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Relatório de Atividades 
 

 

O presente Relatório de Atividades tem por finalidade apresentar um resumo das atividades efetivamente 

desenvolvidas ao longo do período letivo referido e foi elaborado de acordo com os relatórios entregues pelos 

proponentes e executantes 
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Ano Letivo 2014/2015 
 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Data DESCRIÇÃO 
6  de janeiro ( CANTAR AS JANEIRAS (CARAPELHOS) 

Coordenação:  Inês Pires; Maria Preciosa Cruz; Maria do Céu Pinho 

Dinamizadores/Colaboradores:  Professoras e Educadora 
 

Público – alvo:  População da localidade 

 
No dias anterior, foi estabelecido um diálogo com os alunos sobre esta tradição e 

realizado um ensaio de uma música alusiva ao tema. Os alunos construíram coroas de reis 
com cartolinas douradas. No dia de Reis, em conjunto com o Jardim de Infância, revivemos 
esta tradição, indo cantar as Janeiras a alguns locais públicos desta localidade, incluindo a 
Associação de Solidariedade Social de Carapelhos. 

Como sinal de gratificação, foram oferecidas às crianças algumas guloseimas. 
 

Recursos Utilizados:  - Cartolina (para realização das coroas) 
6  de janeiro ( Cantar as janeiras) - Portomar 

 

Coordenação:  Manuela Parada 

Dinamizadores/Colaboradores:  
Professoras Manuela Parada, Lídia 
Rousselot,Ana Isabel Rocha,educadora 
Fernanda Lourenço e assistentes 
operacionais.  
 
Público – alvo:  todos os alunos da E.B.1 
de Portomar e Jandim de infância 
 
No dia 6 de janeiro de 2015, saímos da 
escola e fomos à comunidade próxima, 
cantar as janeiras. 
Todos os alunos, quer da escola, quer do 
Jardim de Infância, respetivas professoras, educadora e assistentes operacionais 
festejaram esta tradição e alegrámos a comunidade por onde passámos. Fomos muito bem 
recebidos e presenteados com guloseimas e bolo-rei da época.  
A atividade foi muito agradável, decorreu conforme o planeado e sem incidentes. 
 

Recursos Utilizados:   VOZ, ALGUNS INSTRUMENTOS MUSICAIS, VONTADE DE CANTAR AS JANEIRAS E DESEJAR 

UM BOM ANO NOVO; 

20 DE JANEIRO  VISITA DE ESTUDO - FÁBRICA DA CIÊNCIA VIVA – AVEIRO E NAVIO SANTO ANDRÉ - ÍLHAVO  

Coordenação:   
 Professores Titulares e Professores UEEA  

 
Dinamizadores/Colaboradores:   
 Professores Titulares, Professores da UEEA e Assistentes Operacionais  

 
Público – alvo:   
 Alunos do 1º CEB da EB Mira  

 
 A atividade decorreu conforme o previsto. Foram cumpridos os objetivos propostos.  
Toda a escola se envolveu de forma empenhada e interessada, tendo os alunos participado 
ativamente.  
A visita permitiu desenvolver capacidades e realizar experiências e assim pôr em prática o 
“vamos experimentar”. Permitiu também reconhecer a pesca como actividade económica e 
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apreciar os recursos utilizados.  
Os alunos saíram mais enriquecidos e valorizados com esta actividade. 
 

 
 
Recursos Utilizados:   
 FÁBRICA DA CIÊNCIA VIVA E NAVIO SANTO ANDRÉ  

CUSTO TOTAL: 500 €  
 

23 DE JANEIRO ( CANTAR AS JANEIRAS -EB PRAIA 

DE MIRA) 
Coordenação:  Luís Lourenço e 
Fernando Silva 
Dinamizadores/Colaboradores:  
Fernando Silva, Fátima Saraiva, 
Luís Lourenço, Graça 
Domingues, Hélder Jesus e 
Nelson Auxiliar 
Público – alvo:  Alunos do 3.º e 
4.º ano e Comunidade Educativa 
 
No dia 23 de janeiro, as turmas 
do 3º e 4º anos de escolaridade 
deslocaram-se ao Centro de Dia 
da UPAS para Cantar as 
Janeiras. Mais do que vivenciar tradições alusivas à época, a atividade teve um propósito 
essencialmente formativo, proporcionando o convívio intergeracional e a sensibilização dos 
alunos para o fomento de valores como o respeito e a solidariedade, valores 
imprescindíveis a um salutar viver em sociedade.  
A animação decorrente da nossa presença e dos cantares apresentados contribuiu para 
alegrar os idosos que usufruem dos serviços da instituição e permitiu aos nossos alunos 
reconhecerem a importância do trabalho desenvolvido pelas instituições de cariz social.  
 
Recursos Utilizados:   
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13 DE FEVEREIRO ( DESFILE DE CARNAVAL (EB DE PRAIA DE MIRA) ) 

Coordenação:   Luís Lourenço, Hélder Jesus, Fernando Silva e Fátima Saraiva 

Dinamizadores/Colaboradores:  Fernando Silva, Fátima Saraiva, Graça Domingues, Luís 
Lourenço, Erotilde Pacheco e Cristina Oliveira   

Público – alvo:   Alunos e Comunidade Educativa 
 
É incontornável. Hoje, os desfiles de Carnaval são festejos de carater popular, pautados 
pela folia, de acordo com os usos e costumes locais, aos quais se junta o convívio, a cor, as 
fantasias e, não raras vezes, a sátira mordaz e a extravagância das vivências.  
Se ao nosso desfile não terá faltado nem o convívio, muito menos a cor e a alegria, a nossa 
participação colocou de lado eventuais situações de escárnio e pautou-se por um cariz 
exclusivamente pedagógico, subordinado à temática sugerida pela entidade organizadora, 
a Câmara Municipal de Mira. As fantasias criativas e coloridas e os cartazes alusivos à 
temática - “A Defesa da Floresta” - foram o mote para sensibilizar a população escolar e a 

assistência para a necessidade de 
preservação da biodiversidade nela existente. Em suma, ao longo do evento as crianças 
tiveram oportunidade de fazer transbordar toda sua alegria e contentamento, o que 
contribuiu para demonstrar publicamente o trabalho desenvolvido. Um bem-haja às 
Assistentes Operacionais pelo empenho demonstrado na confeção dos adereços utilizados 
no desfile. 
 

Recursos Utilizados:   CARTOLINA, SACOS DE PLÁSTICO, ROUPA SEM USO, TINTAS E OUTROS 

 ( ) 
Coordenação:   
Dinamizadores/Colaboradores:   
Público – alvo:   
 
Recursos Utilizados:   

 Atividades enviadas até ao dia 9 de março 

  


