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1. ATIVIDADES PREPARATÓRIAS DO ANO LETIVO 2017 / 2018 

1.1. Jardim de Infância da Escola Lusófona de Nampula (JINEL) 
 

Dia Atividades Público-alvo Moderador Observação 

01/ 09/17 

- Informação do calendário das 

atividades preparatórias; 

- Reunião do Coletivo de Docentes, 

Educadoras e Colaboradores da Escola. 

 

Docentes, 

Educadoras e 

Colaboradores 

da Escola. 

 

Diretora da 

Escola. 

 

Estudo do Manual do Educador (que 

inclui Regulamento Interno). 

 

 

 

 

Educadoras e 

auxiliaries. 

 

 

 

 

Coordenadora 

Do JINEL. 

 

 

 

 
04/09/17 

Arrumação dos espaços e planificação 

quinzenal. 

05/09/17 Seminário de capacitação de Educadoras 

e Auxiliares. 

06/09/17 

 

Estudo dos processos dos alunos. 

 

08/09/18 Elaboração da 1ª planificação quinzenal 

(tendo em consideração os projetos 

individuais dos alunos). 

 

09/09/17 

Reunião do Coletivo de Docentes da 

Escola, Colaboradores, Pais e 

Encarregados de Educação (Abertura do 

ano letivo). 

 

Comunidade 

escolar. 

 

Diretora da 

Escola. 
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1.2. 1º Ciclo 

Dia Atividades Público-alvo Moderador Observação 

 

 

 

01/09/17 

- Informação do calendário das 

atividades preparatórias; 

 - Reunião do Coletivo de Docentes, 

Educadoras e Colaboradores da Escola.  

Docentes, 

Educadoras e 

Colaboradores 

da Escola. 

 

Diretora da 

Escola. 

 

Levantamento dos manuais.  

 

 

 

 

 

 

Docentes. 

Prefeito.  

Estudo dos manuais levantados e 

reajuste dos programas de ensino. 

 

 

 

 

 

Coordenadora do 

1º Ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 04/09/17 

     

Estudo do Regulamento Interno, em 

assembleia dos professores do 1º Ciclo. 

05/09/17 

 

- Análise dos resultados das Provas de 

Aferição; 

- Estudo dos processos dos alunos. 

06/09/17 

Elaboração da 1ª Planificação Semanal 

(tendo em consideração os projetos 

individuais dos alunos). 

08/09/17 

Apresentação do Projeto Educativo e 

plano curricular. 

Apresentação do Plano Anual de 

Atividades. 

09/09/17 

 

Reunião do Coletivo de Docentes da 

Escola, Colaboradores, Pais e 

Encarregados de Educação (Abertura do 

ano letivo).  

Comunidade 

escolar. 

Diretora da 

Escola. 
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1.3. 2º e 3º Ciclos 

Dia Atividades Público-alvo Moderador Observação 

 

 

 

01/09/17 

- Informação do calendário das 

atividades preparatórias; 

 - Reunião do Coletivo de Docentes, 

Educadoras e Colaboradores da Escola. 

Docentes, 

Educadoras e 

Colaboradores da 

Escola. 

Diretora da 

Escola. 

 

Levantamento dos manuais.  

 

 

 

 

 

Docentes. 

Prefeito.  

Estudo dos manuais levantados e 

reajuste dos programas de ensino. 

 

 

 

 

 

Coordenadores 

dos  2º e 3º 

Ciclos. 

 

 

 

 

 

 04/09/17 
Estudo do Regulamento Interno, em 

assembleia dos docentes. 

05/09/17 

 

- Análise dos resultados das Provas de 

Aferição; 

- Estudo dos processos dos alunos. 

06/09/17 

Elaboração da 1ª Planificação quinzenal 

(tendo em consideração os projetos 

individuais dos alunos). 

08/09/17 

- Apresentação do Projeto Educativo e 

plano curricular; 

- Apresentação do Plano Anual de 

Atividades. 

 

09/09/17 

 

- Reunião do Coletivo de Docentes da 

Escola, Colaboradores, Pais e 

Encarregados de Educação (Abertura 

do ano letivo). 

Comunidade 

escolar. 

Diretora da 

Escola. 
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2. FERIADOS E TOLERÂNCIAS 
 

 25 de setembro de 2017 – 2ª feira – Feriado Moçambicano 

 04 de outubro de 2017 – 4ª feira – Feriado Moçambicano 

 12 de outubro de 2017 – 5ª feira – Tolerância de Ponto Interna – Dia do Professor Moçambicano 

 16 de novembro de 2017 – 5ª feira – Tolerância de Ponto Interna – Aniversário da Escola 

   25 de dezembro de 2017– 2ª feira – Feriado Internacional 

                                                                                                             Férias Coletivas 

 02 de janeiro de 2018 – 3ª feira – Feriado Internacional 

 03 de fevereiro de 2018 – sábado – Feriado  Moçambicano 

 13 de fevereiro de 2018 - 3ª feira (facultativo) – Carnaval 

 08 de março de 2018 – 5ª feira – Tolerância de Ponto Interna 

 07 de abril de 2018 – sábado – Feriado Moçambicano 

 25 de abril de 2018 –  4ª feira - Feriado Português - Tolerância de Ponto Interna (ELN) 

 01 de maio de 2018 – 3ª feira – Feriado Internacional 

 10 de junho de 2018 - domingo - Feriado Português - Tolerância de Ponto Interna (ELN) 

 25 de junho de 2018 – 2ª feira – Feriado Moçambicano 
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3. DATAS COMEMORATIVAS, SEM INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE 

LETIVA 

 

DATAS 

 

EFEMÉRIDES 

01/ 10 

- Dia Mundial da Música; 

- Dia Internacional do Idoso. 

16/ 10  Dia Mundial da Alimentação. 

17/ 10 Dia Mundial Contra a Pobreza. 

25/10 Dia dos Continuadores. 

26/10 Dia Internacional da Biblioteca Escolar. 

17/11 Dia Mundial do Não – Fumador. 

03/ 12 Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. 

10/ 12 Dia dos Direitos Humanos. 

11/ 02 Dia Mundial do Doente. 

19/ 03 Dia do Pai. 

20/03 Dia Internacional da Francofonia. 

21/ 03 

- Dia Mundial da Árvore; 

- Dia Mundial da Poesia. 

22/ 03 Dia Mundial da Água. 

06/ 05 Dia da Mãe. 

15/ 05 - Dia Mundial da Família; 

18/ 05 - Dia Mundial dos Museus. 
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4. PLANO DE ATIVIDADES – 1º PERÍODO 

4.1. Calendário Escolar 

Período letivo Grupo-alvo Início das aulas Término das aulas 

 

1º 

Educação Pré – Escolar 11 de setembro de 2017 22 de dezembro de 2017 

1º Ciclo do Ensino Básico 11 de setembro de 2017 15 de dezembro de 2017 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 11de setembro de 2017 15 de dezembro de 2017 

 

4.2. Conselhos de Avaliação 

Período letivo Grupo-alvo Intercalares Periodais 

 

1º  

Educação Pré – Escolar ______________ 21 de dezembro de 2017 

1º Ciclo do Ensino Básico ______________ 15 e 16 de dezembro de 2017 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico ______________ 15 e 16 de dezembro de 2017 

 

4.3. Dias letivos semanais 

Dias de semana 1º período 

Pré-Escolar 1º, 2º e 3º Ciclos 

2ª feira 14 13 

3ª feira 15 14 

4ª feira 14 13 

5ª feira 15 13 

25/ 05 Dia de África. 

01/06 Dia Internacional da Criança. 

04/ 06 Dia da Comunicação Social. 

05/ 06 Dia Mundial do Ambiente. 

16/ 06 

- Dia da Moeda (Metical); 

- Dia do Massacre de Mueda; 

- Dia da Criança Africana. 
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6ª feira 15 14 

Totais 73 67 

4.4. Dias letivos – 1º período 

Grupo-alvo Totais do 1º período 

Pré-Escolar 73 

1º Ciclo 67 

2º e 3º Ciclos 67 

 

4.5. Calendarização das atividades pedagógicas - 1º período 

 

1º Ciclo 

 Reuniões de planificação quinzenal – Sextas-feiras, das 12:10 às 14:10 horas, nas datas 08/09/2017; 

22/09/2017; 06/10/2017; 20/10/2017; 03/11/2017; 17/11/2017 e 01/12/2017. 

 

 Testes diagnóstico e mensais: 

 setembro: Teste diagnóstico de Português e Matemática (1º ao 4º Ano) – nos dias 20 a 22;  

 mensais: 

 outubro: nos dias 25 a 27; 

 novembro: nos dias 22 a 24. 

 Testes do fim do 1º período – dezembro – nos dias 06 a 08 

  Conselhos de Avaliação – dezembro – nos dias 15 e 16. 

2º e 3º Ciclos 

 Reuniões de planificação quinzenal - Sábados, das 7:00 horas às 09:00 horas, nas datas 09/09/2017; 

23/09/2017; 07/10/2017; 21/10/2017; 04/11/2017; 18/11/2017 e 02/12/2017. 

 Reuniões de Direção de Turmas - Sábados, as 08:30 horas, nas datas 09/09/2017; 07/10/2017; 04/11/2017 e 

02/12/2017. 

 Reuniões de Coordenação de Departamentos - Sábados, as 08:30 horas, nas datas 23/09/2017; 21/10/2017 e 

18/11/2017. 

 Conselhos de Avaliação – 15 e 16/12/2017. 



   

11 
Plano Anual de Atividades – Escola Lusófona de Nampula - 2017/2018 

4.6. Calendarização das atividades de direção de turmas 

Período letivo Mês Atividades 

 

 

 

 

 

 

 

1º 

 

 

Setembro 

(semana de 

01 a 08) 

- Preparação da receção dos alunos; 

- Programação da área de Formação Cívica; 

- Preparação das reuniões com os pais/encarregados de educação; 

- Estudo dos processos dos alunos ao nível dos Departamentos;  

- Arrumação das pastas das turmas; 

- Desenho de possíveis estratégias para superação das dificuldades dos 

alunos.  

setembro - Leitura do Regulamento Interno 

- Eleição dos delegados e subdelegados de turmas; 

 

 

outubro 

- Balanço das atividades realizadas no mês de setembro; 

- Eleição de pai e mãe da turma; 

- Avaliação de desempenho dos alunos; 

- Outros assuntos. 

 

novembro 

 - Balanço das atividades realizadas no mês de outubro; 

- Estudo de documentos normativos referentes aos critérios de 

avaliação; 

- Outros assuntos. 

 

dezembro 

- Conselhos de Turmas para a avaliação do 1º período – dias 15 e 16; 

- Informação dos resultados e entrega aos pais/encarregados de 

educação. 
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4.7. Calendarização das atividades de coordenação de departamentos 

Período letivo Mês Atividades 

 

 

 

 

 

 

1º 

 

 

 

setembro 

- Preparação das reuniões com os professores que compõem os 

departamentos; 

- Registo das disciplinas que não tiveram os seus programas cumpridos e a 

respetiva listagem dos conteúdos não lecionados; 

- Programação dos conteúdos não lecionados no ano letivo anterior e a 

serem dados no 1º Período; 

-  Estudo dos processos dos alunos ao nível dos departamentos; 

- Desenho de possíveis estratégias para superação das dificuldades dos 

alunos;  

- Controlo do cumprimento das atividades de aulas de apoio de Português e 

de Matemática. 

outubro 

à 

dezembro 

Estudo dos documentos: 

 “ Avaliação no Ensino Básico”; 

 “ Critérios de Avaliação”.  

 

4.8. Atividades mensais – 1º período 

setembro/2017                                 

Dias Atividades 
Público-alvo 

Estratégias Objetivos 
Responsáveis Observaçã

o 

01 

 

Atividades de 

abertura do ano 

letivo 2017/18. 

 

Comunidade 

escolar. 

- Apresentação dos 

Docentes; 

- Encontro com os 

professores. 

Tomar 

conhecimento das 

várias atividades 

programadas. 

 

 

Direção da 

Escola. 

 

4 a 8 - Lançamento do  Reunião para a    
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ano letivo; 

- Elaboração de 

projectos de 

turmas; 

-Planificação 

quinzenal. 

 

Educadoras e 

professores.  

informação sobre as 

atividades a serem 

realizadas na semana 

que antecede o início 

das aulas. 

 

Criar condições 

necessárias para o 

arranque do ano 

letivo. 

 

Coordenadores 

do JINEL e de 

ciclos.  

9 

- Abertura solene 

do ano letivo; 

- Distribuição do 

Regulamento 

Interno; 

- Eleição, nas 

turmas, de pai e 

mãe de turma. 

Pais/encarregad

os de educação 

e toda a 

comunidade 

escolar. 

- Discurso de 

abertura do ano 

letivo; 

- Apresentação do 

Aproveitamento 

pedagógico do ano 

transato; 

- Premiação dos 

melhores alunos do 

ano transato. 

 

- Distribuição do 

Regulamento Interno 

da Escola; 

- Votação do pai e 

mãe da turma. 

 

- Apresentar o 

corpo docente e 

corpo técnico-

administrativo; 

- Dar a conhecer o   

relatório sobre o 

Aproveitamento 

Pedagógico e o 

plano de 

atividades do ano 

em início; 

- Estimular o 

aluno. 

- Conhecer as 

normas de 

funcionamento da 

Escola; 

- Representar o 

Conselho da 

Escola. 

Direção da 

escola; 

Diretores de 

turmas. 

 

 

Inicio das 

atividades letivas 

do JINEL 

Crianças, 

educadoras e 

pais/encarregad

os de educação. 

Receção das crianças 

e encaminhamento às 

respetivas salas. 

Leitura do calendário 

escolar e do extrato 

do Regulamento 

Interno. 

 

Integrar as 

crianças no 

jardim, 

Conhecer o 

calendário escolar 

e as normas que 

regulam o 

funcionamento da 

Escola. 

Coordenadora  

e educadoras 

do JINEL. 
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11 

 

 

 

 

 

 

Início das 

atividades letivas, 

Alunos e 

professores. 

- Apresentação dos 

alunos aos 

professores e vice-

versa, e dos 

programas de ensino; 

- Abordagem sobre 

aspetos relevantes do 

processo de ensino e 

aprendizagem. 

- Estar ao corrente 

dos conteúdos a 

serem lecionados 

ao longo do ano; 

- Motivar os 

alunos para a 

aprendizagem. 

Direção da 

Escola e 

docentes. 

 

16 e 23 Realização de 

seminários de 

capacitação em 

didática da língua 

portuguesa. 

 

 

 

Professores. 

Aquisição de 

competências: 

- Didática do 

Plurilinguismo; 

- Didática da 

Oralidade. 

Melhorar o nível 

de competências 

em língua 

portuguesa. 

Direção da 

escola; 

Instituto de 

Camões em 

parceria com a 

Universidade 

Pedagógica. 

 

 

 

 

25 

Feriado 

Moçambicano 

dia das Forças 

Armadas de Defesa 

de Moçambique . 

 

 

 

Alunos. 

Palestras relativas à 

data em alusão (de 18 

a 22/09/17). 

Dar a conhecer 

acontecimentos 

marcantes da 

História de 

Moçambique. 

 

 

Professores de 

História e 

Diretores de 

turmas. 
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outubro/

2017 

Dias Actividades 
Público-alvo 

    Estratégias      Objectivos 
Responsáveis Observaçã

o 

 

01 

- Celebração do 

Dia Mundial da 

Música. 

 

 

 

- Comemoração do 

Dia Internacional 

do Idoso. 

 

Comunidade 

escolar. 

- Breve discurso, na 

concentração, sobre 

o dia mundial da 

música. 

 

 

- Discurso, na 

concentração, sobre 

o dia internacional 

do idoso e a sua 

importância na 

sociedade e na 

família; 

- Divulgação de 

alguns direitos do 

idoso. 

(actividade por 

realizar no dia 

29/09/2017). 

Promover e 

divulgar a arte e a 

diversidade 

musical.  

 

- Sensibilizar os 

alunos para a 

necessidade de 

proteger e valorizar 

o idoso. 

Professor de 

Educação 

Musical. 

 

 

 

 

 

Professora de 

Expressão 

Plástica. 

  

04 

Feriado 

Moçambicano  

(Acordo Geral de 

Paz). 

 

 

 

 

 

Alunos. 

 Palestras, nas 

turmas, alusivas à 

comemoração do 

dia do Acordo Geral 

de Paz, em 

Moçambique (dias 2 

e 3/10/2017). 

- Dar a conhecer 

acontecimentos 

marcantes da 

História de 

Moçambique; 

-Valorizar a 

política de diálogo 

para a conquista da 

paz; 

- Desenvolver o 

espírito de 

convivência em 

harmonia; 

 

Diretores de 

turmas e 

Educadoras do 

JINEL. 
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- Incutir nos alunos 

a importância da 

paz e sua 

preservação. 

10 

Visita à Direção 

Provincial dos 

Recursos Minerais 

e Energia. 

 

 

 

Alunos do 3º 

Ciclo. 

Visita de estudo `as 

Instalações dos 

Recursos Minerais e 

Energia. 

- Conhecer os 

diferentes tipos de 

rochas estudados e 

respetivas origens; 

- Valorizar as 

riquezas nacionais; 

- Estabelecer a 

ligação entre a 

teoria e a prática. 

 

 

 

Direcção da 

Escola e 

Professores de 

Geografia e de 

Ciências 

Naturais. 

  

12 

 Comemoração do 

dia do professor 

moçambicano. 

 

 

 

 

Professores. 

- Breve palestra, na 

concentração, 

alusiva à data; 

(09/10/2017); 

- Participação na 

deposição de coroa 

de flores na Praça 

dos Heróis 

Moçambicanos;  

- Excursão a 

Chocas-Mar 

(13/10/2017). 

- Dar a conhecer os 

direitos e os 

deveres do 

professor; 

 

- Cultivar o espírito 

de tolerância, 

partilha e convívio. 

 

 

 

 

Direção da 

Escola e 

Promotor de 

Eventos. 

  

16 

Comemoração do 

Dia Mundial da 

Alimentação. 

 

 

 

Comunidade 

escolar.  

- Palestra, em 

assembleia, sobre a 

necessidade de 

diversificação dos 

alimentos – 

moderada por um 

técnico nutricionista 

do Ministério da 

Saúde; 

- Elaboração de 

cartazes, pelos 

- Sensibilizar sobre 

a necessidade da 

boa nutrição; 

- Conhecer a roda 

dos alimentos 

(identificar os 

alimentos nos seus 

grupos e o seu 

valor nutritivo). 

 

 

 

Professor de 

Ciências 

Naturais. 
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alunos, alusivos à 

data; 

- Concurso de textos 

sobre a 

Alimentação. 

17 

Comemoração do 

Dia Mundial da 

Luta Contra a 

Pobreza 

 

 

Alunos. 

- Debates sobre os 

indicadores de 

pobreza e formas 

para o seu combate 

(de 13 a 20/10). 

- Sensibilizar sobre 

a necessidade da 

luta contra a 

pobreza no Mundo. 

Professor de 

Geografia e 

Diretores de 

turmas. 

  

 

 

7 e 21 

Realização de 

seminários de 

capacitação em 

didáctica da língua 

portuguesa. 

 

 

Professores. 

Aquisição de 

competências 

(Didática da 

Gramática e 

Didática da Escrita). 

Melhorar o nível de 

competências em 

língua portuguesa. 

Direção da 

escola; 

Instituto de 

Camões em 

parceria com a 

Universidade 

Pedagógica. 

  

23 

Dia Internacional 

da Biblioteca 

Escolar. 

 

Alunos do 3º 

ciclo. 
 

Visita à Biblioteca 

Provincial. 

 

 

- Conhecer o 

historial e a 

importância da 

biblioteca; 

- Reconhecer a sua 

pertinência para a 

pesquisa e 

desenvolvimento 

do conhecimento. 

 

Diretores de 

turmas e 

professores de 

Português. 

  

25 

Comemoração do 

Dia dos 

Continuadores. 

 

 

 

Alunos. 

 - Debates, nas 

respetivas turmas, 

sobre o valor do 

continuador na 

sociedade (semana 

de 23/10); 

-Consciencialização 

dos problemas que 

afetam as crianças 

em Moçambique; 

-Valorizar-se 

individualmente; 

- Dar a conhecer os 

direitos e deveres 

das crianças de 

modo a 

reconhecerem que 

a lei as protege; 

- Reconhecer-se 

como futuro 

- Diretores de 

turmas; 

- Agente da 

Organização 

dos 

Continuadores 

de 

Moçambique. 
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- Participação na 

deposição de 

coroa de flores 

na Praça dos 

Heróis 

Moçambicanos. 

(alguns 

representantes 

de alunos). 

ator no 

desenvolviment

o do país. 

 

31 

Dia Mundial da 

Poupança. 

 

Alunos. 

Sensibilização, na 

concentração, para a 

contenção nos 

gastos (feita por um 

agente bancário). 

Aprender a utilizar 

o dinheiro na 

compra dos bens 

necessários. 

 

Presidente do 

Conselho da 

Escola. 

 

 

 

novembro/2017 

Dias Atividades Público-alvo Estratégias Objetivos Responsáveis Observação 

16 

Comemoração do 

XXIV aniversário 

da Escola. 

 

 

 

 

Comunidade 

escolar. 

Convívio de 

confraternização: 

- Concursos de 

soletração, recitação 

de poemas, entre 

outros; 

- Danças diversas, 

histórias e jogos de 

sala. 

- Jogos de futsal e 

de basquetebol entre 

turmas, professores 

e alunos; 

 - Gastronomia. 

 

- Criar aproximação 

entre todos os 

intervenientes e 

usuários da Escola; 

-Valorizar a 

instituição. 

 

- Motivar no aluno o 

espírito de competição 

e de memorização. 

 

 

 

Direção da 

Escola, 

Professores de 

Português e 

Promotores de 

Eventos. 
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dezembro/2017 

Dias Actividades 
Público-alvo 

Estratégias Objectivos 
Responsáveis Observaçã

o 

01 

Comemoração do 

Dia Mundial da 

Luta Contra o 

HIV e SIDA. 

 

 

Comunidade 

escolar. 

- Palestra, em 

assembleia, sobre o 

perigo desta 

doença e sobre as 

formas de 

contaminação e de 

prevenção da 

mesma, (moderada 

por um técnico do 

Núcleo de 

Combate ao HIV e 

SIDA). 

- Sensibilizar para 

a auto-estima; 

- Valorizar o 

sentido da vida. 

 

 

 

 

 

Direção da 

Escola e 

Professor de 

Ciências 

Naturais. 

 

03 

Comemoração do 

Dia Internacional 

da Pessoa com 

Deficiência. 

 

 

 

 

 

 

Palestras, nas 

turmas, sobre: 

- Os direitos da 

pessoa portadora 

de deficiência; 

Consciencializar o 

aluno para: 

-A promoção da 

defesa da dignidade e 

dos direitos da pessoa 

portadora de 

 

 

Diretores de 

turmas. 

 

17 

 

 

Comemoração do 

Dia Mundial do 

Não- Fumador. 

 

 

 

 

 

Comunidade 

escolar. 

- Palestra, em 

assembleia, alusivas 

à data. 

- Exposição de 

cartazes 

demonstrativos dos 

malefícios do fumo. 

- Sensibilizar para o 

não consumo do 

tabaco; 

- Conhecer os riscos 

associados ao 

consumo do tabaco.  

- Professores de 

Ciências Naturais 

e Educação 

Visual; 

- Agente de 

saúde. 

 

4 e 

18 

Realização de 

seminários de 

capacitação em 

didáctica da língua 

portuguesa. 

 

Professores e 

Educadores 

Aquisição de 

competências 

(Didática da leitura 

e Oficina – 

Tratamento do 

Texto Literário) 

Melhorar o nível de 

competências em 

língua portuguesa. 

Direção da escola, 

Instituto de 

Camões em 

parceria com a 

Universidade 

Pedagógica. 
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Alunos. 

- Como lidar 

com pessoas 

com 

deficiência. 

  (de 27/11 a 1/12). 

deficiência; 

- O respeito da 

pessoa com 

deficiência; 

- A valorização das 

capacidades da 

pessoa com 

deficiência; 

- Os benefícios que 

há em integrar as 

pessoas com 

deficiência na 

sociedade. 

10 

Comemoração do 

Dia Internacional 

dos Direitos 

Humanos.  

 

 

 

Alunos. 

Palestra, na 

concentração, e 

debates, nas 

turmas, sobre: 

- Os direitos 

fundamentais do 

Homem; 

- A abolição da 

discriminação 

social; e 

 - O valor da Vida. 

(de 4 a 8/12). 

- Conhecer os direitos 

do Homem; 

- Sensibilizar para os 

grandes problemas 

originados pela 

violação dos direitos 

do Homem; 

- Homenagear os 

cidadãos defensores 

dos direitos humanos 

que procuram colocar 

um fim a todos os 

tipos de 

discriminação, 

promovendo a 

igualdade; 

- Incutir a valorização 

e preservação de 

valores morais e 

cívicos. 

 

 

- Diretores de 

Turmas. 
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11 a 

14 

Preparação para 

os conselhos de 

avaliação. 

Professores. Verificação e 

confirmação do 

material necessário 

para os conselhos 

de avaliação. 

Criar condições 

necessárias para a 

realização de 

conselhos. 

Coordenadores de 

ciclos. 

 

14 
Entrega de 

donativos. 

 

 

Orfanato “Casa de 

Alegria”. 

Receção de 

diversos donativos.  

Ajudar as crianças 

carenciadas a 

passarem as festas de 

natal e do ano novo 

de uma forma 

condigna. 

 

 

 

Direção da Escola. 

 

 

15  

 

 

Atividades de 

Interrupção – 1º 

período. 

 

 

 

Comunidade 

escolar. 

- Confraternização 

entre todos os 

membros do 

coletivo escolar, 

pais/encarregados 

de educação; 

- Troca de prendas 

entre alunos. 

- Desenvolver o 

espírito de 

solidariedade e de 

cooperação entre os 

elementos da 

comunidade escolar. 

 

 

 

 

Direção da Escola. 

 

15 e 

16 

 

Realização dos 

Conselhos de 

Avaliação do 1º 

Período: 1º, 2º e 

3ºciclos. 

 

 

 

 

 

 

Professores. 

 

Reuniões de 

Conselhos de 

Turmas e 

preenchimento de: 

- Atas dos 

Conselhos de 

Avaliação de 

Turmas; 

- Pautas; 

- Registos de 

avaliação; 

-Relatórios-síntese 

de turmas. 

 

Avaliar o 

aproveitamento 

pedagógico do 1
°
 

período. 

 

 

 

- Coordenadores 

de ciclos; 

 

-Diretores de 

Turmas. 

 

 

 

 

 

 
Entrega da 

documentação, 

 
Entrega da Organizar o dossier 
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20 

 

lavrada nos 

Conselhos de 

Avaliação, à 

Direção 

Pedagógica. 

Diretores de 

turmas. 

documentação. periodal. Coordenadores de 

Ciclos. 

 

 

21 

- Entrega da 

documentação, 

lavrada nos 

Conselhos de 

Avaliação, à 

Diretora da 

Escola. 

 

 

Coordenadores de 

Ciclos. 

 

 

Entrega da 

documentação. 

 

Atualizar o banco de 

dados e organizar o 

dossier da escola. 

 

 

Pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

Informação e 

entrega dos 

resultados das 

avaliações do 

período aos 

pais/encarregados 

de educação (1º, 

2º e 3º Ciclos). 

 

 

 

Pais/encarregados 

de educação. 

 

 

 

Encontro com os 

pais/encarregados 

de educação. 

 

Dar a conhecer aos 

pais/encarregados de 

educação o 

aproveitamento 

pedagógico dos seus 

educandos. 

 

 

 

Diretores de 

Turmas. 

 

 

 

 

Término do 

primeiro período. 

 

 

 

 

 

 

JINEL. 

Confraternização 

entre todos os 

membros do 

coletivo Pré-

escolar, 

pais/encarregados 

de educação: 

- Atividades 

recreativas; 

- Conversas, 

canções e danças; 

- Comemoração da 

festa do natal - 

troca de presentes. 

-Valorizar os 

sentimentos fraternos, 

a solidariedade e a 

amizade; 

- Experimentar e 

vivenciar o ato de dar 

e receber. 

 

  

 

 

Comunidade 

escolar. 
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22 

Informação e 

entrega dos 

resultados das 

avaliações do 

período aos 

pais/encarregados 

de educação 

(JINEL). 

 

 

Pais/encarregados 

de educação. 

 

Encontro com os 

pais/encarregados 

de educação. 

Informar os 

pais/encarregados de 

educação sobre o 

aproveitamento 

pedagógico dos seus 

educandos. 

 

 

Educadoras. 

 

 

Natal da Escola. 

 

 

 

Trabalhadores da 

Escola. 

- Confraternização 

entre os 

trabalhadores da 

Escola; 

- Cabaz de 

amizade; 

- Troca de prendas. 

Desenvolver o 

espírito de 

solidariedade e de 

cooperação entre os 

membros da Escola. 

 

 

 

 

Direção da Escola. 

 

5. PLANO DE ATIVIDADES – 2º PERÍODO 
 

5.1. Calendário Escolar 

 

Período letivo Grupo-alvo Início das aulas Término das aulas 

 

 

2º 

Educação Pré – Escolar 03 de janeiro de 2018 30 de março 2018 

1º Ciclo do Ensino Básico 03 de janeiro de 2018 23 de março 2018 

2º e 3º ciclos do Ensino Básico 03 de janeiro de 2018 23 de março 2018 

5.2. Conselhos de Avaliação 

 

Período letivo Grupo-alvo Intercalares Periodais 

 

2º  

Educação Pré – Escolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       __________ 30 e 31 de março 2018 

1º Ciclo do Ensino Básico __________ 23 e 24 de março 2018 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico __________ 23 e 24 de março 2018 
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5.3. Dias letivos semanais  

Dias de semana 2º Período 

Pré-Escolar 1º, 2º e 3º Ciclos 

2ª feira 12 11 

3ª feira 12 11 

4ª feira 13 12 

5ª feira 13 12 

6ª feira 13 12 

Totais 63 58 

 

5.4. Dias letivos – 2º período 

Grupo alvo Total 

Pré-Escolar 63 

1º Ciclo 58 

2º e 3º Ciclos 58 

5.5. Calendarização das atividades pedagógicas - 2º Período 

 

1º Ciclo 

 Reuniões de planificação quinzenal - Sextas-feiras, das 12:10 às 14:10 horas, nas datas 05/01/2018; 

19/01/2018; 02/02/2018, 16/02/2018, 02/03/2018, 16/03/18. 

 

 Testes mensais: 

 janeiro – nos dias 24, 25 e 26; 

 fevereiro – nos dias 21, 22 e 23: 

 março – nos dias 14, 15 e 16. 

 

 Testes do fim do 2º período – março – nos dias 21, 22 e 23. 

  Conselhos de Avaliação – março – nos dias 23 e 24. 
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2º e 3º Ciclos 

 Reuniões de planificação quinzenal - Sábados, das 7:30 horas às 09:30 horas, nas datas 06/01/2018; 

20/01/2018; 02/02/2018 (12 às 14 horas); 17/02/2018; 03/03/2018; 17/03/18.  

 Reuniões de Direção de Turmas - Sábados, as 08:20 horas, nas datas. 06/01/2018; 02/02/2018; 03/03/2018; 

1/04/17. 

 Reuniões de Coordenação de Departamentos - Sábados, as 08:20 horas, nas datas 20/01/2018; 17/02/2018; 

17/03/18; 

 Conselhos de Avaliação – março – nos dias 23 e 24. 

5.6. Calendarização das atividades de direção de turmas 

 

Período letivo mês atividades 

 

 

2º 

 

janeiro 

a 

março 

 

1. Avaliação dos resultados obtidos por áreas disciplinares no 1º 

período; 

2. Estudo do documento “Critérios de Avaliação”; 

3. Recolha de sugestões metodológicas para a recuperação dos alunos 

com fraco aproveitamento pedagógico; 

4. Outros assuntos. 

 

5.7. Calendarização das atividades de coordenação de departamentos 

 

Período letivo mês atividades 

 

 

2º 

 

janeiro 

a 

março 

 

1. Balanço das atividades do 1º Período; 

2. Encontros de planificação das atividades dos departamentos; 

3. Conselhos de Turmas para avaliação do 2º período. 
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5.8. Atividades mensais – 2º período 
janeiro /2018 

Dias Atividades Público-alvo Estratégias Objetivos Responsáveis Observação 

03 

Início das 

atividades letivas 

-2º período. 

 

Alunos. 

Lecionação de 

aulas. 

Garantir o 

cumprimento do 

Calendário 

Escolar. 

 

Direção 

Pedagógica. 

 

   08 

 Realização do 

Conselho 

Pedagógico. 

Membros do 

Conselho 

Pedagógico. 

Reunião com os 

membros do 

Conselho 

Pedagógico  

- Analisar as 

atividades 

desenvolvidas 

ao longo do 1º 

período; 

- Apreciar o 

aproveitamento 

pedagógico; 

- Propor formas 

para a sua 

melhoria. 

 

 

Direção da Escola. 

 

13 

Realização do 

Conselho da 

Escola. 

 

 

Membros do 

Conselho de 

Escola. 

Reunião com os 

membros do 

Conselho de 

Escola. 

- Analisar as 

atividades 

desenvolvidas 

ao longo do 1º 

período; 

- Apreciar o 

aproveitamento 

pedagógico; 

- Propor formas 

para a sua 

melhoria. 

 

 

 

Direção da Escola. 

 

 

 

 

 



   

27 
Plano Anual de Atividades – Escola Lusófona de Nampula - 2017/2018 

 

fevereiro/2018 

Dias Atividades Público-alvo       Estratégias Objetivos Responsáveis Obs. 

  03 

Feriado 

Moçambicano 

(Dia dos Heróis 

Moçambicanos). 

 

 

Comunidade 

escolar. 

- Realização de 

palestras sobre o 

Dia dos Heróis 

Moçambicanos 

(2/2). 

- Participação na 

deposição de 

coroa de flores na 

Praça dos Heróis 

Moçambicanos. 

- Conhecer o 

acontecimento 

relacionado com 

a data na 

História de 

Moçambique; 

-Valorizar os 

feitos dos heróis 

moçambicanos. 

 

 

 

Professores de 

História. 

 

11 

Comemoração 

do Dia Mundial 

do Doente. 

 

 

 

 

 

Comunidade 

escolar. 

Palestra, em 

assembleia, sobre 

as doenças 

endémicas – 

moderada por um 

técnico da 

Direção dos 

Serviços 

Distritais de 

Saúde da Cidade. 

- Suscitar nos 

alunos o respeito 

e cuidados a 

oferecer aos 

doentes; 

- Conhecer o 

perigo das 

doenças 

endémicas; 

- Apelar para 

maior atenção à 

pessoa doente; 

- Sensibilizar 

para um 

tratamento mais 

humanizado aos 

doentes. 

 

 

- Direção da 

Escola; 

- Diretores de 

Turma. 

 

13 Carnaval. 

 

 

Comunidade 

escolar. 

- Concurso de 

máscaras e trajes 

(1º, 2 º e 3 º 

Ciclos); 

- Seleção dos 

melhores alunos 

mascarados e 

 

- Valorizar as 

tradições e 

costumes de 

forma lúdica; 

- Desenvolver no 

 

 

Professor de 

educação 

visual/promotor 
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trajados (do 1º ao 

3º lugares); 

- Entrega de 

prémios aos 

alunos 

vencedores. 

aluno o espírito 

de criatividade 

artística e de 

competição. 

 

de eventos e 

diretores de 

turmas. 

 

março/2018 

 

Dias Atividades Público-alvo       Estratégias Objetivos Responsáveis Obs. 

8 

 Comemoração do 

Dia Internacional 

da Mulher. 

 

 

 

Mulheres da 

Escola.  

- Participação na 

deposição de coroa 

de flores na praça 

da Organização da 

Mulher 

Moçambicana 

(OMM); 

- Almoço com todas 

as mulheres da 

instituição. 

- Lembrar as 

conquistas sociais, 

políticas e 

económicas das 

mulheres; 

- Valorizar a 

emancipação da 

mulher; 

- Proporcionar 

momentos de 

confraternização. 

 

 

 

Coordenadora do 

1º Ciclo. 

 

19 

Comemoração do 

Dia do Pai. 

 

 

Alunos. 

- Produção de 

postais e de 

mensagens para 

oferecer aos pais 

(de 14 a 

16/03/2018). 

- Homenagear o Pai 

com cartões e 

mensagens; 

- Valorizar o papel 

do pai na família e na 

sociedade; 

- Sensibilizar o aluno 

sobre a importância 

do respeito pelo pai. 

 

 

Professora de 

Expressão 

Plástica e 

Diretores de 

turmas. 
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20 

Comemoração do 

Dia Internacional 

da Francofonia. 

 

 

 

Alunos. 

- Apresentação de 

poemas e canções 

em Francês; 

- Concursos 

diversos. 

- Solidarizarem-se 

com os países 

francófonos; 

- Valorizar a língua 

como um meio de 

comunicação entre as 

nações; 

- Enaltecer os 

valores, os princípios 

e os objetivos da 

francofonia. 

 

 

 

 

- Professores de 

Francês. 

 

 

 

 

21 

- Comemoração 

do Dia Mundial 

da Árvore e 

Internacional da 

Floresta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos. 

- Breve discurso, na 

concentração, 

referente aos factos 

históricos em 

questão; 

- Produção de 

painéis alusivos ao 

dia da floresta (12 a 

20/03); 

- Exposição de 

cartazes alusivos à 

floresta e à 

importância da 

reflorestação; 

- Canções alusivas à 

árvore. 

- Sensibilizar para a 

importância da 

preservação da 

floresta, ao nível do 

equilíbrio ambiental 

e ecológico; 

- Reconhecer a 

importância vital das 

árvores. 

 

 

 

 

Professores de 

Ciências Naturais 

e de Expressão  

Plástica. 

 

 

- Do Dia Mundial 

da Poesia. 

 

 

Alunos. 

- Concurso de 

declamação de 

poesias entre 

turmas; 

- Seleção da melhor 

poesia; 

- Entrega de 

- Promover o gosto 

pela leitura e escrita; 

- Refletir sobre o 

poder da linguagem e 

do desenvolvimento 

das habilidades 

criativas de cada 

 

Professores de 

Língua 

Portuguesa. 
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prémios aos 

melhores 

classificados. 

pessoa. 

 

19 a 22. 

 

Preparação para 

os conselhos de 

avaliação. 

 

 

Professores. 

 

Verificação e 

confirmação do 

material necessário 

para os conselhos 

de avaliação. 

 

Criar condições 

necessárias para a 

realização de 

conselhos.  

 

Coordenadores de 

ciclos. 

 

22 

Comemoração do 

Dia Mundial da 

Água. 

 

 

 

 

Alunos. 

- Realização de 

palestra, em 

assembleia, sobre a 

importância da 

água e as várias 

formas de 

conservação e 

tratamento da 

mesma; 

-Consciencialização 

da população 

estudantil para a 

poupança da água. 

- Sensibilizar sobre a 

importância da 

conservação e 

tratamento da água; 

- Conhecer a 

utilidade, formas de 

tratamento, 

preservação e 

proteção da água. 

 

 

Professores  de 

Ciências Naturais 

e 

Diretores de 

turmas. 

 

22 e 23 

Atividades de 

interrupção - 2º 

período. 

 

 

 

Comunidade 

escolar. 

- Exibição de 

atividades artísticas, 

desportivas, 

culturais e 

recreativas dos 

alunos; 

- Exposição de 

trabalhos dos alunos 

realizados ao longo 

do período. 

Desenvolver no 

aluno habilidades 

artísticas e o espírito 

de socialização e de 

competição. 

 

 

- Professores de 

Educação Visual 

e Tecnológica; 

- Professores de 

Educação Física; 

- Diretores de 

Turma. 
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23 e 24 

 

 

Realização dos 

Conselhos de 

Avaliação de 

Turmas: 1º; 2º e 

3ºCiclos. 

 

 

 

 

 

Professores. 

Reuniões de 

conselhos de turmas 

e preenchimento de: 

- Atas dos 

Conselhos de 

Turmas;  

- Pautas periodais; 

- Registos de 

Avaliação; 

- Relatórios-síntese 

de Turmas. 

Avaliar o 

aproveitamento 

pedagógico do 2
°
 

período. 

 

 

 

Diretores de 

turmas e 

Coordenadores de 

Ciclos. 

 

 

 

 

27 

 

Entrega da 

documentação, 

lavrada nos 

Conselhos de 

Avaliação, à 

Direção 

Pedagógica. 

 

Diretores de 

turmas. Entrega da 

documentação. 

Organizar o dossier 

periodal. 

 

Coordenadores de 

Ciclos. 

 

 

 

 

28 

Entrega da 

documentação, 

lavrada nos 

Conselhos de 

Avaliação, à 

Diretora da 

Escola. 

 

 

Coordenadores 

de Ciclos. 

 

 

Entrega da 

documentação. 

 

Atualizar o banco de 

dados e organizar o 

dossier da escola. 

 

 

Pedagógica. 

 

 

29 

Informação de 

resultados 

periodais e 

entrega aos 

pais/encarregados 

de educação. 

Pais/encarregados 

de educação. 

 

 

Encontro com os 

pais/encarregados 

de educação. 

 Informar sobre o 

aproveitamento 

pedagógico dos seus 

educandos. 

Diretores de 

Turma. 
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6. PLANO DE ATIVIDADES – 3º PERÍODO 
 

6.1. Calendário Escolar 

 

Período letivo Grupo-alvo Início das aulas Término das aulas 

 

 

 

3º 

Educação Pré – Escolar. 09 de abril de 2018. 14 de julho 2018. 

3º Ciclo (9º ano do Ensino Básico). 09 de abril de 2018. 06 de junho 2018. 

2º e 3º ciclos do Ensino Básico (5º,  6º, 7º e 

8ºanos).  

09 de abril de 2018. 15 de junho 2018. 

1º Ciclo (1º, 2º, 3º, e 4º anos). 09 de abril de 

2018. 

22 de junho 2018. 

6.2. Conselhos de Avaliação 

Período letivo Grupo-alvo Intercalares Periodais 

 

 

3º  

Educação Pré – Escolar ___________ 16 e 17de julho 2018. 

3º Ciclos do Ensino Básico (9º 

Ano). 

__________ 06 de junho 2018. 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 

(5º,6º, 7º e 8º Anos). 

___________ 14 e 16 de junho 2018. 

1º Ciclo do Ensino Básico. ___________ 22 e 23 de junho 2018. 

 

6.3. Dias letivos semanais 

Dias de semana 3º Período 

Pré-Escolar 1º Ciclo 5º, 6º, 7º e 8º anos 9º ano 

2ª feira 14 11 10 9 

3ª feira 13 10 9 8 

4ª feira 14 10 9 8 

5ª feira 15 11 10 8 

6ª feira 14 11 10 7 

Totais 70 53 48 40 
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6.4. Dias letivos– 3º Período 

Grupo-alvo Total 

Pré-Escolar 70 

1º Ciclo 53 

5º, 6º, 7º e 8º anos 48 

9º ano 40 

 

6.5. Calendarização das atividades pedagógicas 
1º Ciclo 

 Reuniões de planificação quinzenal – Sextas-feiras, das 12:10 às 14:10 horas, nas datas 13/04/2018; 

27/04/2018; 11/05/2018, 25/05/2018; e 08/06/2018. 

 

 Testes mensais: 

 Abril – nos dias 24, 26 e 27. 

 maio – nos dias 21, 22 e 24. 

 

 Testes do fim do 3º período – junho - nos dias 11, 13 e 14. 

  Conselhos de Avaliação – junho - nos dias 22 e 23. 

 Provas de aferição para o 2º ano: 

 – Expressões Artísticas (27) 7 de maio; 

- Expressões Físico -Motoras (28) 9 de maio;  

- Português e Estudo do Meio (25) 15 de junho;  

- Matemática e Estudo do Meio (26) 18 de junho. 

 

2º e 3º Ciclos 

 Reuniões de planificação quinzenal - Sábados, das 7:30 horas às 09:30 horas, nas datas 14/04/2018; 

28/04/2018; 12/05/2018; 26/05/2018, 09/06/18. 

 Reuniões de Direção de Turmas - Sábados, às 08:20 horas, nas datas 14/04/2018; 12/05/2018 e 09/06/18; 

 Reuniões de Coordenação de Departamentos - Sábados, às 08:20 horas, nas datas 28/04/2018 e 26/05/2018; 

 Conselho de Turma do 9º Ano – 06/06/2018.  

 Provas de Aferição do 5º ano  

– (Educação Musical (54) 23 de maio; 
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 - Educação Visual e Tecnológica (53) 25 de maio; 

- Português (55) 8 de junho. 

 Provas de Aferição do 8º ano  

– Educação Física (84) 28 de maio; 

- Educação Visual (83) 30 de maio; 

- Matemática (86) 12 de junho. 

 Conselhos de Turmas do 5º, 6º, 7º e 8º ano – junho – nos 16 e 17. 

 Provas Finais do 9º ano – 1ª fase (Língua Portuguesa (91) e Matemática (92) – junho – nos dias 22 e 27. 

6.6. Calendarização das atividades de direção de turmas 

 

Período letivo mês Atividades 

 

 

 

3º 

abril Balanço do trabalho realizado no 2º período. 

 

maio 

 

Estudo do aproveitamento escolar dos alunos a serem 

submetidos às Provas Finais.  

 

junho 

 

1. Conselhos de Avaliação de Turmas; 

2.  Balanço das atividades de Direção de Turmas; 

3. Elaboração e apresentação de Relatórios de Atividades 

do ano letivo 2017/2018. 

 

6.7. Calendarização das Atividades de coordenação de departamentos 

Período letivo mês Atividades 

 

 

3º 

 

 

abril a junho 

1. Avaliação dos resultados obtidos por áreas disciplinares no 2º 

período; 

 

2. Aplicação dos planos para os alunos com dificuldades de 

aprendizagem; 

 

3. Estudo dos documentos: 

 “Critérios de Avaliação”; 

 “ Guia para a Realização das Provas de Aferição” 
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 “Norma 2 do JNE”; 

4. Balanço das atividades da Coordenação de Departamentos; 

5. Elaboração e apresentação de Relatórios de Atividades do ano letivo 

2017/2018. 

 

6.8. Atividades mensais – 3º período 

abril/2018 

Dias Atividades Público-alvo Estratégias Objetivos Responsáveis Observação 

7 

Feriado 

Moçambicano 

(Dia da Mulher 

Moçambicana). 

 

 

 

 

 

Comunidade 

escolar. 

- Participação na 

deposição de coroa 

de flores na Praça 

dos Heróis 

Moçambicanos; 

- Almoço com 

todos os 

trabalhadores. 

- Homenagear Josina 

Machel como 

impulsionadora da 

emancipação da 

Mulher 

Moçambicana; 

- Valorizar a 

importância da 

Mulher Moçambicana 

na sociedade; 

- Proporcionar 

momentos de 

confraternização. 

 

 

 

 

Coordenadora do 1º 

Ciclo e Promotor 

de eventos. 

 

09 

Início das 

atividades letivas -

3º período. 

 

Alunos. 

Lecionação de 

aulas. 

Garantir o 

cumprimento do 

Calendário Escolar. 

Direção 

Pedagógica. 
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16 

Realização do 

Conselho 

Pedagógico. 

 

 

Membros do 

Conselho 

Pedagógico. 

Reunião com os 

membros do 

Conselho 

Pedagógico para a 

análise do 

aproveitamento 

pedagógico. 

- Analisar as 

atividades 

desenvolvidas ao 

longo do 2º período; 

- Apreciar o 

aproveitamento 

pedagógico; 

- Propor formas para 

a sua melhoria. 

 

 

 

Direção da Escola. 

 

21 

Realização do 

Conselho da 

Escola. 

 

Membros do 

Conselho da 

Escola. 

Reunião com os 

membros do 

Conselho da Escola 

para a análise do 

aproveitamento 

pedagógico. 

- Analisar as 

atividades 

desenvolvidas ao 

longo do 2º período; 

- Apreciar o 

aproveitamento 

pedagógico; 

- Propor formas para 

a sua melhoria. 

 

 

Presidente do 

Conselho da Escola 

e Direção da 

Escola. 

 

23 
Dia Mundial da 

Meteorologia.  

 

 

Alunos do 3º Ciclo. 

- Visita ao Instituto 

Nacional de 

Meteorologia 

(22/03); 

- Observação dos 

diversos aparelhos 

relacionados com a 

medição do estado 

do tempo. 

- Conhecer os 

diferentes 

instrumentos de 

medição de: 

temperatura, vento, 

humidade, pressão, 

insolação e o seu 

respetivo 

funcionamento. 

 

 

Direção da Escola e 

Professor de 

Geografia. 

 

25 

Comemoração do 

Dia da Liberdade 

de Portugal. 

Comunidade 

escolar. 

 Palestra, em 

assembleia, sobre a 

Repercussão que a 

revolução em 

Portugal teve nas 

colónias 

ultramarinas 

(23/04). 

Dar a conhecer 

acontecimentos que 

estiveram ligados à 

independência de 

Moçambique. 

Professores de 

História. 

 

 



   

37 
Plano Anual de Atividades – Escola Lusófona de Nampula - 2017/2018 

maio/2018 

Dias Atividades 
Público-alvo 

Estratégias Objetivos 
Responsáveis Observaçã

o 

 

01 

 Feriado 

(Dia 

Internacional do 

Trabalhador). 

 

 

 

 

 

 

Comunidade 

escolar. 

- Explicação, na 

concentração, 

sobre o historial 

do dia 

internacional do 

trabalhador 

(30/04); 

- Participação na 

marcha 

organizada pelo 

Governo Local; 

- Almoço de 

confraternização. 

- Respeitar e 

valorizar os direitos 

do trabalhador; 

Consciencializar 

sobre os deveres do 

trabalhador. 

 

 

 

 

 

 

Direção da 

Escola e 

Promotor de 

Eventos. 

 

06 
Comemoração 

do Dia da Mãe. 

 

 

 

 

 

 

Comunidade 

escolar. 

- Elaboração de 

mensagens de 

felicitações às 

mães; 

- Preparação de 

surpresas para as 

mães, 

(30/04 a 4/05). 

- Homenagear a 

Mãe com cartões e 

mensagens. 

- Respeitar e 

valorizar o papel da 

mãe na família e na 

sociedade; 

- Reforçar e 

demonstrar o amor 

dos filhos pelas 

suas mães e 

agradecer todo o 

seu empenho e 

dedicação. 

 

 

 

 

- Mães de turmas; 

- Diretores de 

turmas;   

- Professores de 

expressões. 
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7  

 

Realização da 

Prova de 

Aferição de 

Expressões 

Artísticas (27). 

 

 

Alunos do 2º ano. 

 Realização e 

supervisão da 

Prova de 

Aferição.     

- Avaliar o grau de 

assimilação da 

matéria; 

- Garantir o decurso 

normal do processo 

da Prova de 

Aferição. 

 

 

Direção da 

Escola. 

 

 9 

Realização da 

Prova de 

Aferição de 

Expressões 

Físico-Motoras 

(28). 

 

Alunos do 2º ano. 
 Realização e 

supervisão da 

Prova de 

Aferição.     

- Avaliar o grau de 

assimilação da 

matéria; 

- Garantir o decurso 

normal do processo 

da Prova de 

Aferição. 

 

Direção da 

Escola. 

 

13 

Dia Mundial das 

Comunicações 

Sociais (2018). 

Alunos do 2º 

ciclo. 

Visita à Rádio 

Moçambique. 

- Compreender a 

importância da 

comunicação 

social; 

- Identificar os 

órgãos de 

comunicação. 

Diretores de 

turmas e 

Professores de 

Língua 

Portuguesa. 

 

15 

Dia 

Internacional da 

Família. 

Comunidade 

escolar. 

Palestras nas 

turmas fazendo a 

apologia da 

família (07 a 

14/05). 

Reforçar a 

mensagem de 

união, amor, 

respeito e 

compreensão que 

deve existir entre os 

membros da família 

Diretores de 

turmas. 

 

18 

 

Comemoração 

do Dia Mundial 

dos Museus. 

 

 

 

Alunos do 4º ano, 

2º e 3º ciclos. 

 

Visita ao Museu 

Nacional de 

Etnologia. 

Conhecer os 

materiais e objetos 

de interesse 

científico, histórico, 

etnológico ou 

arqueológico e 

relacioná-los com a 

cultura do Povo 

Moçambicano. 

 

 

Professores de 

História e 

Diretores de 

turmas. 

 

 Realização da 

Prova de 

  Realização e 

supervisão da 

Prova de 

- Avaliar o grau de 

assimilação da 

matéria; 
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23  Aferição de 

Educação 

Musical (54).  

Alunos do 5˚ ano. Aferição.     - Garantir o decurso 

normal do processo 

da Prova de 

Aferição. 

 

Direção da 

Escola. 

 

25 

Realização da 

Prova de 

Aferição de 

Educação Visual 

e Educação 

Tecnológica 

(53). 

 

 

Alunos do 5˚ ano.  Realização e 

supervisão da 

Prova de 

Aferição.     

- Avaliar o grau de 

assimilação da 

matéria; 

- Garantir o decurso 

normal do processo 

da Prova de 

Aferição. 

 

Direção da 

Escola. 

 

25  

Comemoração 

do Dia da União 

Africana. 

 

 

 

 

 

Comunidade 

escolar. 

- Breve discurso, 

na concentração, 

sobre o 

significado da 

data na História 

de África;  

- Debates, nas 

turmas, sobre o 

impacto da 

atuação da União 

Africana (UA) na 

gestão dos 

conflitos no 

continente 

(alunos do 3˚ 

ciclo) – 21 a 

25/05. 

 - Recordar a luta 

pela independência 

do continente 

africano  contra a 

colonização 

europeia e contra o 

regime do 

apartheid.; 

-Ampliar o quadro 

conceptual e 

desenvolver o 

espírito de análise 

crítica aos 

fenómenos. 

 

 

 

 

 

 

Professores de 

História. 

 

 

 

28  

Realização da 

Prova de 

Aferição de 

Educação Física 

(84). 

 

Alunos do 8˚ ano. 
Realização e 

supervisão da 

Prova de 

Aferição.     

- Avaliar o grau de 

assimilação da 

matéria; 

- Garantir o decurso 

normal do processo 

da Prova de 

Aferição. 

 

 

Direção da 

Escola. 
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junho/2018  

Dias Atividades 
Público-alvo 

Estratégias Objetivos 
Responsáveis Observaçã

o 

1 

Comemoração do 

Dia Internacional 

da Criança. 

 

 

 

 

 

 

 

JINEL, 1º e 2º 

Ciclos. 

- Participação na 

deposição de coroa 

de flores na Praça 

dos Heróis 

Moçambicanos 

(alunos do 2º Ciclo); 

- Palestra alusiva à 

data; 

- Intercâmbio 

cultural entre alunos 

desta escola; 

- Distribuição de 

presentes às crianças 

(oferecidos pela 

Escola); 

- Lanche. 

- Conhecer o 

significado e a 

importância da data; 

- Conhecer os direitos 

e deveres da criança. 

 

 

 

 

 

Educadoras e 

Diretores de 

turmas. 

 

29 

Comemoração 

do Dia Mundial 

da Energia 

Elétrica. 

 

 

Alunos do 7º ano. 

Palestra sobre a 

importância e os 

perigos da 

corrente elétrica. 

- Consciencializar 

sobre a necessidade 

do uso correto da 

corrente elétrica; 

- Identificar as 

vantagens e 

desvantagens da 

corrente elétrica. 

 

 

Professor de 

Física. 

 

30 

Realização da 

Prova de 

Aferição de 

Educação Visual 

(83).  

 

 

Alunos do 8˚ ano. 

 Realização e 

supervisão da 

Prova de 

Aferição.     

- Avaliar o grau de 

assimilação da 

matéria; 

- Garantir o decurso 

normal do processo 

da Prova de 

Aferição. 

 

 

Direção da 

Escola. 

 



   

41 
Plano Anual de Atividades – Escola Lusófona de Nampula - 2017/2018 

4 

 

  

Dia Internacional 

da Criança Vítima 

de Agressão. 

 

 

 

Comunidade 

escolar. 

Palestra, em 

assembleia, sobre a 

importância da 

proteção da criança – 

proferida por um 

técnico da Direção 

do Género, Criança e 

Acção Social. 

 

- Conhecer as 

diferentes formas de 

agressão e as suas 

consequências; 

- Sensibilizar a 

comunidade sobre a 

necessidade de 

proteção da criança. 

 

 

- Diretores de 

Turma; 

- Educadores. 

 

 

 

 

 

 

05  

 

 

 

Comemoração do 

Dia Mundial do 

Meio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Comunidade 

escolar. 

- Palestra, em 

assembleia, sobre a 

preservação do meio 

ambiente – moderada 

por um  

Técnico do 

Ministério da Terra, 

Ambiente e 

Desenvolvimento 

Rural; 

- Sensibilização 

através de uma ação 

de recolha de detritos 

nas ruas adjacentes à 

escola; 

- Produção de 

cartazes ilustrativos 

sobre a poluição e os 

incêndios; 

- Exposição dos 

cartazes (de 4 a 

8/06). 

- Conhecer o ambiente 

onde o aluno vive e a 

necessidade de 

preservá-lo; 

- Alertar a 

comunidade escolar 

para a necessidade da 

proteção e preservação 

do ambiente; 

-Reconhecer as 

diferentes formas de 

poluição do ambiente; 

- Conhecer as 

consequências da 

poluição e dos 

incêndios. 

 

 

 

 

 Professores de 

Ciências Naturais e 

Promotor de 

Eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

      

Término das 

atividades letivas 

- 3º período  - 9º 

ano. 

 

Alunos. Preparação das 

Provas Finais. 

Preparar as Provas 

Finais. 

 

Direção da Escola. 

 

Realização de 

Conselho de 

Avaliação de 

Turma- 9º ano 

 

 

Professores. 

Reunião do conselho 

de avaliação da 

turma e 

preenchimento de: 

 

Avaliar o 

aproveitamento 

pedagógico do 3º 
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- Atas do conselho da 

turma; 

- Pauta periodal; 

- Registos de 

avaliação; 

- Relatório-síntese da 

turma. 

período.  

 

 

Diretor de Turma. 

8  

Realização da 

Prova de Aferição 

de Português 

(55). 

 

 

Alunos do 5º ano. 

 Realização e 

supervisão da Prova 

de Aferição.     

 

- Avaliar o grau de 

assimilação da 

matéria; 

- Garantir o decurso 

normal do processo da 

Prova de Aferição. 

 

Direção da Escola. 

 

10 

Comemoração do 

Dia de Portugal, 

de Camões e das 

Comunidades 

Portuguesas. 

 

 

 

 

 

Comunidade 

escolar. 

Exibição de cartazes 

e declamação de 

poemas alusivos à 

data (9/06). 

- Conhecer os 

acontecimentos 

relacionados com a 

data na história de 

Portugal; 

- Ligar a escola à 

Comunidade 

Portuguesa;  

- Recordar a obra do 

grande escritor que 

passou algum tempo 

da sua vida na Ilha de 

Moçambique. 

 

 

 

Professores de 

História e 

Geografia de 

Portugal e de 

Língua Portuguesa. 

 

 

12 

Realização das 

Provas de 

Aferição de 

Matemática 

(86). 

 

 

 

Alunos do 8º ano. 

 Realização e 

supervisão da Prova 

de Aferição.     

 

- Avaliar o grau de 

assimilação da 

matéria; 

- Garantir o decurso 

normal do processo da 

Prova de Aferição. 

 

 

 

Direção da Escola. 

 

15 

Término das 

atividades letivas 

- 3º período (5º, 

6º, 7º e 8º anos). 

 

Comunidade 

escolar. 

Realização de 

atividades 

desportivas, culturais 

e recreativas (14/06). 

Desenvolver o espírito 

de socialização e 

competição. 

 

Promotor de 

Eventos. 
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15 

Realização da 

Prova de Aferição 

de Português e 

Estudo do Meio 

(25). 

 

 

 

Alunos do 2º ano. 

 Realização e 

supervisão da Prova 

de Aferição.     

 

- Avaliar o grau de 

assimilação da 

matéria; 

- Garantir o decurso 

normal do processo 

das Prova de Aferição. 

 

 

Direção da Escola. 

 

14 e 

16 

Realização de 

Conselhos de 

Avaliação de 

Turmas:  

5º, 6º, 7º e 8º 

anos. 

 

 

 

 

 

 

Professores. 

Reuniões de 

Conselhos de 

Avaliação de Turmas 

e preenchimento de: 

- Registos de 

Avaliação; 

- Atas dos Conselhos 

de Avaliação de 

Turmas; 

- Relatórios-síntese 

de Turmas; 

- Pautas periodais. 

Avaliar o 

aproveitamento 

pedagógico do 3
°
 

período. 

 

 

 

 

Diretores de 

turmas. 

 

 

18 

Realização da 

Prova de Aferição 

de Matemática e 

Estudo do Meio 

(26). 

 

 

 

Alunos do 2.º ano. 

 Realização e 

supervisão da Prova 

de Aferição.     

 

- Avaliar o grau de 

assimilação da 

matéria; 

- Garantir o decurso 

normal do processo 

das Prova de Aferição. 

 

 

 

Direção da Escola. 

 

22 

Término das 

atividades letivas 

3º período (1 º 

Ciclo). 

 

Comunidade 

escolar. 

Realização de 

atividades 

desportivas, culturais 

e recreativas (21/06). 

Desenvolver o espírito 

de socialização e 

competição. 

 

Promotor de 

Eventos. 

 

22 e 

23 

Realização de 

Conselhos de 

Avaliação do 1º 

Ciclo. 

 

 

 

Professores. 

Reuniões de 

Conselhos de 

Avaliação de Turmas 

e preenchimento de: 

- Registos de 

Avaliação; 

- Atas dos Conselhos 

Avaliar o 

aproveitamento 

pedagógico do 3
°
 

período. 

 

 

- Coordenadora de 

Ciclo; 

-Diretores de 

turmas. 
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de Avaliação de 

Turmas; 

- Relatórios-síntese 

de Turmas; 

- Pautas periodais. 

22 

Realização da 

Prova Final de 

Português (91). 

 

 

Alunos do 9.º ano. 

 Realização e 

supervisão da Prova 

Final.     

 

- Avaliar o grau de 

assimilação da 

matéria; 

- Garantir o decurso 

normal do processo da 

Prova Final. 

 

 

Direção da Escola. 

 

19 a 

23 

Planificação do 

ano letivo 

2018/2019 – 2º e 

3º Ciclos. 

 

 

 

 

Professores, 

Coordenadores de 

Departamentos e 

de Ciclos. 

 

- Elaboração de 

documentos relativos 

aos trabalhos 

desenvolvidos ao 

longo do ano findo; 

- Elaboração de 

planificações anuais 

para o ano letivo 

2018/2019; 

- Elaboração de 

propostas do Plano 

de Atividades para o 

ano 2018/19; 

- Estudo da aplicação 

dos critérios de 

avaliação interna dos 

alunos. 

- Organizar o banco de 

dados para a 

instituição; 

- Organizar os 

instrumentos de 

trabalho necessários 

para o ano letivo 

seguinte; 

- Delinear estratégias;  

- Detetar necessidades 

(recursos humanos e 

materiais). 

 

 

Coordenadores de 

Ciclos e de 

Departamentos. 

 

26 

Entrega da 

documentação, 

lavrada nos 

Conselhos de 

Avaliação, à 

Direção 

Pedagógica. 

 

Diretores de 

turmas. 

Entrega da 

documentação. 

Organizar o dossier 

periodal. 

 

Coordenadores de 

Ciclos. 
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27 

Realização da 

Prova Final de 

Matemática (92). 

 

 

Alunos do 9.º ano. 

 Realização e 

supervisão da Prova 

Final.     

 

- Avaliar o grau de 

assimilação da 

matéria; 

- Garantir o decurso 

normal do processo da 

Prova Final. 

 

 

Direção da Escola. 

 

27 

Entrega da 

documentação, 

lavrada nos 

Conselhos de 

Avaliação, à 

Diretora da 

Escola. 

 

 

Coordenadores de 

Ciclos. 

 

 

Entrega da 

documentação. 

 

Atualizar o banco de 

dados e organizar o 

dossier da escola. 

 

 

Pedagógica. 

 

 

29 

Informação e 

entrega dos 

resultados das 

avaliações do 

período aos 

pais/encarregados 

de educaçãodos 

alunos do 1º, 2º, 

3º, 4º, 5º, 6º, 7° e 

8° anos. 

 

 

 

 

Pais/encarregados 

de educação. 

 Encontro com os 

pais/encarregados de 

educação. 

Informar sobre o 

aproveitamento 

pedagógico dos seus 

educandos. 

 

 

 

Diretores de 

turmas. 

 

29 e 

30  

Planificação do 

ano letivo 

2018/2019 – 1º 

Ciclo. 

 

 

 

 

Professores do 1º 

Ciclo. 

- Elaboração de 

documentos relativos 

aos trabalhos 

desenvolvidos ao 

longo do ano findo; 

- Elaboração de 

planificações anuais 

para o ano letivo 

2017/2018. 

 

- Organizar o banco de 

dados para a 

instituição; 

- Organizar os 

instrumentos de 

trabalho necessários 

para o ano letivo 

seguinte; 

- Delinear estratégias;  

- Detetar necessidades 

(recursos humanos e 

materiais). 

 

 

 

 

 

Diretora 

Pedagógica. 
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30 
Realização do 

Conselho 

Pedagógico. 

Membros do 

Conselho 

Pedagógico e do 

Conselho de Pais. 

Reunião com os 

membros do 

Conselho Pedagógico 

e do Conselho de 

Pais. 

Avaliar as atividades 

desenvolvidas ao 

longo do Ano 

2017/2018. 

 

 

Diretora da Escola. 

 

 

 

30 

Término das 

atividades do ano 

2017/18. 

 

Professores do 1º, 

2º e 3º Ciclos. 

Encontro com todos 

os professores. 

Fazer o balanço das 

actividades do ano 

findo. 

 

Direção da Escola. 

 

 

julho/2018 

Dias Atividades Público-alvo Estratégias Objetivos Responsáveis Observação 

 

 

 

14 

- Término das 

atividades letivas 

do JINEL;  

- Graduação das 

crianças do Pré-

Escolar. 

 

Crianças do Jardim 

Infantil. 

- Realização de 

atividades 

recreativas; 

- Graduação das 

crianças; 

- Exposição de 

alguns trabalhos 

das crianças. 

- Desenvolver na 

criança o espírito de 

socialização; 

- Estimular na criança 

o gosto pela 

aprendizagem. 

 

 

 

Coordenadora do 

Jardim de 

Infância. 

 

 

 

 

 

 

16 e 

17 

Realização de 

Conselhos de 

Avaliação do 

JINEL. 

 

 

 

 

Educadoras 

Reuniões de 

Conselhos de 

Avaliação de 

Turmas e 

preenchimento de: 

- Registos de 

Avaliação; 

- Atas dos 

Conselhos de 

Avaliação de 

Turmas; 

- Relatórios Síntese 

de Turmas. 

Avaliar o 

aproveitamento 

pedagógico do 3
°
 

período. 

 

 

 

Coordenadora do 

JINEL. 

 

 

 

 

 

 

24 

Informação e 

entrega dos 

resultados das 

 

Pais/encarregados 

Encontro com os 

pais/encarregados 

de educação. 

Informar sobre o 

aproveitamento 

pedagógico dos seus 

 

Educadoras do 

Jardim de 
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avaliações do 

período aos 

pais/encarregados 

de educação do 

JINEL. 

de educação do 

JINEL. 

educandos. Infância. 

 

 

30 

 

Término das 

atividades do ano 

2017/18.   

 

Educadoras e 

auxiliares. 

Encontro com todas 

as Educadoras e 

auxiliares do 

JINEL. 

Fazer o balanço das 

actividades 

desenvolvidas no 

JINEL ao longo do 

ano. 

  

 

Direção da Escola. 

 

 

 

 

Aprovado pelo Conselho Diretivo, setembro de 2017. 

A Diretora da Escola 

Elsa Ussene 

 

 


