Torneios Badminton e Ténis Mesa
(Pavilhão EBML)
9H00/12H00
---------------------------------------------------------------------------Torneio Ténis Mesa
(Sala de Ginástica ESFPM)
9H00/12H00
---------------------------------------------------------------------------PAP/ Torneio de Futsal
(Campo exterior ESFPM)
9H00/12H30
---------------------------------------------------------------------------PAP/ Torneio de Futebol
(Campos Boavista)
9H00/12H30
---------------------------------------------------------------------------P1MM/ Fotobiografia de FPM, Criação de um símbolo
comemorativo/Repensar o logotipo
(Sala grande ou outra ESFPM)
Horário letivo
---------------------------------------------------------------------------P1PS/ Questionário Digital, Percurso Digital da Escola,
Mobilidade Digital
(Sala grande ou outra ESFPM)
Horário letivo
---------------------------------------------------------------------------6ºBF/ Apresentação do tema “O Ruído”
(Sala 3.2.2 ESFPM)
12H30-13H20
---------------------------------------------------------------------------Atelier de pintura “Retrato do Fontes”
(Sala 3.0.1 ESFPM)
8H20/12H20
----------------------------------------------------------------------------

7ºAno EBML/ Projeção de um vídeo «Conta-me a
História» da RT1 sobre o período Regeneração/Fontismo
(Bliblioteca EBML)
8H45/13H30
---------------------------------------------------------------------------6ºCF e 6º EF/ Exposição de cartazes sobre «O Tempo de
Fontes Pereira de Melo»
(Átrio ESFPM)
-------------------------------------------------------------6ºDF/ Exposição de cartazes sobre o ano de 1968
(Átrio ESFPM)
-------------------------------------------------------------6ºAF/ Exposição de cartazes sobre o ano de 1969
(Átrio ESFPM)
---------------------------------------------------------------------------BRUNCH das Línguas Estrangeiras, com comidas
tradicionais das diferentes Línguas
(Átrio ESFPM)
10H00-12H30
----------------------------------------------------------------------------

3ºAno e 4ºBT EB Castelos/ Exposição dos
animais/monstros reciclados elaborados nas aulas de
expressões em articulação com a disciplina de inglês
(Casa da Prelada)
---------------------------------------------------------------------------EB/Ji Castelos
9H30 –decoração do espaço exterior (pré)
14H00 - oficina de papel reciclado (pré- e 1º ciclo)
---------------------------------------------------------------------------EB/Ji Padre Américo
Exposição de trabalhos com materiais reutilizáveis
realizados na escola e em casa com a família. Os
trabalhos poderão ser vistos por toda a comunidade
educativa e encarregados de educação.
---------------------------------------------------------------------------EB/Ji Caramila
Reciclagem e reutilização de materiais “3R(s)“ reciclar,
reutilizar e reduzir. Canções, poesias, histórias,
pesquisas net. Contagens, seriação, conjuntos .
Jogos de separação do lixo. Atividades criativas com
diversos materiais. Montagem/exposição dos trabalhos
(Hall da entrada)
----------------------------------------------------------------------------

P2DP1/ Jogos tradicionais (articulação com 1ºCiclo)
(Pavilhão EBML)
9H00/12H00
---------------------------------------------------------------------------Circuito de BTT
(Campo exterior ESFPM)
9H00/12H00
---------------------------------------------------------------------------P1MM/ Fotobiografia de FPM, Criação de um símbolo
comemorativo, repensar o logotipo
(Sala grande ou outra ESFPM)
Horário letivo
---------------------------------------------------------------------------P1PS/ Questionário Digital, Percurso Digital da Escola,
Mobilidade Digital
(Sala grande ou outra ESFPM)
Horário letivo
---------------------------------------------------------------------------P1DP1 Sessão “ As Soft Skills e o Perfil Profissional para
o Mercado de Trabalho do séc XXI “
(Auditório ESFPM)
9H30/11H00
---------------------------------------------------------------------------6ºCF e 6ºDF/ Visita de Estudo: Exposição Escher
(Alfândega do Porto)
13H30 às 16H00
---------------------------------------------------------------------------Atelier de pintura “Retrato do Fontes”
(Sala 3.0.1 ESFPM)
8H20/12H20
---------------------------------------------------------------------------Atividades Experimentais
(Laboratório ESFPM)
15H30/17H30 e 20H30/22H30
----------------------------------------------------------------------------

7ºAM, 7ºBM, 7ºCM e 7ºDM/ Visita estudo: “Obras do
Fontismo na baixa do Porto”
(Estação S. Bento, Elevador dos Guindais, Ponte Luís I,
Mercado Ferreira Borges)
8H30/12H30
---------------------------------------------------------------------------6ºCF e 6ºEF/ Exposição de cartazes sobre «O Tempo de
Fontes Pereira de Melo»
(Átrio ESFPM)
---------------------------------------------------------------------------6ºDF/ Exposição de cartazes sobre o ano de 1968
(Átrio ESFPM)
---------------------------------------------------------------------------6ºAF/ Exposição de cartazes sobre o ano de 1969
(Átrio ESFPM)
---------------------------------------------------------------------------5ºBF/ Exposição de maquetes, desenhos de moinhos de
vento, de embarcações do tempo dos Descobrimentos.
(Sala grande ou outra ESFPM)
---------------------------------------------------------------------------6ºAF/ Apresentação do tema “Transportes e Mobilidade
Sustentável
(Sala 3.2.3 ESFPM)
11h30 /12h20
----------------------------------------------------------------------------

3ºAno e 4ºBT EB Castelos/ Exposição dos monstros
reciclados elaborados nas aulas de expressões em
articulação com a disciplina de inglês
(Casa da Prelada)
---------------------------------------------------------------------------4ºAT e 4ºBT EB Castelos/ Corrida ao Ecoponto,
participação de todas as turmas
EB/Ji dos Castelos
9H00 /12H30
---------------------------------------------------------------------------EB/Ji Castelos
9H00 – Oficina de papel reciclado (pré e 1º ciclo)
14H00 – oficina de papel reciclado ( pré )
---------------------------------------------------------------------------EB/Ji Padre Américo
Exposição de trabalhos com materiais reutilizáveis
realizados na escola e em casa com a família. Os
trabalhos poderão ser vistos por toda a comunidade
educativa e encarregados de educação.
--------------------------------------------------------------------------Ji Caramila
Reciclagem e reutilização de materiais “3R(s)” reciclar,
reutilizar e reduzir. Canções, poesias, histórias,
pesquisas net. Contagens, seriação, conjuntos . Jogos de
separação do lixo. Atividades criativas com diversos
materiais. Montagem/exposição dos trabalhos
(hall da entrada)
---------------------------------------------------------------------------

Alunos 12ºAno/ Sessão de debate e reflexão sobre a
educação para os afetos , tema “ A Dor de Amar”
(Auditório ESFPM)
Noite das Humanidades e Ciências
---------------------------------------------------------------------------8ºBF/ Exposição de trabalhos sobre “Os Climas”
(Biblioteca ESFPM)
Noite das Humanidades e Ciências
---------------------------------------------------------------------------8ºEF/ Apresentação oral do projeto “De Geração em
Geração: A Sociedade Atual”
(Polivalente ESFPM)
Noite das Humanidades e Ciências
---------------------------------------------------------------------------12ºC/ Apresentação oral do projeto “Turismo: Impactos
nos Residentes e Comerciantes”
(Polivalente ESFPM)
Noite das Humanidades e Ciências
---------------------------------------------------------------------------12ºC/ Apresentação oral do projeto “Os Artistas de Rua”
(Polivalente ESFPM)
Noite das Humanidades e Ciências
---------------------------------------------------------------------------10ºC e 12ºC/ Apresentação oral do projeto “Empresa:
DIFAM HAPPYCARE”
(Polivalente ESFPM)
Noite das Humanidades e Ciências

---------------------------------------------------------

Exposição de trabalhos Ciências da Natureza
(Sala 1.18, bl 1 ESFPM)
Noite das Humanidades e Ciências
---------------------------------------------------------------------------Línguas Estrangeiras/ Exposições, sketches , jogos
(Salas 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4 ESFPM)
Noite das Humanidades e Ciências

PAP/ Fontes Moves Games
(Campo exterior ESFPM)
9H00/12H30
---------------------------------------------------------------------------Concurso “Quem quer ser Sábio”
(Sala grande ou outra ESFPM
9H30/11H30
---------------------------------------------------------------------------P1MM/ Fotobiografia de FPM, Criação de um símbolo
comemorativo, repensar o logotipo
(Sala grande ou outra ESFPM)
---------------------------------------------------------------------------Atelier de pintura “Retrato do Fontes”
(Sala 3.0.1 ESFPM)
8H20/12H20
---------------------------------------------------------------------------P1PS/ Questionário Digital, Percurso Digital da
Escola,Mobilidade Digital
(Sala grande ou outra ESFPM)
---------------------------------------------------------------------------7ºCM/ Realização de trabalhos expositivos e de cartazes
ilustrativos das obras do Fontismo com os registos
fotográficos realizados na visita de estudo.
(Sala 12 EBML)
12H30/13H20)
---------------------------------------------------------------------------Pedypaper dirigido às turmas do 4ºAno das EB1
(Pavilhão/Campo exterior EBML)
10H00/12HOO
---------------------------------------------------------------------------P3EI/ET/ Sessão “ As Soft Skills e o Perfil Profissional
para o Mercado de Trabalho do séc XXI “
(Auditório ESFPM)
15H40/16H00
----------------------------------------------------------------------------

6ºCF e 6ºEF/ Exposição de cartazes sobre «O Tempo de
Fontes Pereira de Melo»
(Átrio ESFPM)
---------------------------------------------------------------------------6ºDF/ Exposição de cartazes sobre o ano de 1968
(Átrio ESFPM)
---------------------------------------------------------------------------6ºAF/ Exposição de cartazes sobre o ano de 1969
(Átrio ESFPM)
---------------------------------------------------------------------------5ºBF/ Exposição de maquetes, desenhos de moinhos de
vento, de embarcações do tempo dos Descobrimentos.
(Sala grande ou outra ESFPM)
----------------------------------------------------------------------------

3ºAno e 4ºBT EB Castelos/ Exposição dos monstros
reciclados elaborados nas aulas de expressões em
articulação com a disciplina de inglês
(Casa da Prelada)
---------------------------------------------------------------------------EB/Ji Castelos
9H00 – Oficina de papel reciclado (pré e 1º ciclo)
14H00 – oficina de papel reciclado ( pré )
---------------------------------------------------------------------------EB/Ji Padre Américo
Exposição de trabalhos com materiais reutilizáveis
realizados na escola e em casa com a família. Os
trabalhos poderão ser vistos por toda a comunidade
educativa e encarregados de educação.
--------------------------------------------------------------------------Ji Caramila
Reciclagem e reutilização de materiais “3R(s)” reciclar,
reutilizar e reduzir. Canções, poesias, histórias,
pesquisas net. Contagens, seriação, conjuntos . Jogos de
separação do lixo. Atividades criativas com diversos
materiais. Montagem/exposição dos trabalhos
(hall da entrada)
---------------------------------------------------------------------------

Jantar Comemorativo dos 50 ANOS da ESFPM
(Fundação Cupertino Miranda)
20H00

PAP/ Atividade de Surf e Bodyboard
(Praia Matosinhos)
Manhã e tarde
---------------------------------------------------------------------------P3DP1 e 5ºAF/ Prova de Orientação
(Campo exterior ESFPM)
9H00/11H00
---------------------------------------------------------------------------P1MM/ Fotobiografia de FPM, Criação de um símbolo
comemorativo, repensar o logotipo
(Sala grande ou outra ESFPM)
Horário letivo
---------------------------------------------------------------------------P1PS/ Questionário Digital, Percurso Digital da Escola,
Mobilidade Digital
(Sala grande ou outra ESFPM)
Horário letivo
---------------------------------------------------------------------------Exposição de trabalhos do Departamento das
Tecnologias
(Salas 2.1.4 – 2.0.3 – Bl 4 ESFPM)
Manhã e tarde
---------------------------------------------------------------------------Atividades Experimentais
(Laboratório ESFPM)
A partir das 16H30

---------------------------------------------------------------2ºCiclo/ Laboratório Vivo
(Sala 1.18 – bl 1 ESFPM)
9H20/12H30 e 13H30/18H30
----------------------------------------------------------------------------

Atelier de pintura “Retrato do Fontes”
(Sala 3.0.1 ESFPM)
8H20/13H20
---------------------------------------------------------------------------6ºCF/ Coro, interpretação do "Hino do Fontes"
(Polivalente ESFPM)
15H00 na abertura e encerramento da sessão solene
---------------------------------------------------------------------------7ººAM e 7ºBM/ Exposição de trabalhos e de cartazes
ilustrativos das obras do Fontismo com os registos
fotográficos realizados na visita de estudo.
(Sala 12 EBML)
8H20/10H30 e 14H30/16H30

---------------------------------------------------------------5ºCF, 5ºDF e 5ºEF/ Som A4 - sala de exploração áudioartística
(Sala 3.0.4 EV ESFPM)
8H30/15H00
---------------------------------------------------------------------------6ºBF/ “Poetas em Ação” , divulgação de uma brochura
de poesia
(Polivalente ESFPM)
No final da sessão solene
---------------------------------------------------------------------------6ºAF/ “Assim Nasce um Poeta” , divulgação de uma
brochura de poesia
(Polivalente ESFPM)
No final da sessão solene
----------------------------------------------------------------------------

3ºAno e 4ºBT EB Castelos/ Exposição dos monstros
reciclados elaborados nas aulas de expressões em
articulação com a disciplina de inglês
(Casa da Prelada)
---------------------------------------------------------------------------EB/Ji Castelos
9H00 – Oficina de papel reciclado (pré e 1º ciclo)
14H00 – oficina de papel reciclado ( pré )
---------------------------------------------------------------------------Ji Caramila
Reciclagem e reutilização de materiais “3R(s)” reciclar,
reutilizar e reduzir. Canções, poesias, histórias,
pesquisas net. Contagens, seriação, conjuntos . Jogos de
separação do lixo. Atividades criativas com diversos
materiais. Montagem/exposição dos trabalhos
(hall da entrada)
---------------------------------------------------------------------------

Sessão Solene
(Polivalente ESFPM)
15H00

PAP/ Torneio inter-escolas de Voleibol de Praia (Praia
Matosinhos)
14H00/17H30
---------------------------------------------------------------------------10ºA e 10ºB/ Biografia da FPM, Tertúlia: “Mobilidade e
Sustentabilidade”, repensar a ideia de Escola
(Sala grande ou outra ESFPM)
14H30/15H30
---------------------------------------------------------------------------Atelier de pintura “Retrato do Fontes”
(Sala 3.0.1 ESFPM)
15H40/18H20
---------------------------------------------------------------------------7ºDM/ Exposição de trabalhos e de cartazes ilustrativos
das obras do Fontismo com os registos fotográficos
realizados na visita de estudo.
(Sala 12 EBML)
8H20/10H30
---------------------------------------------------------------------------5º BF/ Exposição de maquetes, desenhos de moinhos de
vento, de embarcações do tempo dos Descobrimentos.
(Sala grande ou outra ESFPM)
Manhã e tarde
---------------------------------------------------------------------------5ºBF/ Exposição, montagem de uma estrutura de
suspensão e decoração com vira-ventos; Dança coletiva
(Átrio da ESFPM)
Manhã e tarde
----------------------------------------------------------------------------

7ºAF e 7ºBF/ Exposição de Rosa dos Ventos
(Atrio ESFPM)
Manhã e tarde
---------------------------------------------------------------------------7ºAF e 7ºBF/ Exposição “A Paisagem que Vejo, a
Paisagem que Leio”
(Atrio ESFPM)
Manhã e tarde
---------------------------------------------------------------------------7ºAF e 7ºBF/ Exposição dos trabalhos de Cidadania e
Desenvolvimento
(Atrio ESFPM)
Manhã e tarde
-------------------------------------------------------------------------7ºAF e 7ºBF/ Mostra dos trabalhos realizados no âmbito
da Flexibilidade Curricular
(Atrio ESFPM)
Manhã e tarde
---------------------------------------------------------------------------8ºD/ Sessão Cinema
(Auditório ESFPM)
---------------------------------------------------------------------------7ºFF/ Realização de ilustrações de viagem de comboio
(Sala 3.0.1 ESFPM)
11H30/13H20
----------------------------------------------------------------------------

3ºAno e 4ºBT EB Castelos/ Exposição dos monstros
reciclados elaborados nas aulas de expressões em
articulação com a disciplina de inglês
(Casa da Prelada)
---------------------------------------------------------------------------4ºBT EB Castelos/ Os 5 R’s da sustentabilidade, o que
são? Apresentação às turmas do 1ºCiclo
(EB/Ji dos Castelos)
9:00 às 12:30
---------------------------------------------------------------------------4ºAT e 4ºBT EB Castelos/ Os 5 R’s por um mundo
melhor”, construção de um painel ilustrativo
(EB/Ji dos Castelos)
9H00/12H30
---------------------------------------------------------------------------Ji Caramila
Reciclagem e reutilização de materiais “3R(s)” reciclar,
reutilizar e reduzir. Canções, poesias, histórias,
pesquisas net. Contagens, seriação, conjuntos . Jogos de
separação do lixo. Atividades criativas com diversos
materiais. Montagem/exposição dos trabalhos
(hall da entrada)
--------------------------------------------------------------------------

ATIVIDADES QUE NÃO FORAM CALENDARIZADAS OU IDENTIFICADOS OS LOCAIS DA SUA REALIZAÇÃO
Em dia e hora de acordo com CT:

Elaboração de um percurso de resíduos de plástico desde a escola até à “ilha de
plástico”, no oceano, em parceria com FQ

Construção da mala de viagem de acordo com a disciplina, no âmbito dos
transportes e comunicações/ encurtar de distâncias no tempo de Fontes Pereira de
Melo

Construção/Exposição de um friso cronológico em forma de linha férrea e respetiva
locomotiva, no âmbito dos transportes e comunicações/ encurtar de distâncias no
tempo de Fontes Pereira de Melo

Tertúlia: “viagem ao sec. XIX e encontro com Fontes Pereira de Melo
(Obs: a atividade do 12ºC prevista para esta semana será apresentada no final do
ano letivo)

O ruído na História, jogo lúdico com perguntas

Local:

Turmas:

A designar

7ºAF

A designar (era necessário salas
/espaços contíguos ao 7ºB,/ºC 7ºF F,
porque estas turmas e respetivos DT
articularam conteúdos e atividades)

7ºCF

A designar (era necessário salas
/espaços contíguos ao 7ºB,F/ºCF 7ºFF,
porque estas turmas e respetivos DT
articularam conteúdos e atividades)

7ºFF

Polivalente

12ºC

A designar –ESFPM

5º AF

Colaboração no projeto:
A Epopeia Marítima – os desafios da demanda e a superação dos obstáculos
Produto final :Pequeno teatro musical
Inspirados no projeto nova-iorquino “Humans of New York”, os alunos da turma
do 12º Ano de Inglês, vão realizar curtas entrevistas a diversos elementos da
escola pedindo o vosso testemunho e, caso concordem, a vossa foto.
Nos Dias do Fontes iremos fazer uma exposição intitulada “We are Fontes”
com as fotos dos entrevistados e um textinho com o vosso testemunho, em
Português e a tradução em Inglês, para que todos redescubram os "humanos"
do Fontes.

A designar- EB2,3 Maria Lamas

5º A M e 5ºBM

12º(inglês)

Conceção de um bilhete-postal alusivo à comemoração dos 50 anos da
ESFPM, Escrita de um bilhete-postal dirigido a FPM
- contextualização histórica de FPM e sua importância no desenvolvimento do
nosso país; - pesquisa e seleção de informação sobre a obra de FPM; conceção de um bilhete-postal

5ºA e 5ºB ML
8ºA ML

- Reconhecer, nas duas pontes (D. Luís e S. João), o desenvolvimento
verificado entre os séculos XIX e XXI; - Destacar a diferença estética entre as
pontes; - Redigir o bilhete-postal
Realização/decoração de um bolo de aniversário para o quinquagésimo
aniversário da escola
Decoração do átrio – “Jardim do Fontes

6ºAnos

Construção de embalagens para as lembranças da comemoração
Construção de vira – ventos – âmbito da Flexibilidade Curricular

5ºBF

Construção de puzzles para a prova de orientação – âmbito da Flexibilidade
Curricular do quinto AF

5ºAF

Dinamização de uma sala de exploração sensório – artística – âmbito da
Flexibilidade Curricular dos quintos CF, DF e EF.

5ºCF, 5ºDF e 5ºEF

