
  Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz 

 
   Escola E.B. 2-3 Dr. João de Barros 

 
Departamento de Línguas 

 
Plano de Atividades – 2019/2020 

 
 

Data 
 

Projeto/Atividade 
 

Dinamizadores 
 

Intervenientes 
 

Objetivos  
 

Espaço 
 

 
 

 
31 de out 

 
Halloween 

 
Grupo disciplinar 
de Inglês 1º ciclo 

 

 
Comunidade 

escolar 

. Divulgar a cultura 
dos países  anglo- 
saxónicos; 
. Promover o gosto pela 
disciplina de Inglês 

 
Escola das 
Abadias; 

Rui Martins e 
Centro 
Escolar 

 

 
31 de out 

 
 

Hallowe’en 
“Boots and shoes” 

contest 

 
 

 
 

Grupo disciplinar 
de Inglês 2º e 3º 

ciclos 
 
 

 
 

Comunidade 
escolar 

 
. Divulgar a cultura 
 dos países  anglo- 
saxónicos; 
. Promover o gosto pela 
disciplina de Inglês 

 
Polivalente 

 
09 a 

13 dez. 

 
 

“Christmas 
Cards” 

 
 
 

 
Grupo Disciplinar 
de Inglês (120) 

 
Professores 

Inglês 1º ciclo 
(3.º e 4.º anos) 

.Identificar festividades 
do ano; 
.Conhecer vocabulário 
relacionado com o 
Natal; 
.Cantar canções 
alusivas ao tema. 

 
Escolas de 

1.º Ciclo 

14 fevereiro Valentine’s Day 
Grupo Disciplinar 
de Inglês (120) 

Professores 
Inglês 1º ciclo 
(3.º e 4.º anos) 

- Promover o gosto pela 
disciplina; 
- Colocar em situação 
real os conteúdos 
trabalhados na 
disciplina; 
- Desenvolver a 
produção escrita. 

 
Turmas 4.ºA 

(Centro 
Escolar) e 
4.ºA (Viso) 

 
dez/jan/ 

fev 
 

 
24.º Concurso 

Literário Dr. João 
de Barros  

 
 
 

 
Grupo Disciplinar 

de Língua 
Portuguesa e 
Francês e BE 

 
 

 
Comunidade 

escolar 

 
. Promover o gosto pela 
escrita; 
. Divulgar a produção 
escrita dos alunos. 

 
 

 
3.º Período 
(a designar 
entre 4 e 8 
de maio) 

 

 
“Spelling Bee” 

 
Grupo Disc. de 

Inglês – 
 

 
Professores e 

Alunos de Inglês 
do 1.º, 2.º e 3.º 

ciclo 

 
Promover o gosto pela 
escrita em língua 
inglesa 

 
Biblioteca 
Escolar 



 
 

2.º período 
(a 

determinar) 

 
“Semana 

da Leitura” 

 
Dep. Línguas 

e Bilioteca 
Escolar 

 
Professores e 
alunos do 2.º e 

3.º ciclo 

 
. Desenvolver hábitos 
de leitura; 
. Desenvolver 
competências de leitura; 
. Promover o trabalho 
cooperativo; 
. Promover o convívio  
entre os alunos. 

 
Biblioteca 
Escolar e 

outros 

 
13 a 17 de 

abril 

 
“Earth Day” 

Grupo Disciplinar 
de Inglês (120) 

Professores e 
alunos de Inglês 

do 1.º ciclo 
(3.º e 4.º anos) 

- Promover o gosto pela 
disciplina; 
- Celebrar festividades 
internacionais; 
- Articulação com o 
projecto Eco-Escolas; 

 
Escolas de 

1.º Ciclo 

 
Fase de 

escola:23 
de jan. 

Fase conc: 
março 

Participação no 
Concurso 

Concelhio de 
Leitura 

Grupo Disciplinar 
de Língua 

Portuguesa e 
Francês 

e BE 

Professores e 
alunos do 2.º e 

3.º ciclo 
 

.Desenvolver hábitos de 
leitura; 
. Desenvolver 
competências de leitura 

A determinar 

 
Data a 

determinar 
 

 
Participação no 

concurso 
DAR@Língua 

 
Grupo Disciplinar 

de Língua 
Portuguesa e 

Francês 
Professora 

Teresa Guedes 

 
Professores e 
alunos do 3.º 

ciclo 
 

 
. Desenvolver hábitos 
de leitura; 
. Desenvolver 
competências de leitura 
e de uso da língua 
portuguesa 

 
Universidade 

de Aveiro 

 
Ao longo 
do ano 

 

 
Participação em 

atividades 
promovidas pela 

CMFF 

 
Dep. Línguas 

 
 
 
 

 
Professores e 
alunos do 2º e 

3º ciclo 
 

 
. Promover o gosto pela 
leitura; 
. Divulgar a obra de 
autores de língua 
portuguesa; 
. Desenvolver 
competências de 
comunicação. 

 
Auditório do 

Museu 
Municipal Dr. 

Santos 
Rocha 

 
 

Na Semana 
da Leitura 

 
Última 

semana de 
março  

 
 
 

Concurso  
“ Línguas à 

Solta” 
 
 

 
Dep. Línguas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Professores e 
alunos do 1.º, 

2.º e 3.º ciclo do 
agrupamento 

 

 
. Desenvolver hábitos 
de leitura; 
. Desenvolver 
competências de leitura 
e uso das línguas; 
. Promover o convívio  
entre os alunos. 

 
 

Escola 

 
Semana da 

Leitura 

 
Feira do Livro 

 
 

 
Dep. de Línguas 

e BE 

 
Professores e 

alunos dos 2.º e 
3.º ciclos 

 

. Aprender a valorizar o 
livro; 
. Promover o gosto pela 
leitura; 
. Desenvolver hábitos 
de leitura; 
. Promover o convívio  

 
BE 

 
Ao longo 
do ano 

 
Olimpíadas de 

Inglês 

 
Grupo disciplinar 
de Inglês 2º e 3º 

ciclos 
 

 
Professores e 

alunos dos 2º e 
3º ciclos 

 
Divulgar a cultura 
 dos países  anglo- 
saxónicos; 
. Promover o gosto pela 
disciplina de Inglês 

 
Biblioteca 
Escolar 

 
15 a 19 de 

junho 

 
“Festas final de 

ano” 

Grupo Disciplinar 
de Inglês (120) 

 

Alunos de Inglês 
do 1.º ciclo 
(4.º ano) 

- Promover atividades 
de convívio entre 
pares/comunidade 
educativa. 

 
Escolas do 

1.º ciclo 
 

 


