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APOIO AO ESTUDO 

 

Ao longo do ano 

 

 Autonomia na realização das tarefas 

 Métodos de estudo assentes na pesquisa, tratamento e seleção de informação relevante 

 Apresentação de dúvidas e dificuldades relativas aos temas em estudo 

 Estratégias de resolução de dificuldades 

 Sistematização e consolidação de conhecimentos 

 

 

OFERTA COMPLEMENTAR 
 

Ao longo do ano letivo 

EB DE SANTO ANTÓNIO EB DOS CORUCHÉUS 

 

Arte na escola e património 

Dança 

- Exploração das capacidades expressivas do corpo; 

- Exploração de vários estilos de dança. 

Culinária 

- Valorização cultural através da gastronomia. 

Expressão Plástica 

- Exploração de técnicas diversas de expressão; 

- Valorização das artes visuais como valor cultural 

indispensável ao desenvolvimento sociocultural. 

 

Nota: Utilizar a arte (expressão plástica, 

dramática, musical e físico-motora) para valorizar 

as diferenças culturais existentes na escola. 

 

 Liberdade 

 Igualdade 

 Justiça 

 Equidade 

 Responsabilidade 

 Democracia 

 Solidariedade 

 Autodisciplina  

 Cidadania global 

 Partilha 

 Tolerância 

 Diversidade artística 

 Diversidade de técnicas e materiais 

 Sentido estético 

 Património cultural nacional 

 Património artístico nacional 

 Diversidade de plantas 

 Diversidade de solos 

 Sustentabilidade 
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 Vermicompostagem 

EB DE S. MIGUEL EB DO HOSPITAL DONA ESTEFÂNIA 

 

“Sustentabilidade/Pegada Ecológica” 

• Consciência ecológica/estimulação da 

reciclagem/Política dos 3R. 

• Promoção do desenvolvimento sustentável do 

meio ambiente por meio de ações direcionadas. 

• Tipos de lixo utilizados na reciclagem. 

 
• Consciência da quantidade de solo, água e 
recursos necessários para sustentar a população 
atual. 
 
• Conhecimento dos recursos da Natureza 
utilizados para sustentar o nosso estilo de vida. 
 
• Promoção do desenvolvimento sustentável do 
meio ambiente por meio de ações diárias. 
 

 

É possível viver integrando valores de: 

• Verdade. 

• Liberdade. 

• Tolerância. 

• Partilha e solidariedade. 

• Respeito pela dignidade humana. 

• Direitos Humanos. 

• Promoção da justiça. 

• Concórdia. 

• Participação e intervenção cívica. 

• Respeito pelo ambiente. 

 

 


