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Relatórios das atividades extra 

 
Atividade: Filme de Natal 4ºB e 4ºC                                   Data: 12 de dezembro de 2011 
Local: Junta de Freguesia de S. Francisco Xavier                         Horário: 14h00 – 15h30 
                         
 
De modo a finalizar o primeiro período da atividade “Afetos nas Escolas” todas as turmas 
visionaram um filme sobre o Natal. Como acompanho a turma do 4ªB nos “Afetos nas 
Escolas” e também já acompanhei a turma do 4ºC, acompanhei os alunos nesta 
atividade. Antes dos alunos chegarem estive, junto com as psicólogas, a preparar a sala 
para receber os alunos.  
Quando os alunos chegaram sentaram-se nos colchões, organizados por turmas, e 
quando todos fizeram silêncio demos início ao filme “Patas Natal”. Os alunos gostaram do 
filme, tendo prestado atenção, havendo alguns que se distraiam com o barulho 
proveniente da entrada. Um dos alunos da turma do 4ºC estava muito agitado, distraindo 
os colegas pelo que foi para o fundo da sala e ficou sentado junto a mim e à professora, 
para assim ficar com mais atenção ao filme. 
No final do filme, despedimo-nos dos alunos e estes fizeram uma fila e foram de volta 
para a escola juntamente com a professora. Eu e as psicólogas ficámos na sala a 
arrumar os materiais. 
 
 
 
Atividade: Filme de Natal 1º e 2º ano                                 Data: 13 de dezembro de 2011 
Local: Escola EB1 Caselas                                                            Horário: 13h30 – 15h00 
 
Para finalizar as atividades dos “Afetos nas Escolas” todas as turmas visionaram um filme 
sobre o Natal. Visto estar a acompanhar a turma de 2º ano nesta atividade, estive 
presente no visionamento do filme de Natal. Eu e a Dr.ª Ana Morato chegámos mais cedo 
à escola de modo a preparar a sala para os alunos verem o filme. Quando chegámos à 
sala a professora responsável não estava e as colunas estavam trancadas no armário do 
qual apenas esta possuía a chave, pelo que não foi possível utilizá-las. 
Após tudo preparado fomos buscar os alunos às salas. Eu dirigi-me à sala de 2º ano e a 
Dr.ª Ana à sala de 1º ano. Quando todos os alunos chegaram à sala, sentaram-se e 
demos início ao filme “O Natal Mágico do Mickey”. Os alunos estiveram em silêncio pois 
para conseguirem ouvir não podiam fazer barulho porque não havia colunas. Apesar dos 
problemas com o som, os alunos gostaram do filme, tendo-se divertido. 
Quando o filme terminou, despedimo-nos dos alunos e estes voltaram para as suas salas 
enquanto eu e a Dr.ª Ana ficámos a arrumar a sala. 
 
 
Atividade: Teatro “Canela, Ovos e Verdade – A Receita da Amizade”                      
Data: 15 de dezembro de 2011 
Local: Teatro Tivoli                                                                         Horário: 09h00 – 12h00 
 
Na quinta-feira, dia 15 de dezembro, todos os alunos da Escola EB1 Moinhos do Restelo 
foram ao teatro Tivoli ver o teatro “Canela, Ovos e Verdade – A Receita da Amizade”. 
Como eram necessárias mais pessoas para acompanhar os alunos ao teatro fomos com 
a escola. Estive a acompanhar a turma do 1ºB que viajou no autocarro com a turma do 
1ºC. Durante a viagem os alunos estavam muito entusiasmados por irem ver o teatro e 
por estarem a chegar as férias de Natal, tendo cantado algumas músicas alusivas à 
época.  
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Quando chegámos ao teatro Tivoli, os alunos lancharam e de seguida entrámos no teatro 
e os alunos sentaram-se organizados por turmas e por anos. Durante a peça de teatro os 
alunos estavam muito atentos e contentes, tendo dito no final que tinham gostado muito 
do teatro. 
De seguida, dirigimo-nos aos autocarros para voltarmos para a escola pois estava-se a 
aproximar a hora de almoço dos alunos. Durante a viagem os alunos estavam muito 
faladores e irrequietos pelo que foi necessário chamar-lhes a atenção, tendo depois 
ficado mais calmos. Quando chegámos à escola os alunos foram arrumar as suas malas 
com os lanches e de seguida dirigiram-se à cantina para almoçarem. 
 
 
 
Atividade: Lanche 4º ano                                                    Data: 15 de dezembro de 2011 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo                                         Horário: 14h00 – 15h00 
 
Na última sessão de “Afetos nas Escolas” das turmas de 4º ano, foi pedido a cada aluno 
que trouxessem um doce típico de Natal que costumassem comer em casa. Alguns 
alunos não trouxeram nada mas os alunos que trouxeram foram juntamente comigo, com 
a Dr.ª Patrícia e com a estagiária Cátia, preparar o átrio para colocarmos os doces que 
cada aluno trouxe para o lanche de Natal.  
Quando tudo estava preparado, fomos chamar os restantes alunos e cada um dos alunos 
que trouxeram doces, explicaram que doce era e de que zona era típico esse doce. 
Enquanto os alunos apresentavam os restantes colegas estavam muito impacientes pois 
queriam ir comer os doces. Foi necessário chamar a atenção aos alunos para os colegas 
conseguirem apresentar os seus doces. Após todos terem apresentado demos início ao 
lanche. Os alunos gostaram muito do lanche, estiveram muito divertidos e animados.  
No final do lanche os alunos voltaram para as suas salas e eu, a Dr.ª Patrícia e a Cátia 
ficámos a arrumar o pátio. 
 
 
 
Atividade: Apoio secretariado no II Encontro de Educação Inclusiva 
Data: 17 de fevereiro de 2012 
Local: Auditório do Centro Cultural Casapiano                              Horário: 10h00 – 12h00 
 
Como estagiárias da Junta de Freguesia de São Francisco Xavier foi-nos pedido que 
ajudássemos no II Encontro de Educação Inclusiva, organizado pela Junta, no que fosse 
necessário. No entanto, devido às nossas sessões de Psicomotricidade apenas pudemos 
estar presentes na organização inicial do encontro. Preparámos as pastas e os 
documentos para entregar aos participantes aquando a identificação dos mesmos nas 
listas de presença que também estavam ao nosso cuidado. 
Tivemos ainda tempo para organizar os materiais para serem entregues aos oradores e 
deixar as instruções necessárias à colega que ficou no nosso lugar aquando a nossa 
saída. 
Por volta das 10:45h tivemos que nos retirar pois a nossa primeira sessão de 
Psicomotricidade do dia começava às 11:15h e ainda tínhamos que organizar o material 
para a mesma.  
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Atividade: Desfile de Carnaval                                             Data: 17 de fevereiro de 2012 
Local: Restelo                                                                                Horário: 10h00 – 12h00 
 
O Desfile de Carnaval realizou-se na sexta-feira, dia 17 de fevereiro da parte da manhã. 
Visto não haver sessão de psicomotricidade na Escola EB1 de Caselas pois os alunos 
também iriam ter desfile de Carnaval, estive a auxiliar no desfile efetuado pela Junta de 
Freguesia de S. Francisco Xavier que contou com a presença do Jardim de Infância 
Moinhos do Restelo, da Escola EB1 Moinhos do Restelo e do externato Alfred Binet.  
Antes do desfile dirigi-me à Junta de Freguesia juntamente com a minha colega de 
estágio Cristina e estivemos a ajudar nos preparativos e compusemos as nossas 
máscaras. Como ambas conhecíamos bem a maioria dos professores da Escola EB1 
Moinhos do Restelo e alguns alunos, ficámos a ajudar na coordenação desta escola. 
O desfile ocorreu perto da Junta de Freguesia estando as crianças muito animadas e 
divertidas, em especial as turmas de 4º ano que foram todo o desfile a cantar. 
Terminámos o desfile no parque dos moinhos onde foi entregue um saco com 
lembranças a cada aluno.  
Após todos terem recebido o saco, despedimo-nos dos alunos e dirigimo-nos novamente 
à Junta de Freguesia para arrumar os materiais. 
 
 
 
Atividade: Sessão de Páscoa 4ºC                                            Data: 20 de março de 2012 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo                                         Horário: 09h45 – 10h45 
 
Esta foi a última sessão de “Afetos na Escola” dos alunos do 4º C no 2º período tendo 
como tema a Páscoa. Visto a Dr.ª Patrícia necessitar de ajuda nesta atividade, eu e a 
minha colega de estágio Cristina comparecemos também à sessão. 
Quando chegámos à escola a Dr.ª Patrícia dirigiu-se à sala, juntamente com a Cristina 
que se encontrava mascarada de Dr.ª Olívia Salcedo, enquanto eu fui esconder as pistas 
sobre o tesouro em vários locais da escola. Enquanto estive a preparar as pistas para a 
caça ao tesouro a Dr.ª Patrícia explicou aos alunos que a Dr.ª Olívia Salcedo se 
encontrava ali para pedir ajuda aos meninos para procurar um tesouro escondido na 
escola. Quando cheguei à sala os alunos já tinham formado os grupos e estavam a 
preencher a ficha de apresentação do grupo para poderem receber a primeira pista para 
descobrir o tesouro. Conforme foram acabando de preencher as fichas foram recebendo 
as primeiras pistas e saíram da sala para encontrar as pistas restantes. Durante a caça 
ao tesouro eu e a Cristina estivemos pela escola para prestar apoio aos grupos se fosse 
necessário. Quando os grupos saíram da sala começaram a procurar as pistas pela 
escola de modo apressado e desordenado, não seguindo a ordem correta das pistas. 
Dirigimo-nos então aos grupos para explicar que estes tinham de seguir a ordem das 
pistas pois, caso contrário, não encontrariam o tesouro. Os grupos reorganizaram-se e 
conseguiram então fazer a caça ao tesouro, havendo dois grupos que continuaram sem 
realizar o trabalho de equipa que era esperado.  
Após o tesouro ter sido encontrado, os alunos voltaram para os seus lugares na sala e a 
Cristina distribuiu três ovos de chocolate a cada aluno como prémio por se terem todos 
esforçado para encontrar o tesouro. Como a Junta de Freguesia ainda não estava aberta 
no início da sessão, não realizámos a ficha de autoavaliação do comportamento. Fiquei 
então de voltar a sala depois do intervalo e realizar a ficha de autoavaliação com os 
alunos. Na realização da ficha de autoavaliação os alunos não mostraram qualquer 
dificuldade, tendo preenchido a ficha muito rapidamente.  
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Atividade: Sessão de Páscoa 4ºA                                            Data: 20 de março de 2012 
Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo                                         Horário: 14h30 – 15h30 
 
Esta foi a última sessão de “Afetos na Escola” dos alunos do 4º A no 2º período tendo 
como tema a Páscoa. Visto a Dr.ª Patrícia necessitar de ajuda nesta atividade, eu e a 
minha colega de estágio Cristina comparecemos também à sessão. 
Quando chegámos à escola a Dr.ª Patrícia dirigiu-se à sala, juntamente com a Cristina 
que se encontrava mascarada de Dr.ª Olívia Salcedo, enquanto eu fui esconder as pistas 
sobre o tesouro em vários locais da escola. Enquanto estive a preparar as pistas para a 
caça ao tesouro a Dr.ª Patrícia entregou a ficha de autoavaliação do comportamento nas 
sessões do 2º período para os alunos preencherem. Quando terminei de colocar as 
pistas dirigi-me à sala onde os alunos ainda estavam a preencher a ficha de 
autoavaliação do comportamento. 
Após todos terem preenchido a ficha demos início à atividade da caça ao tesouro. A Dr.ª 
Patrícia explicou aos alunos que a Dr.ª Olívia Salcedo se encontrava ali para pedir ajuda 
aos meninos para procurar um tesouro escondido na escola. Quando cheguei à sala os 
alunos já tinham formado os grupos e estavam a preencher a ficha de apresentação do 
grupo para poderem receber a primeira pista para descobrir o tesouro. Conforme foram 
acabando de preencher as fichas foram recebendo as primeiras pistas e saíram da sala 
para encontrar as pistas restantes. Durante a caça ao tesouro eu e a Cristina estivemos 
pela escola para prestar apoio aos grupos se fosse necessário. Na caça ao tesouro os 
grupos trabalharam bem em equipa, conseguindo descobrir as pistas com alguma 
facilidade. Houve, no entanto, um grupo que teve dificuldade em encontrar as pistas pois 
estavam muito desorganizados, não lendo as pistas com atenção. Foi necessário para o 
grupo e pedir para que lessem em conjunto as pistas para perceber onde tinham de ir a 
seguir. Após o tesouro ter sido encontrado, os alunos voltaram para os seus lugares na 
sala e a Cristina distribuiu três ovos de chocolate a cada aluno como prémio por se terem 
todos esforçado para encontrar o tesouro.  
 
 
 
Atividade: Sessão de Páscoa 4ºAno                                        Data: 21 de março de 2012 
Local: Escola EB1 Caselas                                                            Horário: 09h45 – 10h45 
 
Esta foi a última sessão de “Afetos na Escola” dos alunos do 4º Ano no 2º período tendo 
como tema a Páscoa. Visto a Dr.ª Patrícia necessitar de ajuda nesta atividade, eu e a 
minha colega de estágio Cristina comparecemos também à sessão. 
Quando chegámos à escola a Dr.ª Patrícia dirigiu-se à sala, juntamente com a Cristina 
que se encontrava mascarada de Dr.ª Olívia Salcedo, enquanto eu fui esconder as pistas 
sobre o tesouro em vários locais da escola. Quando terminei de colocar as pistas dirigi-
me à sala onde a Cristina e a Dr.ª Patrícia estavam a explicar a atividade da caça ao 
tesouro. A Dr.ª Patrícia explicou aos alunos que a Dr.ª Olívia Salcedo se encontrava ali 
para pedir ajuda aos meninos para procurar um tesouro escondido na escola. Quando 
acabaram a explicação, formámos os grupos, entregamos as primeiras pistas e os alunos 
saíram da sala para encontrar as pistas restantes. Durante a caça ao tesouro eu e a 
Cristina estivemos pela escola para prestar apoio aos grupos se fosse necessário. Na 
caça ao tesouro os grupos trabalharam bem em equipa, conseguindo descobrir as pistas 
com alguma facilidade. Após o tesouro ter sido encontrado, os alunos voltaram para os 
seus lugares na sala e preencheram a ficha de apresentação do grupo. No final a Cristina 
distribuiu três ovos de chocolate a cada aluno como prémio por se terem todos esforçado 
para encontrar o tesouro e despedimo-nos dos alunos. 
 
 



 Atividades extra – Junta de Freguesia S. Francisco Xavier 
Estagiárias: Ana Cristina Matias & Lígia Cardoso 

Orientadora: Prof. Dra. Celeste Simões 

5 
 

 
Atividade: Colónia de Páscoa                                                   Data: 26 de março de 2012 
Local: Caselas                                                                                Horário: 09h30 – 12h30 
 
A pedido da Junta de Freguesia de São Francisco Xavier, dinamizámos algumas 
atividades no período da manhã no primeiro dia da Colónia de Páscoa organizada pela 
Junta de Freguesia. Estavam presentes 26 crianças na colónia, acompanhadas por dois 
monitores. Para as atividades, contámos ainda com a presença de outra colega de 
mestrado que veio realizar as atividades connosco. 
Quando chegámos a Caselas preparámos os materiais para as atividades, e após tudo 
estar montado, explicámos aos monitores o que iria ser feito.  
A primeira atividade feita foi “o meu gesto” em que as crianças se iriam apresentar, 
dizendo o nome e um gesto que as carateriza-se. As crianças gostaram da atividade mas 
como era um grupo grande, tiveram dificuldades em ouvir os colegas que falavam mais 
baixo, dispersando-se um pouco à conversa com os colegas do lado. 
De seguida, dividimos as crianças em cinco grupos, para realizar o circuito das estações. 
Cada grupo estava acompanhado por um monitor que dinamizava a atividade.  
Após a divisão em grupos demos início ao circuito. Cada grupo teria um cartão onde iria 
colocar o nome escolhido para a equipa, nomes que foram bastante originais, e onde 
estavam discriminadas as diferentes estações de forma a identificar se tinham ou não 
realizado a tarefa corretamente, para que fosse possível nomear, no final, a equipa 
vencedora.  
As atividades escolhidas para as estações foram a “caixa surpresa” onde as crianças 
tinham alimentos para provar, cheirar e tocar, o “campo minado” onde teriam que fugir 
das minas escondidas até conseguirem chegar ao fim do campo, o “twister quiz” jogo 
com base no twister original mas com o acréscimo de perguntas, a “vira a manta” onde 
em grupo teriam que se colocar em cima de uma manta e virá-la ao contrário sem saírem 
de cima dela, o “jogo da glória” constituído por 10 casa com diferentes situações em 
todas elas e o “jogo da mímica” onde teriam que representar 3 situações para que os 
colegas conseguissem adivinhar. No geral as crianças divertiram-se muito e conseguiram 
realizar todas as estações, mostrando que as atividades escolhidas foram as acertadas 
para dar início à colónia. A equipa vencedora foi a Pascoal, embora todas as outras 
tivessem ficado muito perto dessa, quase que se pode dizer que houve um empate geral.  
Para finalizar as nossas atividades realizámos uma última tarefa em grupo. Nessa as 
crianças teriam que seguir as instruções da estagiária de quantas mãos e pés poderiam 
ficar no chão, tendo que encontrar soluções para conseguirem realizar o que era pedido.  
Foi muito engraçado ver algumas ao pé coxinho, outras às cavalitas ou até em posições 
muito estranhas para cumprirem o que era pedido. Uma das crianças, a L., assumiu o 
papel claro de líder do grupo sendo ela que orientava os colegas na organização das 
posições que assumiam.  
Como as crianças estiveram todas bem durante as atividades receberam, no fim, uma 
medalha com recompensa pelo esforço demonstrado durante as tarefas. Após a 
distribuição das medalhas viemo-nos embora pois as crianças iam almoçar para se 
despacharem para as atividades que tinham à tarde.  
 
 
 
Atividade: Visita de final de ano                                                 Data: 12 de junho de 2012 
Local: Quinta do Alecrim                                                                Horário: 09h00 – 17h30 
 
Durante a visita de estudo acompanhei a turma do 3ºB. Na viagem até à quinta os alunos 
forma muito bem-dispostos, estando bastante entusiasmados com a visita. 
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Quando chegámos à Quinta do Alecrim as crianças foram recebidas pelos monitores que 
lhes estiveram a explicar as atividades que iriam realizar. Após a explicação os alunos 
lancharam e fomos para a primeira atividade.  
A primeira atividade foi a visita ao picadeiro. No picadeiro as crianças puderam conhecer 
vários cavalos, viram um cavalo a tomar banho e viram o início do treino do mesmo 
cavalo. Os alunos gostaram muito do picadeiro tendo feito várias perguntas sobre os 
cavalos. Após esta atividade foram para os insufláveis onde se divertiram bastante. De 
seguida, foram para a piscina onde fizeram alguns exercícios orientados pelos monitores 
e depois brincaram livremente, tendo ido de seguida, almoçar.  
Durante a tarde os alunos cantaram no karaoke e foram novamente para os insufláveis. 
Alguns alunos estavam com medo de andar nos insufláveis mas, após verem os colegas 
a divertirem-se, aderiram também à atividade gostando bastante. Após as atividades os 
alunos lancharam e voltaram para o autocarro para regressar à escola. Durante a viagem 
estiverem sempre animados, cantando algumas músicas.  
Quando chegámos à escola os pais já se encontravam à espera dos alunos, indos estes 
logo para casa. 


