
 1 

 

       AGRUPAMENTO DE ESCOLAS À BEIRA DOURO 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA À BEIRA DOURO - MEDAS 
 
 
 

 
PLANIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ACTIVIDADES DO DEPARTAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBJECTIVOS: 

• Adquirir conhecimentos sobre a cultura 
e civilização Anglo-Americanas numa 
perspectiva intercultural. 
 

• Aprofundar o conhecimento da 
realidade portuguesa através do 
confronto com aspectos da cultura e 
civilização dos países de expressão 
inglesa. 
 

• Sensibilizar para a importância da 
preservação dos costumes e tradições. 
 

• Trocar informação cultural sobre a 
festividade. 
 

• Desenvolver vocabulário relacionado 
com o tema. 
 

• Estimular a criatividade através de 
actividades lúdicas. 
 

• Desenvolver a capacidade/competência 
de aplicação de conteúdos adquiridos 
nas aulas de Inglês. 
 

• Aumentar/desenvolver a auto-estima 
dos alunos. 
 

• Desenvolver a responsabilidade e a 
sociabilidade. 
 

• Promover uma melhor integração de 
alunos de educação especial na 
vivência da escola. 

 
 
 
 

 
OPERACIONALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE: 
 

• Motivação dos alunos para o Hallowe’en, com 
realização de tarefas no âmbito lexical; informação 
sobre a actividade a desenvolver. 

 
•  Pesquisa na Internet de informação, imagens e 

jogos relativos a tradições associadas a esta data, no 
sentido de dinamizar as actividades interactivas on-line 
promovidas na biblioteca. Recurso aos seguintes sites: 
http://holidays.hobbyloco.com/halloween/story2.html 

 
http://ak.imgag.com/imgag/product/preview/flash/bws8Sh
ell.swf?ihost=http://ak.imgag.com/imgag&brandldrPath=/p
roduct/full/el/&cardNum=/product/full/ap/3125133/graphic
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• Aquisição de gomas e de materiais diversos de 

decoração: máscaras, fato de Halloween, pinturas 
faciais. 
 

• Decoração do Autocarro do Clube de Inglês e da 
Biblioteca. 
 

• Elaboração de cartazes de divulgação da actividade 
colocados na sala dos professores e nos pavilhões 
A, B e C. 
 

• Elaboração de uma grelha com a escala de alunos e 
professores acompanhantes na visita ao Autocarro. 
 

• Elaboração de um questionário, como passaporte 
para os alunos participarem na actividade. 
 

• Visita ao Autocarro assombrado, onde os alunos 
responderam a um questionário e participaram num 
ateliê de pinturas faciais.  

 
• Participação dos alunos em actividades interactivas 

on-line na Biblioteca: “secret word”,”word scramble”, 
“memory match”;Visionamento de uma animação 
interactiva; criação de uma “spooky story”; jogos de 
palavras em formato de papel. 

 
• Resposta dos alunos a um questionário de 

avaliação das actividades da Biblioteca. 
 

• Divulgação da actividade no Portal do Agrupamento. 
 

• Divulgação das fotos no ecrã da sala de 
professores. 

 
• Atribuição de um certificado de participação aos 

professores acompanhantes. 
 

  

 
ACTIVIDADE: 

“ The Haunted Bus “ 

http://holidays.hobbyloco.com/halloween/story2.html�
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MATERIAL NECESSÁRIO: 

• CD, leitor de CD, máquina fotográfica, cartolinas, fotocópias a cores. 
 

• Materiais diversos de decoração e adereços: tecido preto, máscaras, fatos de Halloween, lanternas, 
teias de aranha, caveiras, gomas, pilhas, pinturas faciais. 

 
 
 

 
PARCERIAS: 

• Docentes João Alonso (EVT) e Isilda Paiva (EVT). Jornalista Celine Cangueiro. Equipa da 
Biblioteca. 

 
 

 
CALENDARIZAÇÃO: 

• 28 de Outubro a 5 de Novembro 
 
 
 

 
Os objectivos foram totalmente atingidos  
 

 
Observações: 

  
 
A actividade deve ter continuidade  
 
A actividade não deve ter continuidade  
 

 

 
                                                                             Medas, 17 de Novembro de 2010                                                                                                                                                        

DINAMIZADORES PÚBLICO ALVO 
 

• Docentes da disciplina de 
Língua Inglesa.  

• Cristina e Soraia- CEF-RTV, 
Joana, Soraia, Catarina 
Gonçalves e Solange -9ºD; 
Ema, João Gonçalo, Ana 
Carolina, Raquel-7ºD;   

• Os alunos de Educação 
Especial: Cristiana Santos, João 
Paulo e Diana Neves 
colaboraram na preparação da 
actividade. 

 
• Alunos dos 2º e 3º ciclos: turmas 

5.º A, B, C e D; 6.ºA, B, C, D, E e 
F; 7.ºA, B, D,  E e F,9ºC. 
 

• Alunos que estavam em período de 
interrupção das actividades 
lectivas. 

 
• Docentes. 

 
• Assistentes operacionais. 
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