
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES Departamento de Expressões 
 
Objetivos gerais:  
 

1. Promover o sucesso académico 
 

2. Educar para a cidadania 
 
 

Nº Código Atividade Principal Objetivo Dinamizadores Público-alvo Calendarização 

  
“Eugeníadas”-Torneio 
interturmas de Jogo do 
Mata 

-Desenvolvimento dos conhecimentos 
relativos ao jogo do mata. 

-Promover a inclusão competitiva de 
géneros 

-Promover o Ecletismo 

-Participar no torneio com “fair play” 
erradicando comportamentos de 
indisciplina. 

 

Professores de 
Educação Física do 2º 
e 3º ciclos da Escola 
Eugénio dos Santos. 

Alunos do 5º Ano 
15 de dezembro 
de 2014 (manhã) 

  
“Eugeníadas”- Torneio 
interturmas de Bola no 
Fundo 

-Desenvolvimento dos conhecimentos 
relativos ao jogo de Bola no Fundo. 

-Promover a inclusão competitiva de 
géneros 

-Promover o Ecletismo 

-Participar no torneio com “fair play” 
erradicando comportamentos de 
indisciplina. 

Professores de 
Educação Física do 2º 
e 3º ciclos da Escola 
Eugénio dos Santos. 

Alunos do 6º Ano 
15 de dezembro 
de 2014 (tarde) 

  
Corta Mato – Corrida de 
Resistência 

Promover a prática da modalidade 
desportiva do Atletismo, desenvolvendo a 
resistência, proporcionando ainda o 
desenvolvimento das competências de 
carácter social e competitivo. 

Analisar e interpretar a realização das 
atividades físicas aplicando os 
conhecimentos sobre a técnica, 
organização e participação, ética 

Professores de 
Educação Física do 2º 
e 3º ciclos da Escola 
Eugénio dos Santos. 
Associação de 
Atletismo de Lisboa 

Alunos do 5º e 6º 
anos e do 3º CEB da 
Escola Eugénio dos 
Santos. 

16 de Dezembro 

(manhã) 



desportiva entre outros. 

  

“Eugeníadas” - Torneio 
interturmas de ginástica 
de solo e de 
minitrampolim 

-Desenvolvimento dos conhecimentos 
relativos à modalidade de ginástica. 

-Promover a inclusão competitiva de 
géneros 

-Promover o Ecletismo 

-Participar no torneio com “fair play” 
erradicando comportamentos de 
indisciplina. 

Professores de 
Educação Física do 2º 
e 3º ciclos da Escola 
Eugénio dos Santos. 

Alunos do 5º e 6º 
anos 

19 de fevereiro 
de 2015 

  
Mega sprint – Corrida de 
Velocidade (integrado 
no dia das Expressões) 

Promover a prática da modalidade 
desportiva do Atletismo, desenvolvendo a 
velocidade, proporcionando ainda o 
desenvolvimento das competências de 
carácter social e competitivo. 

Analisar e interpretar a realização das 
atividades físicas aplicando os 
conhecimentos sobre a técnica, 
organização e participação, ética 
desportiva entre outros. 

Professores de 
Educação Física do 2º 
e 3º ciclos da Escola 
Eugénio dos Santos. 
Associação de 
Atletismo de Lisboa 

Alunos do 5º e 6º 
anos e do 3º CEB da 
Escola Eugénio dos 
Santos. 

20 de Março 

(manhã) ou no 
dia das 
Expressões caso 
seja 
calendarizado 
para outro dia. 

  
Mega salto – Salto em 
comprimento (integrado 
no dia das Expressões) 

Promover a prática da modalidade 
desportiva do Atletismo, desenvolvendo a 
destreza na especialidade do salto em 
comprimento, proporcionando ainda o 
desenvolvimento das competências de 
carácter social e competitivo. 

Analisar e interpretar a realização das 
atividades físicas aplicando os 
conhecimentos sobre a técnica, 
organização e participação, ética 
desportiva entre outros. 

Professores de 
Educação Física do 2º 
e 3º ciclos da Escola 
Eugénio dos Santos. 
Associação de 
Atletismo de Lisboa 

Alunos do 5º e 6º 
anos e do 3º CEB da 
Escola Eugénio dos 
Santos. 

20 de Março 

(manhã) ou no 
dia das 
Expressões caso 
seja 
calendarizado 
para outro dia. 

  
“Eugeníadas” - Torneio 
interturmas de Futsal 

-Desenvolvimento dos conhecimentos 
relativos à modalidade desportiva de 
futebol. 

-Promover a inclusão competitiva de 
géneros 

-Promover o Ecletismo 

-Participar no torneio com “fair play” 

Professores de 
Educação Física do 2º 
e 3º ciclos da Escola 
Eugénio dos Santos. 

Alunos do 6º Ano 
4 de maio de 
2015 (manhã) 



erradicando comportamentos de 
indisciplina. 

  
“Eugeníadas” - Torneio 
interturmas de Futsal 

-Desenvolvimento dos conhecimentos 
relativos à modalidade desportiva de 
futebol. 

-Promover a inclusão competitiva de 
géneros 

-Promover o Ecletismo 

-Participar no torneio com “fair play” 
erradicando comportamentos de 
indisciplina. 

Professores de 
Educação Física do 2º 
e 3º ciclos da Escola 
Eugénio dos Santos. 

Alunos do 6º Ano 
4 de maio de 
2015 (tarde) 

 

 

Código de Atividade: 
 

 Atividades na Escola  Visitas de Estudo 

01 Semana de… 12.01 Conferências 

02 Sessão de …/ Palestra / Conferência 12.02 Espetáculos 

03 Espetáculo 12.03 Instituições 

04 Exposição 12.04 Museus (exposições permanentes) 

05 Clubes 12.05 Museus (exposições temporárias) 

06 Projetos 12.06 Museus (workshops) 

07 Convívios / Efemérides 12.07 Atividades económicas 

08 Outras 12.08 Sítios (paisagem urbana ou natural) 

09 Formação Profissional 12.09 Universidades 

10 SPO 12.10 Universidades (atividades experimentais) 

11 Gabinete de Ensino Especial 12.11 Outras 

 


