministrada pelo do SNC 1º Ciclo 82 81 

32 

Desporto Escolar                             
Atividade Interna - Torneio de Futsal, 
Basquetebol, Voleibol e Badminton e 

Clube de Natação 

Expressões 200 320 

33 

Desporto Escolar                                 
Atividade Interna - Grupo de 

Ginástica da Escola Portuguesa de 

Díli 

Expressões 25 22 

34 Almoço de Natal da Escola Outro 200 200 

35 Concurso de Leitura Línguas 14/15 

todas as turmas 
anteriormente 

referidas exceto, 
na final, as turmas 

do 6º ano 

36 
Outubro - Mês Europeu da 

Cibersegurança 
MCE 268 293 

37 
Fevereiro - Dia da Internet Mais 

Segura 
MCE 268 293 

38 
Comemoração do Dia Mundial do 

Cinema 
Outro Indeterminado 65 

39 Concurso de Ortografia Línguas 125 125 

40 GOT TALENT EPD - 2018/2019 Línguas 
Alunos inscritos + 6 
júris + espectadores 

40 

41 
Decoração do Centro de Formação 

"TECELAGEM" 
Expressões 57 57 

42 Exposição "Círculos de Kandinsky" Expressões 129 129 

43 
Comemoração do Dia Mundial da 

Filosofia 
CSH 100 100 

44 Banda musical Expressões Indeterminado 6 
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45 Clube de Guitarra Expressões Indeterminado 7 

46 
Concurso de escrita "Quem conta um 

conto" 
Línguas 15 8 

47 
Atividade de Exploração da Natureza 

- Percurso Pedestre "AnDare" 
Expressões 66 65 

48 
Comemoração do 70º aniversário da 
Declaração Universal dos Direitos 

Humanos 

Outro 69 + audiência 69 + audiência 

49 
Apresentação de natal: "À procura de 

um pinheiro" pequeno musical de 

natal 
Expressões 130 130 

50 
Conhecer um local de comércio - 

Loja Pateo 
1º Ciclo 78 76 

51 Conhecer Ataúro 1º Ciclo 25 23 

52 Jogos didáticos de Língua Portuguesa 1º Ciclo 27 27 

53 O que são fósseis Outro 56 55 

54 Conta-me uma história Outro 55 53 

55 
Aprendizagem colaborativa "Olhares 

que falam..." 
Outro 60 58 

56 
Concerto Pop/Rock (2 apresentações: 

turma A e turma B) 
Expressões 30 128 

57 Parlamento dos Jovens Outro 229 229 

58 Palestra "O poder dos sentidos" MCE 60 70 

59 Ação de sensibilização "Praia Limpa" CSH 
107 + elementos da 

ONG 

107 + elementos 
movimento Tasi 

Mos + EE 

60 Uma carta com selo carimbado 1º Ciclo 25 24 

61 "Aquecimento Global" no 1.º ciclo CSH 70 70 

62 Palestra sobre ETA e ETAR CSH 58 56 

63 Visita de estudo à ETA de Lahane CSH 60 59 

64 
Conhecer o património: Visita ao 
Palácio Nobre (antigo Palácio do 

Governador) 
CSH 

55 alunos + 
professores 

envolvidos 
42 

65 A Ciência nas nossas mãos MCE 60 110 

66 Sessão formativa sobre Água MCE 80 75 

67 Comemorações da Época Pascal Outro Comunidade escolar 
Comunidade 

escolar 

68 
"Desenhar para conhecer, conhecer 

para proteger" 
MCE 130 130 

69 Workshop de Cinema Outro 40 40 

70 Biscoitos da Páscoa e pinturas 1º Ciclo 27 27 
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71 Canguru Matemático MCE 200 149 

72 
"Intercâmbio comunicacional entre 
alunos da EPD e a alunos da EPM - A 

Sociedade da Informação" 

CSH 22 22 

73 25 de Abril - Comemoração Outro 58 160 

74 
Tarde Cultural com Sophia de Mello 

Breyner Andersen 
1º Ciclo 25 23 

75 Antes de 20 de maio de 2002 1º Ciclo 27 25 

76 
Exposição "Fatores de identidade da 

cultura portuguesa" 
CSH 60 60 

77 Concurso SuperTmatik Cálculo Mental MCE 30 27 

78 Semana das Expressões Expressões Comunidade escolar 
Todos os alunos da 

Escola 

79 
Visita de estudo pelos pontos de 

interesse da cidade de Díli 
CSH 10 10 

80 
Intercâmbio entre com o 

Agrupamento de Escolas Carlos 

Amarante 
CSH 19 19 

81 Visita a uma "quinta pedagógica" 1º Ciclo 27 27 

82 
Festival de Cinema - Curtas-

metragens 
Outro 30 30 
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Anexo 5 - Especificação do local da realização das atividades 
 

Orde
m de 
entra

da 

Designação atividade Departamento Local Exterior Interior 

1 Abertura do ano letivo Outro Escola  X 

2 
Estudar em Portugal! Palestra com antigos 

alunos da EPD 
CSH Escola  X 

3 Clube de Teatro Línguas Escola: sala 14  X 

4 Yoga na Escola Outro Escola  X 

5 Gincana InforMat MCE Escola  X 

6 Semana da Alimentação Pré-Escolar Escola  X 

7 Visualização de um filme em português Pré-Escolar 
Fundação 
Oriente 

X  

8 
Festa de natal - Dramatização de um 

conto de Natal 
Pré-Escolar Escola  X 

9 
Ida ao cinema (mascarados) no Timor 

Plaza 
Pré-Escolar Escola  X 

10 
Dia da Árvore - dramatização da história 

Floresta d' Água 
Pré-Escolar Escola  X 

11 Dia da Família Pré-Escolar Escola  X 

12 
Dia da Criança - Piquenique na praia do 

Cristo Rei 
Pré-Escolar 

Praia do Cristo 
Rei 

X  

13 Promoção da Língua Portuguesa 1º Ciclo 
Escola: sala de 
aula/sala de 

Música 
 X 

14 Dia mundial da música Expressões 
Escola: sala de 
Música/campo 

de jogos 
 X 

15 Semana da Praia Pré-Escolar 
Praia da Areia 

Branca 
X  

16 A Toponímia de Díli CSH Cidade de Díli X  

17 
Visita de Estudo ao Arquivo e Museu da 

Resistência Timorense 
CSH 

Arquivo e Museu 
da Resistência 

Timorense 
X  

18 Participar numa "Aula de Direito na UNTL" CSH UNTL Não se realizou 

19 
Intercâmbio Escolar: "Partilhar uma aula 

de História" 
CSH 

Escola Básica 
Amigos de Jesus 

X  

20 Oficina e Palestra de ilustração Outro 
Escola: sala de 
Formação/sala 

2 1ªF 

 X 

21 Rádio Escola Outro Escola: 
Gabinete da 

 X 
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Rádio 

22 Massacre de Santa Cruz 1º Ciclo Escola  X 

23 Sentir o Natal 1º Ciclo 
Escola: 

1ªF/campo de 

jogos 
 X 

24 
Corrida da Liberdade… (atividade 

comemorativa do 25 de abril) 
1º Ciclo Escola  X 

25 Dia da Liberdade Expressões Escola  X 

26 Festa de final do ano_ participação Expressões 
Escola: campo 

de jogos 
 X 

27 Restauração da Independência 1º Ciclo Escola  X 

28 Comemoração do Dia Mundial da Criança 1º Ciclo 
Platinum 
Cineplex – 

Timor Plaza 
X  

29 Festa Final de Ano 1º Ciclo 
Escola: campo 

de jogos 
 X 

30 Festa de Natal_ participação Expressões 
Escola: campo 

de jogos 
 X 

31 Palestra ministrada pelo do SNC 1º Ciclo Escola  X 

32 

Desporto Escolar                             
Atividade Interna - Torneio de Futsal, 
Basquetebol, Voleibol e Badminton e 

Clube de Natação 

Expressões 
Escola e Hotel 
Timor - piscina 

X X 

33 
Desporto Escolar                                 

Atividade Interna - Grupo de Ginástica da 

Escola Portuguesa de Díli 
Expressões Escola  X 

34 Almoço de Natal da Escola Outro Escola  X 

35 Concurso de Leitura Línguas 
Escola: sala de 

aula e 

Biblioteca 
 X 

36 Outubro - Mês Europeu da Cibersegurança MCE Escola  X 

37 Fevereiro - Dia da Internet Mais Segura MCE Escola  X 

38 Comemoração do Dia Mundial do Cinema Outro 
Escola: campo 

de jogos 
 X 

39 Concurso de Ortografia Línguas 
Escola: sala de 

aula 
 X 

40 GOT TALENT EPD - 2018/2019 Línguas 
Escola: campo 

de jogos 
 X 

41 
Decoração do Centro de Formação 

"TECELAGEM" 
Expressões 

Escola: Centro 
de Formação 

 X 

42 Exposição "Círculos de Kandinsky" Expressões Escola  X 

43 Comemoração do Dia Mundial da Filosofia CSH 
Escola: 

Biblioteca 
 X 

44 Banda musical Expressões Escola: sala de  X 
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Música 

45 Clube de Guitarra Expressões 
Escola: sala de 

Música 
 X 

46 
Concurso de escrita "Quem conta um 

conto" 
Línguas Escola  X 

47 
Atividade de Exploração da Natureza - 

Percurso Pedestre "AnDare" 
Expressões 

Percurso até 
Dare 

X  

48 
Comemoração do 70º aniversário da 
Declaração Universal dos Direitos 

Humanos 
Outro Escola  X 

49 
Apresentação de natal: "À procura de um 

pinheiro" pequeno musical de natal 
Expressões Escola  X 

50 
Conhecer um local de comércio - Loja 

Pateo 
1º Ciclo Loja Pateo X  

51 Conhecer Ataúro 1º Ciclo Ataúro X  

52 Jogos didáticos de Língua Portuguesa 1º Ciclo Escola: sala 16  X 

53 O que são fósseis Outro 
Escola: Lab. 

Biologia 
 X 

54 Conta-me uma história Outro Escola  X 

55 
Aprendizagem colaborativa "Olhares que 

falam..." 
Outro 

Escola: 
Biblioteca 

 X 

56 
Concerto Pop/Rock (2 apresentações: 

turma A e turma B) 
Expressões 

Escola: sala de 
Música 

 X 

57 Parlamento dos Jovens Outro Escola  X 

58 Palestra "O poder dos sentidos" MCE 
Escola: Centro 
de Formação 

 X 

59 Ação de sensibilização "Praia Limpa" CSH Praia Dolok Oan X  

60 Uma carta com selo carimbado 1º Ciclo Correios de Díli X  

61 "Aquecimento Global" no 1.º ciclo CSH Escola  X 

62 Palestra sobre ETA e ETAR CSH 
Escola: sala 6 e 

4 
 X 

63 Visita de estudo à ETA de Lahane CSH Bairro Pité, Díli X  

64 
Conhecer o património: Visita ao Palácio 

Nobre (antigo Palácio do Governador) 
CSH 

Cidade de Díli, 
Lahane 

X  

65 A Ciência nas nossas mãos MCE 
Centro Cultural 

Português 
X  

66 Sessão formativa sobre Água MCE Escola  X 

67 Comemorações da Época Pascal Outro Escola  X 

68 
"Desenhar para conhecer, conhecer para 

proteger" 
MCE Escola  X 

69 Workshop de Cinema Outro 
CAMSTL - 
Centro 

Audiovisuais 

X  
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Max Stahl em 

Díli 

70 Biscoitos da Páscoa e pinturas 1º Ciclo Escola: sala 16  X 

71 Canguru Matemático MCE Escola: vários  X 

72 
"Intercâmbio comunicacional entre alunos 
da EPD e a alunos da EPM - A Sociedade 

da Informação" 
CSH 

Escola: sala de 
aula 

 X 

73 25 de Abril - Comemoração Outro Escola  X 

74 
Tarde Cultural com Sophia de Mello 

Breyner Andersen 
1º Ciclo Escola  X 

75 Antes de 20 de maio de 2002 1º Ciclo 
Arquivo e Museu 
da Resistência 

Timorense 
X  

76 
Exposição "Fatores de identidade da 

cultura portuguesa" 
CSH Escola  X 

77 Concurso SuperTmatik Cálculo Mental MCE Escola  X 

78 Semana das Expressões Expressões Escola: vários  X 

79 
Visita de estudo pelos pontos de interesse 

da cidade de Díli 
CSH 

Antigo Hospital 
português, 
mercado da 

fruta, mercado 
de Tais, praia 
do Cristo Rei, 

palácio do 
Governo, Museu 

da Resistência 

X  

80 
Intercâmbio entre com o Agrupamento de 

Escolas Carlos Amarante 
CSH Escola  X 

81 Visita a uma "quinta pedagógica" 1º Ciclo 
"Quinta 

pedagógica" em 

Bebonuk 
X  

82 Festival de Cinema - Curtas-metragens Outro 
Escola: sala de 

Música 
 X 

   TOTAL 20 61 
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Anexo 6 – Orçamento apresentado (previsto e efetivo) 
 

Ordem 
de 

entrada 
Designação atividade Departamento 

Orçamento 
previsto 

Orçamento 
final 

1 Abertura do ano letivo Outro 0,00 USD 0,00 USD 

2 
Estudar em Portugal! Palestra com 

antigos alunos da EPD 
CSH 10,00 USD 0,00 USD 

3 Clube de Teatro Línguas 150,00 USD 150,00 USD 

4 Yoga na Escola Outro 0,00 USD 40,00 USD 

5 Gincana InforMat MCE 100,00 USD 100,00 USD 

6 Semana da Alimentação Pré-Escolar 200,00 USD 438,00 USD 

7 Visualização de um filme em português Pré-Escolar 
50,00 USD 

*TE 
0,00 USD 

8 
Festa de natal - Dramatização de um 

conto de Natal 
Pré-Escolar 300,00 USD 300,00 USD 

9 
Ida ao cinema (mascarados) no Timor 

Plaza 
Pré-Escolar 100,00 USD 0,00 USD 

10 
Dia da Árvore - dramatização da história 

Floresta d' Água 
Pré-Escolar 150,00 USD 80,00 USD 

11 Dia da Família Pré-Escolar 100,00 USD 55,00 USD 

12 
Dia da Criança - Piquenique na praia do 

Cristo Rei 
Pré-Escolar 450,00 USD 300,00 USD 

13 Promoção da Língua Portuguesa 1º Ciclo 10,00 USD 17,10 USD 

14 Dia mundial da música Expressões 0,00 USD 0,00 USD 

15 Semana da Praia Pré-Escolar 300,00 USD 0,00 USD 

16 A Toponímia de Díli CSH 250,00 USD 120,00 USD 

17 
Visita de Estudo ao Arquivo e Museu da 

Resistência Timorense 
CSH 20,00 USD 10,00 USD 

18 
Participar numa "Aula de Direito na 

UNTL" 
CSH 20,00 USD 

0,00 USD 
Não se 

realizou 

19 
Intercâmbio Escolar: "Partilhar uma aula 

de História" 
CSH 

60,00 USD 

*TE 
5,00 USD 

20 Oficina e Palestra de ilustração Outro 5,50 USD 5,50 USD 

21 Rádio Escola Outro 250,00 USD 0,00 USD 

22 Massacre de Santa Cruz 1º Ciclo 60,00 USD 25,00 USD 

23 Sentir o Natal 1º Ciclo 150,00 USD 150,00 USD 

24 
Corrida da Liberdade… (atividade 

comemorativa do 25 de abril) 
1º Ciclo 150,00 USD 205,50 USD 

25 Dia da Liberdade Expressões 0,00 USD 0,00 USD 
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26 Festa de final do ano_ participação Expressões 0,00 USD 0,00 USD 

27 Restauração da Independência 1º Ciclo 0,00 USD 0,00 USD 

28 Comemoração do Dia Mundial da Criança 1º Ciclo 0,00 USD 0,00 USD 

29 Festa Final de Ano 1º Ciclo 150,00 USD 0,00 USD 

30 Festa de Natal_ participação Expressões a definir 0,00 USD 

31 Palestra ministrada pelo do SNC 1º Ciclo 5,00 USD 0,00 USD 

32 

Desporto Escolar                             
Atividade Interna - Torneio de Futsal, 
Basquetebol, Voleibol e Badminton e 

Clube de Natação 

Expressões 
145,00 USD 

*TE 
64,20 USD 

33 
Desporto Escolar                                 

Atividade Interna - Grupo de Ginástica 
da Escola Portuguesa de Díli 

Expressões 0,00 USD 10,80 USD 

34 Almoço de Natal da Escola Outro 
2. 500,00 

USD 
2.500,00 

USD 

35 Concurso de Leitura Línguas 160,00 USD 160,00 USD 

36 
Outubro - Mês Europeu da 

Cibersegurança 
MCE 6,00 USD 6,00 USD 

37 Fevereiro - Dia da Internet Mais Segura MCE 5,00 USD 0,00 USD 

38 Comemoração do Dia Mundial do Cinema Outro 100,00 USD 100,00 USD 

39 Concurso de Ortografia Línguas 10,00 USD 10,00 USD 

40 GOT TALENT EPD - 2018/2019 Línguas 210,00 USD 123,40 USD 

41 
Decoração do Centro de Formação 

"TECELAGEM" 
Expressões 0,00 USD 0,00 USD 

42 Exposição "Círculos de Kandinsky" Expressões 0,00 USD 0,00 USD 

43 
Comemoração do Dia Mundial da 

Filosofia 
CSH 25,00 USD 0,00 USD 

44 Banda musical Expressões 80,00 USD 20,00 USD 

45 Clube de Guitarra Expressões 0,00 USD 0,00 USD 

46 
Concurso de escrita "Quem conta um 

conto" 
Línguas 48,00 USD 43,00 USD 

47 
Atividade de Exploração da Natureza - 

Percurso Pedestre "AnDare" 
Expressões 0,00 USD 0,00 USD 

48 
Comemoração do 70º aniversário da 
Declaração Universal dos Direitos 

Humanos 
Outro 5,00 USD 5,00 USD 

49 
Apresentação de natal: "À procura de um 

pinheiro" pequeno musical de natal 
Expressões 20,00 USD 0,00 USD 

50 
Conhecer um local de comércio - Loja 

Pateo 
1º Ciclo 0,00 USD 0,00 USD 

51 Conhecer Ataúro 1º Ciclo 965,00 USD 840,00 USD 
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52 Jogos didáticos de Língua Portuguesa 1º Ciclo 0,00 USD 0,00 USD 

53 O que são fósseis Outro 70,00 USD 20,00 USD 

54 Conta-me uma história Outro 100, 00 USD 32,50 USD 

55 
Aprendizagem colaborativa "Olhares que 

falam..." 
Outro 10,00 USD 0,00 USD 

56 
Concerto Pop/Rock (2 apresentações: 

turma A e turma B) 
Expressões 0,00 USD 0,00 USD 

57 Parlamento dos Jovens Outro 0,00 USD 0,00 USD 

58 Palestra "O poder dos sentidos" MCE 0,00 USD 0,00 USD 

59 Ação de sensibilização "Praia Limpa" CSH 50,00 USD 50,00 USD 

60 Uma carta com selo carimbado 1º Ciclo 23,75 USD 19,50 USD 

61 "Aquecimento Global" no 1.º ciclo CSH 0,00 USD 0,00 USD 

62 Palestra sobre ETA e ETAR CSH 0,00 USD 0,00 USD 

63 Visita de estudo à ETA de Lahane CSH 
20,00 USD 

*TE 
20,00 USD 

64 
Conhecer o património: Visita ao Palácio 

Nobre (antigo Palácio do Governador) 
CSH 15,00 USD 10,00 USD 

65 A Ciência nas nossas mãos MCE 0,00 USD 0,00 USD 

66 Sessão formativa sobre Água MCE 0,00 USD 0,00 USD 

67 Comemorações da Época Pascal Outro 25,00 USD 140 USD 

68 
"Desenhar para conhecer, conhecer para 

proteger" 
MCE 32,00 USD 32,00 USD 

69 Workshop de Cinema Outro 0,00 USD *TE 0,00 USD 

70 Biscoitos da Páscoa e pinturas 1º Ciclo 0,00 USD 0,00 USD 

71 Canguru Matemático MCE 150,00 USD 100,00 USD 

72 
"Intercâmbio comunicacional entre 
alunos da EPD e a alunos da EPM - A 

Sociedade da Informação" 
CSH 20,00 USD 0,00 USD 

73 25 de Abril - Comemoração Outro 10,00 USD 10,00 USD 

74 
Tarde Cultural com Sophia de Mello 

Breyner Andersen 
1º Ciclo 60,00 USD 22,40 USD 

75 Antes de 20 de maio de 2002 1º Ciclo 32,00 USD 0,00 USD 

76 
Exposição "Fatores de identidade da 

cultura portuguesa" 
CSH 320,00 USD 190,00 USD 

77 Concurso SuperTmatik Cálculo Mental MCE 81,00 USD 81,00 USD 

78 Semana das Expressões Expressões 529,50 USD 529,50 USD 

79 
Visita de estudo pelos pontos de 

interesse da cidade de Díli 
CSH 10,00 USD 10,00 USD 

80 Intercâmbio entre com o Agrupamento CSH 30,00 USD 30,00 USD 
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de Escolas Carlos Amarante 

81 Visita a uma "quinta pedagógica" 1º Ciclo 0,00 USD *TE 0,00 USD 

82 Festival de Cinema - Curtas-metragens Outro 0,00 USD 0,00 USD 

ORÇAMENTO TOTAL 
8.907,75 

USD 
7.125,40 

USD 

 

 

 

*TE - Utilização do Transporte Escolar, quando mencionado nas grelhas de proposta ou de 

avaliação. 
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Anexo 7 – Avaliação das atividades pelos docentes responsáveis 

 

Ordem 
Designação 
atividade 

Departamento Avaliação de atividade pelos responsáveis 

1 
Abertura do ano 

letivo 
Outro 

Atendendo a todo o envolvimento, participação e 
interesse de todos os intervenientes, pode considerar-se 
que os objetivos delineados foram alcançados. 

2 

Estudar em 
Portugal! Palestra 
com antigos alunos 

da EPD 

CSH 

A avaliação global é francamente positiva, tendo os 
alunos da EPD sublinhado a relevância desta atividade e 
reforçado a convição da utilidade de criação de uma 
Associação de Antigos Estudantes. Os alunos convidados 
compareceram acima das expetativas e partilharam as 
suas experiencias académicas e pessoais em Portugal. 

3 Clube de Teatro Línguas 

Foram apresentadas duas peças de teatro: uma intitulada 
"Como se faz cor-de-laranja" e outra intitulada "O 
Labirinto". O interesse dos participantes e a dinâmica de 
grupo que se conseguiu criar foram pontos fortes. Quanto 
aos pontos fracos, inicialmente, inscreveram-se cerca de 
20 alunos e 4 professores, mas houve muitas desistências, 
por falta de disponibilidade. O grupo restante evidenciou 
algumas dificuldades de concentração durante as sessões. 
Além disso, muitos participantes só tinham 45 minutos 
por semana disponíveis para realizar ensaios. O espaço 
também não foi o mais adequado, tornando necessário 
terminar os trabalhos antes da hora de saída para voltar a 
colocar as carteiras no sítio. No entanto, estas 
dificuldades não comprometeram a possibilidade de 
apresentar trabalho, tendo sido cumpridos mais objetivos 
do que os inicialmente propostos. 

4 Yoga na Escola Outro 

Os alunos participaram com muito entusiasmo como se 
pode comprovar em fotos publicadas pela nossa Escola. 
Era notório a satisfação de cada um no final de cada aula. 
Dado que as aulas decorreram aos sábados durante as 
manhãs, (único horário possível para a participação dos 
alunos e disponibilidade da professora) os alunos tinham 
que gostar da atividade para se disponibilizarem a 
participar. No 3.º período letivo verificou-se menor 
assiduidade dos alunos do ensino secundário devido a 
compromissos escolares. Observação: Atividade pode ser 
alargada a professores, funcionários e encarregados de 
educação. 

5 Gincana InforMat MCE 

Os alunos aplicaram os conhecimentos adquiridos ao 
longo do ano letivo de uma forma lúdica e com muito 
entusiasmo, tendo havido uma grande adesão à atividade. 

Foi estimulada a cooperação, o espirito de iniciativa, 
autoconfiança, autonomia e responsabilidade e ainda o 
prazer de comunicar e aprender Matemática, Tecnologias 
de Informação e Física e Química. 

Possibilitou o intercâmbio entre os alunos dos 2.º, 3.º 
ciclo e secundário. 

Realizou-se no dia 02 de abril, no período da manhã, 
conforme previsto. 

6 
Semana da 

Alimentação 
Pré-Escolar 

A Semana da Alimentação não correu conforme o que foi 
planificado, sendo que, existiu mais uma atividade 
planeada pela psicóloga da escola (confeção de queques e 
respetiva decoração com massa de açúcar). As crianças 
mostraram-se motivadas e interessadas pelo tema. 
Algumas crianças adquiriram as aprendizagens, alterando 
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os seus hábitos no que diz respeito aos lanches. Os 
adultos de todos os grupos participaram nas atividades 
propostas 

7 
Visualização de um 
filme em português 

Pré-Escolar 

A atividade correu conforme previsto. Foi uma 
experiência, diferente interessante e enriquecedora para 
todas as crianças, embora o filme exibido ter sido o 
mesmo do ano anterior o que provocou nas crianças 
menos motivação para a visualização do mesmo. 

8 
Festa de natal - 

Dramatização de um 

conto de Natal 
Pré-Escolar 

A atividade envolveu toda a comunidade do Pré-Escolar e 
foi realizada com empenho e entusiasmo pelas crianças, 
apesar da dificuldade em escolher um conto que 
conseguisse envolver todas as crianças do Pré-Escolar, 
assim como, na gestão dos ensaios, uma vez que as 
crianças frequentam a Escola em dois turnos diferentes e 
nunca coincidentes. Graças ao esforço de todos a 
atividade atingiu os objetivos a que se propunha e teve 
um feedback positivo por parte da comunidade educativa. 

9 
Ida ao cinema 

(mascarados) no 

Timor Plaza 
Pré-Escolar 

A atividade decorreu conforme o previsto. As crianças 
aderiram com entusiasmo. Será importante referir que os 
encarregados de educação colaboraram em tudo o que 
lhes foi solicitado. 

10 

Dia da Árvore - 
dramatização da 

história Floresta d' 

Água 

Pré-Escolar 

As crianças puderam aprofundar os conhecimentos sobre 
exoressão dramática e a importância da preservação da 
natureza. Todos os intervenientes mostraram-se 
empenhados e participativos, nesta atividade as crianças 
mostraram especial agrado e envolvência. Os grupos do 
turno da tarde realizaram dois espetáculos uma vez que o 
público a que se destinava era numeroso. 

11 Dia da Família Pré-Escolar 

A atividade correu conforme o planeado, as famílias 
aderiram e participaram na sua maioria. As crianças 
demonstraram motivação, interesse e satisfação em 
partilhar as atividades com familiares. As famílias 
mostraram disponibilidade e empenho na colaboração das 
atividades. O único ponto não atingido na totalidade 
prendeu-se com o facto de as crianças do turno da manhã 
não terem podido articular com as crianças do turno da 
tarde. 

12 
Dia da Criança - 

Piquenique na praia 
do Cristo Rei 

Pré-Escolar 

A atividade não ocorreu conforme o previsto, uma vez que 
por motivos de segurança no transporte, o destino da 
atividade foi alterado para a praia do Cristo Rei. Ainda 
assim, a atividade correu de forma bastante satisfatória. 
As crianças mostraram muita satisfação e realizaram 
várias aprendizagens significativas. 

13 
Promoção da Língua 

Portuguesa 
1º Ciclo 

As atividades foram realizadas conforme o planeado, 
tendo os alunos participado com empenho e interesse. 
Um aspeto negativo prende-se com a gestão do espaço da 
assistência; nem todas as turmas do turno da manhã 
puderam assistir à peça de teatro, por falta de espaço 
para os alunos se sentarem. Os meios técnicos existentes 
para a projeção do livro criado pelos alunos não estavam 
nas melhores condições, o que prejudicou a apresentação 
da história "A Viagem de Julinho Ximenes". No geral, as 
atividades tiveram resultados bastantes positivos, 
alcançando os objetivos propostos. 

14 Dia mundial da Expressões A atividade decorreu em 2 momentos: 1. oficina para 
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música alunos do 3º ciclo - excelente envolvimento, empenho e 
motivação dos alunos na realização das atividades 
propostas. 2. Atividade aberta a toda a comunidade 
escolar - excelente recetividade, participação e 
envolvimento de toda a comunidade escolar. Foi ainda 
possível a articulação e contextualização de conteúdos 
trabalhados no 8º ano na disciplina de música cujo tema é 
"Músicas do Mundo".   

15 Semana da Praia Pré-Escolar 

A atividade apesar de planeada para uma semana, cada 
grupo foi dois dias, dois dos grupos foram apenas um dia 
devido às condições atmosféricas. As crianças mostraram 
agrado e motivação. A atividade permitiu desenvolver a 
sua autonomia, novos conhecimentos e explorar 
conhecimentos previamente adquiridos relativamente à 
preservação do ambiente. 

16 A Toponímia de Díli CSH 

Foram atingidos os objetivos propostos e a globalidade 
dos aluno revelou uma excelente participação. A abertura 
oficial da Exposição Fotografica, presidida pelo Sr. 
Embaixador e pelo Sr. Diretor ocorreu no dia 04 de junho, 
decorreu com entusiasmo por parte dos alunos que 
guiaram a exposição tendo-se registado uma boa 
recetividade da comunidade escolar. A apreciação crítica 
- oral - dos intervenientes foi excelente. 

17 

Visita de Estudo ao 
Arquivo e Museu da 

Resistência 
Timorense 

CSH 
Apreciação crítica da comunidade escolar. Comentários 
dos alunos e registo de anotações durante a visita. 
Balanço muito positivo. 

18 
Participar numa 

"Aula de Direito na 

UNTL" 
CSH 

Esta atividade não se realizou por razões alheias à EPD. 
Não foi possível agendar uma data. 

19 
Intercâmbio Escolar: 
"Partilhar uma aula 

de História" 
CSH 

A apreciação crítica - oral - dos intervenientes foi 
excelente. Observação direta de cada grupo atestou esse 
comentário; Os alunos da EPD produziram pequenos 
cartazes que ofereceram aos outros alunos. A avaliação 
global é francamente positiva, tendo os alunos da EPD 
superado as expetativas na preparação e apresentação 
dos temas: Reforma e Contrarreforma (10º B); Etapas da 
Revolução Francesa (11º B); novo quadro geopolítico após 
a II Guerra Mundial, a ONU no mundo e suas missões em 
Timor-Leste (12º B). A apreciação da parte da Escola 
Amigos de Jesus foi muito positiva, tendo a diretora e os 
docentes das turmas do 9º e 10 º anos sublinhado a 
relevância desta atividade. 

20 
Oficina e Palestra de 

ilustração 
Outro 

A recetividade e apreciação dos alunos foram bastante 
positivas. Os alunos do Pré-escolar foram convidados a 
pensar os Direitos Humanos e trabalhar o tema em sala de 
aula. Culminando o trabalho desenvolvido na construção, 
em papel, do seu autorretrato, que foi exposto no Centro 
Cultural Português em Díli no dia 13/10/2018 

21 Rádio Escola Outro 

O Projeto permitiu promover a Língua Portuguesa na 
Escola, através de vários tipos de música, temáticas, 
poesia e programas de e em Língua Portuguesa. Os alunos 
participaram em alguns momentos, como na seleção de 
músicas preferidas, divulgação de projetos de turma e na 
gravação de poesias. O balanço final é bastante positivo. 

22 
Massacre de Santa 

Cruz 
1º Ciclo 

A atividade decorreu conforme o previsto e os objetivos 
propostos foram atingidos. Foi considerada pelos vários 
docentes do departamento como tendo sido uma forma 
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original de abordar o tema, suscitando nos alunos 
curiosidade e, assim, contribuindo para o conhecimento 
da história do seu país. Há a referir, ainda, que o tempo 
entre a produção do trabalho, por parte dos alunos, e a 
exposição do mesmo poderia ter sido menor. 

23 Sentir o Natal 1º Ciclo 

Foi uma atividade que proporcionou grande interesse nos 
alunos e nos encarregados de educação, tendo havido 
uma grande participação e envolvido de toda a 
comunidade educativa. 

24 

Corrida da 
Liberdade… 
(atividade 

comemorativa do 25 

de abril) 

1º Ciclo 

A atividade foi excelente. Correu de acordo com o 
planeado, houve uma excelente participação dos alunos e 
colaboração dos docentes das turmas. Consideramos que 
em próximas edições, caso se verifique, deve realizar-se 
uma prova masculina e outra feminina. Um 
constrangimento foi o facto de estarem a decorrer outras 
atividades comemorativas em simultâneo nomeadamente 
no horário duplo da manhã. Pensamos que deve existir 
maior articulação e informação, pelo menos, entre os 
responsáveis pelas atividades e/ ou responsável pelo PAA. 

25 Dia da Liberdade Expressões 

O evento decorreu com o total envolvimento de alunos e 
docentes promotores; registou-se uma participação da 
comunidade escolar em muito especial do 1º CEB que 
juntamente aderiu ao acompanhamento musical das 
atuações; os alunos e professores que assistiram 
mostraram satisfação e foram reportando entre eles os 
acontecimentos da Revolução do 25 de Abril; houve uma 
adesão simbólica de encarregados de educação e um 
feedback igualmente positivo; foi feita a cobertura do 
acontecimento com registo de audiovisual e fotográfico 
de vários elementos da comunidade escolar. 

26 
Festa de final do 
ano_ participação 

Expressões 

Todos os alunos participaram demonstrando bastante 
interesse, empenho e envolvimento tanto nos momentos 
de preparação, como nos momentos de apresentação 
pública. 

27 
Restauração da 
Independência 

1º Ciclo 

Os alunos e encarregados de educação participaram na 
atividade com empenho e entusiasmo. Foi pedido aos 
encarregados de educação que escrevessem frases sobre 
o dia 20 de Maio num cartaz que foi afixado no recreio, 
na parte superior da escola. A atividade foi dividida em 
duas fases, uma de manhã e outra à tarde para abranger 
toda a comunidade escolar. 

28 
Comemoração do 
Dia Mundial da 

Criança 
1º Ciclo 

Esta continua a ser uma atividade a que os alunos, dos 
diferentes anos, muito aderem e gostam. Isto porque 
acaba por ser, para uma grande percentagem dos alunos, 
um dos poucos contatos com um cinema, o espaço e a 
dinâmica dos mesmos. Depois há ainda o fator divulgador 
e difusor da Língua, uma vez que o filme é falado em 
português de europeu. 

29 Festa Final de Ano 1º Ciclo 

Os alunos participaram na atividade com empenho e 
entusiasmo. No caso dos alunos do 1.º ano, a atividade 
permitiu um trabalho de articulação curricular, com a 
apresentação de uma canção criada no âmbito do projeto 
de flexibilização curricular. No caso das turmas de 2.º, 3.º 
e 4.º anos, os temas apresentados foram o resultado do 
trabalho das aulas de música, salientando sobretudo o 
desenvolvimento do tema "Exploração da Voz, do Corpo e 
dos Instrumentos". Acrescenta-se ainda que o momento 
musical "Cup Song", também apresentando por estas 
turmas, teve a capacidade de conferir uma dinâmica 
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criativa e de articulação curricular, ao se juntar à 
apresentação do grupo de ginástica da EPD. 

30 
Festa de Natal_ 

participação 
Expressões 

Todos os alunos que têm a componente da Música nos 
seus currículos fizeram apresentações dos trabalhos 
realizados em sala de aula, tal como previsto nas 
orientações curriculares: educação pré-escolar; 1º ciclo e 
3º ciclo (o 2º ciclo fez uma apresentação no dia anterior - 
ver atividade "à procura de um pinheiro"). Todos 
demonstraram bastante empenho na preparação destas 
apresentações e nos momentos de apresentação pública. 
O 3º ciclo apresentou-se em articulação, acompanhando 
instrumentalmente, com as crianças da educação pré-
escolar. Esta articulação vertical foi bastante 
enriquecedora para todos os intervenientes. 

31 
Palestra ministrada 

pelo do SNC 
1º Ciclo 

Os alunos revelaram interesse e participaram com 
empenho na dinâmica desenvolvida, ficando com 
referências mais concretas de Timor-Leste, no que 
concerne às suas divisões administrativas. Com o apoio de 
mapas reais do município de Díli, os alunos puderam e 
localizar geograficamente os locais das suas moradas, 
aferindo o suco a que cada um pertence. Para além disso, 
ao se marcarem no mapa os locais de residência dos 
alunos, pode-se fazer referência às distâncias entre si e 
entre estes pontos e a EPD. No fim da apresentação e 
exploração do tema, foi oferecido um mapa inédito de 
Timor-Leste à escola, produto do trabalho desenvolvido 
no SNC. 

32 

Desporto Escolar                             
Atividade Interna - 
Torneio de Futsal, 

Basquetebol, 
Voleibol e 

Badminton e Clube 
de Natação 

Expressões 

As atividade decorreram como previsto e foram atingidos 
os objetivos pré definidos. Relativamente aos torneios 
interturmas, podemos afirmar que os mesmos foram 
bastante concorridos sendo de salientar a excelente 
atitude de todos os envolvidos. Durante este ano letivo 
procuramos realizar as competições ao sábado de manhã 
e também à quarta-feira à tarde, o que se revelou uma 
boa aposta pois consideramos que esta medida aumentou 
a visibilidade dos eventos, apesar da ocorrência da chuva, 
o que obrigou a alteração de datas. Relativamente ao 
Clube de Natação, todos os objetivos pré definidos foram 
atingidos. Realizou-se ainda o I.º Festival de Natação que 
foi muito bem acolhido pelos alunos e também pelos 
encarregados de educação que estiveram presentes. 
Realizou-se uma mostra das atividades numa exposição 
realizada na Semana das Expressões. 

33 

Desporto Escolar                                 
Atividade Interna - 
Grupo de Ginástica 

da Escola 

Portuguesa de Díli 

Expressões 

No Grupo de Ginástica aumentámos o número de inscritos 
e ao longo do ano letivo os alunos revelaram uma atitude 
notável e um grande espírito de camaradagem. Os 
objetivos foram atingidos com a apresentação a toda a 
comunidade educativa de diversos esquemas de grupo. 
Realizou-se uma mostra das atividades numa exposição 
realizada na Semana das Expressões. 

34 
Almoço de Natal da 

Escola 
Outro 

A atividade decorreu conforme previsto e de forma 
satisfatória. Salientando-se a partilha entre os 
intervenientes da atividade. 

35 Concurso de Leitura Línguas 

Pontos fortes - Muitos alunos empenharam-se na leitura 
dos textos propostos, muitos mostraram vontade que o 
concurso continuasse para o ano; alguns alunos 
manifestaram mais gosto pela leitura. Pontos fracos - 
dificuldade em arranjar textos / livros iguais em nº 
suficiente para tantos alunos; dificuldade em monitorizar 
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com exatidão as mais-valias desta atividade. 

36 
Outubro - Mês 

Europeu da 

Cibersegurança 

MCE 
Grelha de observação direta;  

Participação, interesse e empenho dos alunos. 

37 
Fevereiro - Dia da 

Internet Mais Segura 
MCE 

Grelha de observação direta;  

Participação, interesse e empenho dos alunos. 

38 
Comemoração do 
Dia Mundial do 

Cinema 
Outro 

A atividade decorreu conforme previsto, atingindo os 
objetivos inicialmente propostos. Os participantes 
revelaram interesse e aderiram com entusiasmo à 
iniciativa. De salientar que as atividades iniciais 
apresentadas, nomeadamente os filmes "A chegada do 
comboio à estação"; "Saída da fábrica" e "O circo", 
contaram com a presença de um maior número de 
pessoas a assistir, enquanto que durante o filme "Cinema 
Paraíso", dada a hora, para muitos tardia, os 
participantes foram saindo aos poucos do evento. 

39 
Concurso de 

Ortografia 
Línguas 

A atividade serviu para trabalhar as regras de ortografia e 
os alunos mostraram-se motivados e satisfeitos com a sua 
participação. 

40 
GOT TALENT EPD - 

2018/2019 
Línguas 

Esta atividade foi muito positiva, uma vez que permitiu o 
desenvolvimento de outros talentos dos alunos, para além 
dos resultados escolares. Nos membros do júri estiveram 
presentes elementos de toda a comunidade educativa. 
Para além deste aspetos, esta atividade permite divulgar 
não só as boas práticas como a inovação existentes na 
EPD. 

41 
Decoração do Centro 

de Formação 

"TECELAGEM" 
Expressões 

A atividade decorreu com o envolvimento, empenho e 
motivação de todos os alunos na realização das atividades 
propostas. A atividade teve uma excelente recetividade, 
por parte de toda a comunidade escolar que já visitou o 
Centro de Formação. 

42 
Exposição "Círculos 

de Kandinsky" 
Expressões 

A atividade decorreu com o envolvimento, empenho e 
motivação de todos os alunos na realização das atividades 
propostas. Relativamente ao local da exposição, foi 
alterada, tendo os trabalhos sido expostos à entrada da 
sala de educação tecnológica, tornando a exposição dos 
trabalhos permanente e mais atrativa a entrada da sala 
de educação tecnológica. A atividade teve uma excelente 
recetividade, por parte de toda a comunidade escolar. 

43 
Comemoração do 
Dia Mundial da 

Filosofia 
CSH 

A atividade foi concluída com sucesso, ainda que a sessão 
de filosofia para criança dinamizada por alunos do 11ºA 
tenha sido adiada para a semana seguinte devido a 
dificuldades técnicas. O sucesso desta atividade teve 
como principal evidência a grande quantidade de alunos, 
dos diferentes ciclos, que responderam com entusiasmo 
aos desafios propostos na exposição. Os alunos do 11º A e 
do 5ºB tiveram o privilégio de assistirem a uma 
dissertação do Sr. diretor acerca da importância da 
filosofia. Esta atividade foi ainda enriquecida com a 
leitura do poema "Pedra Filosofal". Durante a semana em 
que decorreu a atividade, a rádio para escola passou 
músicas relacionadas com as temáticas abordadas pela 
disciplina de filosofia. 

44 Banda musical Expressões 
Os alunos mostraram bastante interesse e empenho 
durante as preparações e durante as apresentações 
públicas. 
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45 Clube de Guitarra Expressões 

Os alunos mostraram bastante interesse e empenho 
durante as sessões e durante a apresentação final, uma 
atividade em articulação com os alunos do Pré-Escolar "as 
cores do Natal". 

46 
Concurso de escrita 

"Quem conta um 

conto" 
Línguas 

Os objetivos foram parcialmente atingidos, devido à 
pouca adesão dos alunos do secundário ao processo de 
escrita. Um constrangimento poderá ter sido o texto não 
ser um tema livre escolhido pelos alunos. 

47 

Atividade de 
Exploração da 

Natureza - Percurso 

Pedestre "AnDare" 

Expressões 

A atividade decorreu como previsto e atingiu os objetivos 
pré definidos. Foi uma atividade orientada para a 
temática do Parlamento dos Jovens (Alterações 
Climáticas) pelo que o facto de ser uma atividade de 
exploração da natureza contribui para o cumprimento dos 
critérios previamente definidos. 

48 

Comemoração do 
70º aniversário da 

Declaração Universal 
dos Direitos 

Humanos 

Outro 

Toda a atividade decorreu de forma Bastante Satisfatória. 
Salienta-se o interesse e o grande empenho na 
preparação desta apresentação; a articulação e trabalho 
de equipa entre as duas turmas envolvidas nesta 
apresentação; boa articulação entre as disciplinas 
envolvidas: Cidadania e Desenvolvimento e Música; 
Pertinência do tema abordado: comemoração do 70º 
aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(documento, em vigor, mais universal no que respeita ao 
tema) - este tema deve ser prestígiado no território em 
questão, onde determinados direitos necessitam de maior 
compreensão por parte da comunidade; Produto final de 
boa qualidade 

49 

Apresentação de 
natal: "À procura de 

um pinheiro" 
pequeno musical de 

natal 

Expressões 

Excelentes níveis de interesse e empenho na preparação 
desta apresentação; Excelente articulação e trabalho de 
equipa entre as turmas envolvidas nesta apresentação 
(todas do segundo ciclo); Excelente articulação entre as 
disciplinas envolvidas: Educação Musical, Educação Visual 
e Educação Tecnológica e Grupo de Ginástica do Desporto 
Escolar; Pertinência do tema abordado "Meio Ambiente" 
inserido na temática de natal ("Meio Ambiente" é o tema 
aglutinador do projeto de articulação e flexibilidade 
curricular para as três turmas do quinto ano); Produto 
final com muito boa qualidade musical e visual; Resposta 
razoável de pais e EE´s que acederam ao convite e que se 
deslocaram à escola para assistir a uma apresentação dos 
seus educandos.           

50 
Conhecer um local 
de comércio - Loja 

Pateo 
1º Ciclo 

A atividade correu muito bem, dentro que que havia sido 
planeada. Os alunos mostraram um enorme entusiasmo e 
interesse pela visita, tendo sido muito bem recebidos 
pelo colaborador do supermercador Páteo, Pedro, que se 
mostrou muito próximo das crianças usando um discurso 
adequado à faixa etária e aos conteúdos que trabalhados 
na aula: o tipo de comércio da loja Páteo; funcionamento 
da loja (exemplos de circuitos comerciais de alguns 
produtos da loja); formas de conservação dos produtos; 
regras de segurança e higiene alimentar; (alguns) direitos 
e deveres dos consumidores. 

51 Conhecer Ataúro 1º Ciclo 

O projeto teve bastante sucesso. Desde o inicío que se 
tornou uma motivação e revelou ter capacidade para 
desenvolver competências no âmbito do 
empreendedorismo. Todas as atividades paralelas, 
desenvolvidas com o objetivo de se angariarem fundos, 
foram levadas a cabo com sucesso, tendo sido angariado 
cerca de 900USD. Os alunos estão de parabéns por todo o 
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empenho e dedicação ao projeto. Revelaram um 
comportamento exemplar. 

52 
Jogos didáticos de 
Língua Portuguesa 

1º Ciclo 

A atividade decorreu conforme o planeado tendo os 
alunos demonstrado bastante interesse e motivação na 
realização dos jogos. 

53 O que são fósseis Outro 

A atuividade decorreu conforme o previsto. As crianças 
aderiram com entusiasmo enquanto os mais velhos se 
esforçaram para proporcionarem aos mais novos 
momentos ricos de aprendizagem. 

54 
Conta-me uma 

história 
Outro 

O envolvimento e entusiasmo das crianças foram 
espectaculares. Demonstraram motivação, interesse e 
satisfação em partilhar o seu trabalho com a comunidade 
escolar. A data da atividade foi alterada pelo grupo 
porque entendeu ser mais conveniente apresenta-la na 
"Semana das Expressões". 

55 

Aprendizagem 
colaborativa 
"Olhares que 

falam..." 

Outro 

Aproveitando a sua experiência pessoal na idealização, 
elaboração e concretização do projeto colaborativo 
“Olhares que falam...”, os professores, e autores do livro 
“Olhares que falam...”, procuraram incentivar os alunos a 
aprender juntos, a valorizar os conhecimentos e 
experiências de cada um e a reconhecer os benefícios de 
trabalhar em colaboração. Ao longo da sessão os alunos 
foram incentivados a participar, começando por explicar 
o modo como realizam os trabalhos de grupo pedidos 
pelos professores. Nesta sessão também houve um 
momento de declamação de um poema constante no 
livro, feita por alunos do 11.º ano da turma A. Foi ainda 
apresentado aos alunos um vídeo "making off" do livro e 
por fim os alunos tiveram a oportunidade de ver o livro 
pois foram disponibilizados 10 exemplares para os alunos 
manusearem. A sessão encerrou com a presença do 
diretor da escola e com a oferta de um livro à biblioteca 
da ecola. Pelo exposto, considera-se que a atividade 
decorreu com sucesso.   

56 
Concerto Pop/Rock 
(2 apresentações: 

turma A e turma B) 
Expressões 

Estas apresentações tiveram como princípio a 
apresentação do trabalho realizado durante o semestre 
de aulas de música. O facto de haver este objetivo final 
de apresentação pública foi um bom motor motivacional 
para os alunos durante as aulas. O momento de 
apresentação a que os alunos do 2º turno assistiram foi 
também um momento de apresentação da disciplina a 
estes alunos que vão iniciar o 2º semestre. Os alunos 
mostraram bastante interesse e empenho durante a 
preparação e durante a apresentação pública. Todos os 
Encarregados de Educação foram convidados, de acordo 
com os objetivos do Projeto Educativo que dizem respeito 
à incrementação da participação dos EE´s e abertura da 
escola à comunidade. Participaram cerca de 10 
Encarregados de Educação. 

57 
Parlamento dos 

Jovens 
Outro 

Esta atividade mobilizou um grande número de alunos, 
que se verificou pelo número de listas candidatas a 
deputados. Foram cumpridos todos os prazos e as ações 
previstas no regulamento do projeto. Foram promovidas 
diversas atividades, entre as quais, palestras, ações de 
sensibilização, caminhadas para identificação de 
problemas ambientais e de limpeza de uma praia e 
articulações curriculares entre as diversas disciplinas, 
destacando-se Ciências Naturais e Cidadania e 
Desenvolvimento, ao nível do Básico. Destacamos ainda a 
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colaboração da docente Brigitte Lopez que, na disciplina 
de MACS, fez o tratamento estatístico dos resultados das 
eleições dos deputados e a docente Ana Tavares que, na 
qualidade de engenheira do ambiente, dinamizou duas 
sessões de esclarecimento intitulada "Desenvolvimento 
sustentável: passado, presente e futuro" para os alunos 
do Ensino Secundário. 

58 
Palestra "O poder 

dos sentidos" 
MCE 

Os alunos envolveram-se e participaram nas atividades 
que foram propostas durante a palestra. 

59 
Ação de 

sensibilização "Praia 

Limpa" 
CSH 

A atividade decorreu conforme o previsto havendo uma 
boa adesão e participação de todos os elementos 
envolvidos. Considera-se o um ponto forte o envolvimento 
dos alunos e dos encarregados de educação, no 2º Ciclo. 
Como constrangimento poder-se-à apontar o destino do 
lixo recolhido pelos alunos. O lixo recolhido pelos alunos 
ficou na praia para ser posteriormente queimado, quando 
o que seria desejável era que ele fosse retirado da praia. 

60 
Uma carta com selo 

carimbado 
1º Ciclo 

Os alunos aderiram à atividade com interesse e 
entusiasmo. Desenvolveram a sua competência de escrita 
de cartas e preencheram corretamente os dados 
referentes ao remetente e destinatário necessários num 
envelope. A ida aos correios de Díli decorreu sem 
problemas, tendo a turma sido calorosamente recebida. 
Os alunos puderam ainda visitar as instalações, 
observando a zona de receção de encomendas e 
subscritos, assim como o local onde se encontram as 
caixas dos apartados de Timor-Leste. 

61 
"Aquecimento 

Global" no 1.º ciclo 
CSH 

A atividade decorreu como previsto. Os alunos que 
prepararam a atividade realizaram todo o trabalho que 
estava planeado. Os alunos do 1º ciclo mostraram 
interesse na atividade, nomeadamente na observação da 
representação dos fantoches e na apresentação em 
diapositivos. Como primeira abordagem das questões do 
aquecimento, os objetivos foram alcançados. 

62 
Palestra sobre ETA e 

ETAR 
CSH 

Os alunos revelaram interesse e participaram com 
empenho na dinâmica desenvolvida. Através da 
apresentação feita pela AdP Timor-leste, os alunos 
puderam clarificar e melhor compreender o 
funcionamento de ETA´s e de ETAR´s e quais as suas 
importâncias na sociedade e nas nossas vidas. A 
apresentação foi bastante dinâmica, tento sido 
intervalada com pequenos vídeos explicativos, da maioria 
dos processos inerentes. 

63 
Visita de estudo à 

ETA de Lahane 
CSH 

Os alunos aderiram à atividade com bastante interesse e 
entusiasmo. Foi utilizada para averiguação uma grelha de 
avaliação da atividade, assim como comentários dos 
alunos e registo de anotações durante a visita. A turma 
foi calorosamente recebida pelos funcionários técnicos da 
ETA em Lahane. Puderam visualizar praticamente todas 
as etapas de tratamento da água, não na totalidade, 
devido à falta de alguns reagentes químicos. Mas de 
forma global o balanço foi muito positivo. 

64 

Conhecer o 
património: Visita ao 

Palácio Nobre 
(antigo Palácio do 

Governador) 

CSH 
A apreciação crítica - oral - dos intervenientes foi 
excelente. Observação direta de cada turma atestou esse 
comentário. 
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65 
A Ciência nas nossas 

mãos 
MCE 

A atividade "A Ciência nas nossas mãos" deveria ter 
acontecido uma vez por mês desde março a julho. Por 
falta de disponibilidade por parte do Centro Cultural só 
foi possível fazer 1 das 5 palestras previstas. 
Considerando os comentários finais na palestra, o público 
gostou muito e aprendeu. 

66 
Sessão formativa 

sobre Água 
MCE 

A ação decorreu como previsto. Os alunos colocaram 
questões, tendo sido participativos. 

67 
Comemorações da 

Época Pascal 
Outro 

No que se refere à campanha de recolha de alimentos, 
toda a comunidade escolar envolveu-se de forma 
participativa, empenhada e interessada. Contribuindo 
assim para o sucesso, do total de alimentos angariados 
para o Orfanato. Quanto às atividades desenvolvidas ao 
longo das semanas (artes plásticas e organização dos 
jogos) para o dia da festa de encerramento do 2º Período, 
todos os envolvidos desempenharam o seu papel de forma 
aplicada. Relativamente ao dia da festa, é importante 
referir que a atividade de exibição dos filmes do 5º ano 
ao 11º ano, teve alguns inconvenientes, nomeadamente a 
falta de colunas na escola para cobrir todas as salas, 
lacuna que foi ultrapassada pelo empréstimo de colunas 
de alguns professores. Em três salas, a exibição não foi 
muito satisfatória devido ao barulho proveniente das 
atividades do 1º Ciclo. Quanto às atividades do 1º Ciclo, 
também se observou alguns inconvenientes. Salientando-
se a falta de colunas no centro de formação para os 
primeiros grupos, e a dificuldade em gerir a rotatividade 
ideal para todas as turmas. O momento da festa/lanche 
partilhado foi muito positivo. 

68 
"Desenhar para 

conhecer, conhecer 

para proteger" 
MCE 

Os alunos corresponderam ao solicitado, permitindo a 
concretização do projeto que culminou com uma 
exposição dos trabalhos realizados, no átrio da escola, no 
mês de junho. O principal objetivo era levar os alunos a 
pesquisar sobre espécies de animais em vias de extinção, 
escolher um animal e desenhá-lo, através do desenho 
científico (conhecimento transmitido pela professora 
Teresa Cunha, em cada uma das turmas) e, o objetivo 
traçado foi alcançado. 

69 Workshop de Cinema Outro 

A atividade decorreu conforme o planeado. Os alunos 
conheceram o CAMSTL, assistiram à palestra do realizador 
Max Stahl e debateram com este algumas das temáticas 
dos filmes assistidos. Os alunos mostraram-se 
interessados e envolvidos na atividade. No que diz 
respeito ao transporte dos alunos para o CAMSTL, houve 
um pequeno atraso uma vez que uma das carrinhas 
escolares teve uma avaria e a outra estava ocupada. 
Assim houve a necessidade de recorrer a carros 
particulares de professores e da direção da escola. 

70 
Biscoitos da Páscoa 

e pinturas 
1º Ciclo 

A atividade decorreu conforme o planeado tendo os 
alunos demonstrado bastante interesse e motivação na 
confeção dos biscoitos e criatividade nas pinturas e 
decoração. 

71 Canguru Matemático MCE 

O exercício decorreu de acordo com as instruções 
solicitadas pelo júri nacional e nas instalações, possíveis, 
existentes na escola. Os alunos participaram em grande 
número e fizeram-no com empenho e dedicação, apesar 
de muitos deles o terem realizado o exercício num espaço 
pouco adequado para a sua realização, o refeitório 
escolar. Salienta-se a disponibilidade da direção escolar 
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para a implementação do "Canguru Matemático" bem 
como de todos os professores intervenientes. 

72 

"Intercâmbio 
comunicacional 

entre alunos da EPD 
e a alunos da EPM - 

A Sociedade da 

Informação" 

CSH 
A atividade decorre ao longo do próximo ano letivo. Neste 
sentido, não é possível realizar a sua avaliação neste 
momento. 

73 
25 de Abril - 

Comemoração 
Outro 

O evento decorreu com o total envolvimento de alunos e 
docentes promotores; registou-se uma participação da 
comunidade escolar em muito especial do 1º CEB que 
juntamente aderiu ao acompanhamento musical das 
atuações; os alunos e professores que assistiram 
mostraram satisfação e foram reportando entre eles os 
acontecimentos da Revolução do 25 de Abril; houve uma 
adesão simbólica de encarregados de educação e um 
feedback igualmente positivo; foi feita a cobertura do 
acontecimento com registo de audiovisual e fotográfico 
de vários elementos da comunidade escolar. 

74 
Tarde Cultural com 

Sophia de Mello 

Breyner Andersen 
1º Ciclo 

Os alunos participaram com um interesse notável, 
dedicando-se integralmente ao objetivo da atividade. 
Declamaram os poemas de forma audível e bem 
articulada, com um acompanhamento rítmico correto. 
Apresentaram a peça de forma expressiva e bem 
articulada. Tiveram um comportamento exemplar. O 
público elogiou bastante as apresentações feitas pelos 
alunos. Venderam-se todos os bilhetes. 

75 
Antes de 20 de maio 

de 2002 
1º Ciclo 

A atividade foi do interesse dos alunos, tendo contribuído 
para o desenvolvimento dos seus conhecimentos e da sua 
cultura geral. Foi uma boa forma de entendimento sobre 
a especificação do feriado que se seguia à data da visita: 
Dia da Restauração da Independência de Timor-Leste. 

76 
Exposição "Fatores 
de identidade da 

cultura portuguesa" 
CSH 

Os alunos desenvolveram-se na atividade de forma 
dinâmica e a maioria empenhou-se nas tarefas 
desenvolvidas ao longo das várias semanas. Durante a 
exposição tivemos alguns alunos que participaram com 
empenho na montagem da mesma. Quanto à participação 
no grupo do facebook com os colegas da Escola S.J.E. 
alguns alunos mostraram-se interessados e interagiram 
com os colegas da Escola S. J.Estêvão. Salienta-se, ainda, 
o envolvimento positivo de toda a comunidade escolar 
nos momentos de atuação (de dança e música) e a 
articulação com os alunos do 6º ano, turmas A e B, na 
participação de uma atuação de uma dança tradicional 
portuguesa. 

77 
Concurso 

SuperTmatik Cálculo 

Mental 
MCE 

As eliminatórias entre alunos da mesma turma para 
apuramento dos 3 primeiros classificados de cada turma, 
decorreu bem. As partidas realizadas para apuramento 
dos finalistas, decorreram num ambiente competitivo mas 
saudável. A final online decorreu no dia 16 de maio, aqui 
alguns finalistas sentiram algumas dificuldades, 
principalmente os mais novos, porque a sua destreza 
computacional é deficiente. No entanto, considero que as 
pontuações obtidas pelos alunos da escolas foram muito 
boas, tendo em conta o número elevado de participantes 
e ser uma prova a nível internacional. 

78 
Semana das 
Expressões 

Expressões 
Excelentes níveis de interesse e empenho por parte de 
todos os alunos envolvidos mais diretamente nas 
atividades; Excelente articulação e trabalho entre os 
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professores do departamento de Expressões e todos 
aqueles que colaboraram e participaram nesta semana; 
Excelente articulação entre as disciplinas envolvidas: 
Educação Musical, Educação Visual e Educação 
Tecnológica, Educação Física, Grupo de Ginástica do 
Desporto, clube de Teatro, Pré-Escolar e 1ºCiclo. 
Pertinência das atividades desenvolvidas. Realização de 
atividades com muito boa qualidade musical, física e 
visual. De modo geral toda a comunidade educativa 
adorou a Semana das Expressões, dando os parabéns ao 
departamento pelo evento. 

79 

Visita de estudo 
pelos pontos de 

interesse da cidade 

de Díli 

CSH 

A atividade foi concluída com sucesso e todos os objetivos 
foram globalmente cumpridos. Os alunos fizeram vídeos 
em que apresentavam os principais pontos de interesse da 
cidade de Díli. Quatro alunas vestiram-se com Tais 
tradicionais para melhor representar a cultura timorense. 
Estes vídeos serviram para realizar um pequeno 
documentário intitulado "Díli, cidade da paz" que foi 
apresentado no festival de cinema da escola e será 
partilhado com o Agrupamento de Escolas Carlos 
Amarante, no âmbito do intercâmbio celebrado com este 
estabelecimento de ensino.    

80 

Intercâmbio entre 
com o Agrupamento 

de Escolas Carlos 
Amarante 

CSH 

A atividade foi concluída com sucesso, os alunos do 
Agrupamento de Escolas Carlos Amarante já receberam a 
nossa correspondência com muito agrado. Contudo, os 
nossos alunos ainda não receberam a correspondência da 
escola parceira. No contacto com a outra escola, recebi a 
informação de que a correspondência tinha sido 
devolvida, mas que já a enviaram novamente.       

81 
Visita a uma "quinta 

pedagógica" 
1º Ciclo 

A atividade decorreu conforme o planeado tendo os 
alunos demonstrado bastante interesse, motivação e 
curiosidade no decorrer da visita. 

82 
Festival de Cinema - 

Curtas-metragens 
Outro 

A atividade decorreu conforme o planeado. Foram 
exibidas as curtas-metragens realizadas pelos alunos, 
nomeadamente "Díli, cidade da Paz", "Infância roubada", 
"O olhar do futuro", "Guardador de rebanhos - poema 
XXXIII"e "Guardador de Rebanhos - poema II". Os alunos 
mostraram-se interessados nas apresentações dos colegas 
e alguns dos autores puderam também falar um pouco 
sobre a sua experiência no campo audiovisual, assim 
como das temáticas abordadas. A atividade demorou um 
pouco mais que o previsto devido a um problema técnico 
que surgiu durante a exibição, mas que foi prontamente 
corrigido. 

 


