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 Data Local Objetivos Destinatários 
Dinamizadore

s 
Área de Intervenção 

1
º 

P
er

ío
d

o
 

Torneio de Futsal 
25 de 

Setembro 

Pavilhão da  

EBJMalhoa 

Motivar os alunos para a prática da atividade 
física; 

Estimular o espírito competitivo, de equipa e de 
superação dentro dos valores desportivos do fair-
play, respeito e tolerância. 

Alunos do 2º e 3º 
Ciclo CEB (7º ano) 

260 + 620 Educação para a saúde 

Comemoração do 
dia europeu do 

Desporto Escolar  

(Challenger 
Multiatividades) 

27 de 
Setembro 

Pavilhão e espaço 
exterior da Escola 

Secundária 

Promover o desporto e a Atividade Física 

Receber e integrar os alunos através de jogos e 
atividades de dinâmica de 

grupo; 

Fortalecer laços de união e interação entre alunos 
e docentes. 

Alunos do 2º, 3º 
Ciclo e 

Ensino Secundário 

260 + 620 Educação para a saúde. 

Torneio Ténis de 
Mesa 

02 de 

Outubro 

Pavilhão da 
escola Sec. 

Motivar os alunos para a prática da atividade 
física; 

Enriquecer o reportório motor dos alunos através 
da prática de modalidades que não são 
habitualmente praticadas. 

Alunos inscritos do 
2, 3º Ciclo e 
Secundário 

260 + 620 

Educação para a saúde; 

Articulação e 
sequencialidade 

Dia da Alimentação 

16 de 

Outubro 

 

ART.DISCP 

EBJMalhoa 

Refletir sobre hábitos 

alimentares; 

Sensibilizar os alunos para a criação e 
desenvolvimento de hábitos individuais de 
alimentação equilibrada e de vida saudável e para 
a promoção de uma atitude atenta e crítica em 
relação ao consumo; 

Compreender a relação exercício 
físico/alimentação equilibrada para a melhoria da 
qualidade de vida. 

Alunos do 2º ciclo 260 + 620 Educação para a saúde 

Dia de São 
Martinho 

 

(Jogos tradicionais 
populares) 

11 de 
Novembro 

ES 

Praticar atividades lúdicas e tradicionais populares 
de acordo com os padrões culturais caraterísticos 
da 

região; 

Realização do Magusto. 

Alunos do 2º, 3º 
ciclo e Sec. 

Aberto à 
comunidade escolar 

260 + 620 Educação para a saúde 
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Corta-Mato Escolar 
20 de 

Novembro 
Cabeço do Peão 

Sensibilizar os alunos para a prática do Atletismo e 
fomentar o gosto pela prática desportiva ao ar 
livre; 

Apuramento de alunos para participar no Corta-
Mato distrital. 

Alunos do 1º, 2º, 3º 
Ciclo e Ensino 

Secundário 
260 + 620 

Educação para a saúde; 

Articulação e 
sequencialidade. 

Palestras com 
treinadores de alta 

competição 

13 de 

Dezembro 

(tarde) 

Anfiteatro MFV 

Palestras sobre a importância da Alta Competição 
na sociedade. 

Motivação e treino. 

Alunos do 1º. 2º, 3º 
Ciclo e Secundário 

260 + 620 Educação para a saúde 

Projeto Mega: 
Megasprinter, 

MegaSalto  

17 de 

Dezembro 

(manhã) 

Campos 
exteriores da esc. 

Sec. 

Promover e divulgar algumas disciplinas do 
atletismo; 

Apuramento de alunos para participar no projecto 
mega a nível distrital; 

Fomentar o gosto pela modalidade. 

Alunos do 2, 3º 
Ciclo e Secundário 

260 + 620 

Educação para a saúde; 

Articulação e 
sequencialidade. 

Torneio de BOCCIA 

17 de 
Dezembro 

(tarde) 

Pavilhão da escola 

Sec 
Comemoração do Dia Internacional das pessoas 
com deficiência 

Alunos do 3º Ciclo e 
Ensino Secundário 

260 + 620 

Educação para a saúde; 

Articulação e 
sequencialidade. 

2
º 

P
er

ío
d

o
 

Corta-Mato 
Distrital 

A designar 
pela CAE 

A designar 

 Motivar os alunos para a prática da atividade 
física; 

Promover o contacto com outros alunos de outros 
estabelecimentos de ensino. 

Alunos apurados 260 + 620 

Educação para a saúde; 

Articulação e 
sequencialidade. 

Projeto Mega 
Distrital 

A designar 
pela CAE 

Leiria 
Promover e divulgar algumas disciplinas do 
atletismo; 

Alunos apurados 260 + 620 

Educação para a saúde; 

Articulação e 
sequencialidade. 

3
º 

 

P
er

ío
d

o
 

Dia Mundial da 
Dança 

29 de  

Abril 
EBJMalhoa 

Celebrar a dança e mostrar a sua universalidade, 
independentemente das barreiras políticas, 
culturais e éticas. 

Todos os alunos 260 + 620 Educação para a saúde 

Sarau Desportivo 

5 de 

Junho 

(noite) 

Pavilhão 
Municipal 

Promover o desporto e a Atividade Física. 

Mostra do trabalho desenvolvido durante as aulas 
de Educação Física à comunidade. 

Alunos do 1º. 2º, 3º 
Ciclo e Secundário 

260 + 620 Educação para a saúde 

 


