
                                                                          

                                               24 de maio | Dia do Patrono 

                                |Programa – atividades online e presenciais 

Atividades Horário / Público-alvo 

Abertura solene - Dia do Patrono| apontamentos de dança e música – 
Academia de Música de OAZ, Conservatório de Dança do Norte, Fábrica das 
Artes 

8:45 
Toda a comunidade 

educativa 

Ferreira de Castro| Caça ao Tesouro Virtual  
Ao longo do dia 
Todos os alunos 

Emigrantes | Apresentação da obra e leitura pela prof. Maria José 
Marrafa 

Ao longo do dia 
Todos os alunos 

Documentário| Ferreira de Castro e Ossela O Escritor visto pela sua terra 
Ao longo do dia 
Todos os alunos 

Visita virtual| Casa-Museu Ferreira de Castro (videoconferência com 
Hugo Ferreira e Carlos Costa da BMFC) 

15:45 
1.º ciclo 

À descoberta de Ferreira de Castro| Mural digital com entrevistas, 
roteiros, booktubes, ilustrações – 9.ºD 

Ao longo do dia 
Todos os alunos 

Exposição virtual| Ferreira de Castro em Photoshop – alunos 12.º ano de 

AI 
Ao longo do dia 
Todos os alunos 

Concurso| Frases Criativas a partir de títulos de obras de Ferreira de 
Castro 

Ao longo do dia 
Todos os alunos 

À boleia com Ferreira de Castro| Escrita criativa 
Ao longo do dia 
Todos os alunos 

Escrita colaborativa| Em prosa e em verso com Ferreira de Castro 
Ao longo do dia 
Todos os alunos 

Vídeo | “A Selva” – ex-alunos do CCH de Artes Visuais 
Ao longo do dia 
Todos os alunos 

Vídeo | “Entrevista com Paulo Neves” – alunos do 8.ºB 
Ao longo do dia 
Todos os alunos 



                                                                          

Atividades Horário / Público-alvo 

Ferreira de Castro recebe os alunos |Encenação 
Ao longo do dia 

1.º ciclo (EB n.º 1 Santiago) 

Pintura| tela alusiva a Ferreira de Castro  
Ao longo do dia 

1.º ciclo (EB n.º 2 OAZ) 

Ferreira de Castro| Retrato feito por Encarregado de Educação 
Ao longo do dia 

1.º ciclo (EB n.º 1 Santiago) 

Vídeo| Zé Maria vai à escola 
Ao longo do dia 

Alunos do 1.º ciclo 

Divulgação de Projetos DAC|3.º ciclo|Secundário 
Ao longo do dia 
Todos os alunos 

Dádiva de Sangue| Centro de Sangue e da Transplantação de Coimbra 
Manhã 

Toda a comunidade 
educativa 

Human Rights| ebook alunos do 12.º ano 
Ao longo do dia 
Todos os alunos 

Writing Peace| alunos do 12.º ano 
Ao longo do dia 
Todos os alunos 

Audição| Clube de Piano 
Ao longo de todo o dia 

Todos os alunos 

Apresentação cursos ensino secundário| Área de Gestão 
10:30 horas 

Alunos do 9.º ano 

Apresentação| Evolução das calculadoras matemáticas 
Ao longo de todo o dia 

Todos os alunos 

Workshops| Informática (Tinkercad3D/Tinkercad Circuitos/Open Roberta) 
Ao longo de todo o dia 

Todos os alunos 

Kahoot Informática| Concurso 
9:30 – alunos do 5.º ano 
10:30 –alunos do 6.º ano 



                                                                          

Atividades 
Horário / Público-alvo 

Concurso | “O que fazes com o teu dinheiro?” 
Manhã 

Alunos do 8.º e 9.º ano 

Vídeo| Prémios CNL e PesquisOAz 21 fases de escola 
Ao longo de todo o dia 

Todos os alunos 

Vídeo| 
“Quem somos? Quantos somos? Onde estamos?” - educadoras e crianças 

do Pré-Escolar ) 

Ao longo de todo o dia 
Todos os alunos 

Vídeo| Atividade do Clube das Ciências 
Ao longo de todo o dia 

Todos os alunos 

Vídeo| “Rochas da minha Terra” - alunos do 7.º C e 7.º D 
Ao longo de todo o dia 

Todos os alunos 

Vídeo| “Caulinos e Contextos Geológicos das áreas envolventes da 
Escola”  -  alunos 10.º ano de Biologia e Geologia 

Ao longo de todo o dia 
Todos os alunos 

Vídeo| “Análises de ADN com recurso a Kits de eletroforese em gel de 
agarose e Kit Elisa – testes de imunidade biológica” - alunos 11.º ano de 
Biologia e Geologia 

Ao longo de todo o dia 
Todos os alunos 

Vídeo|  “Problemas filosóficos” - alunos do 11.º ano 
Ao longo de todo o dia 

Todos os alunos 

Vídeo| projetos DAC  - 12.º A e C 
Ao longo de todo o dia 

Todos os alunos 

Vídeo| entrega dos Prémios CNL e PesquiOAZ 21 (fase escolas) 
Ao longo de todo o dia 

Todos os alunos 

Vídeo| Relaxamento  - professora Susana Paiva 
Ao longo de todo o dia 

Toda a comunidade 
educativa 

Vídeo| EFA  
Ao longo de todo o dia 

Todos os alunos 

Vídeo| Qualifica  
Ao longo de todo o dia 

Todos os alunos 

Filmes e documentários| Monstrinha - Festival de Animação Monstra 
Ao longo de todo o dia 

Alunos do ensino 
secundário 



                                                                          

 

Atividades Horário / Público-alvo 

Palestra sobre sexualidade| Dr. Freitas Gomes 

15:00 
Alunos do ensino 

secundário 
(mediante envio de link) 

 
Filmes e documentários| SOFIA AREAL: UM GABINETE ANTI-DOR 
 

Ao longo de todo o dia 
Alunos do ensino 

secundário 

Apresentação| Trabalhos Cidadania e Desenvolvimento (2.º ciclo) 
Ao longo de todo o dia 

Todos os alunos 

Exposição virtual|  Trabalhos de EV e ET (2.º ciclo)  

Jogos| EDpuzzle “Não há borracha que apague o sonho” 
Ao longo de todo o dia 

Alunos o 1.º ciclo 

Artes Visuais | construção de um animal selvagem em origami 
Ao longo de todo o dia 

Alunos o 1.º ciclo 

Dança|Jogos Tradicionais| Puzzle| Peddypaper| Cartaz…. 
Ao longo de todo o dia 

Alunos o 1.º ciclo 

Educação para os Afetos e para a Saúde|Técnicas PDPSC 
Ao longo de todo o dia 

Todos os alunos 

Educação Musical| Música Criativa 
Ao longo de todo o dia 

Todos os alunos 
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