
Apresentação dos trabalhos finais do eixo das expressões das 
formandas da turma de Educação e Formação de Adultos (E.F.A.) 3º 

Ano, do curso Técnica/o de Ação Educativa (T.A.E.). 

Objetivos (PEE) 

Linha I Dinamização de ações para a responsabilização de todos 
no processo de melhoria e valorização da Escola 
 I.B.2.5 - Promover a colaboração com outras escolas e entidades;  
 I.C.3.1 - Apoiar projetos de professores partilhados com outros 
agentes da comunidade educativa.  
Linha II Dinamização de ações para o sucesso e desenvolvimento 
integral dos alunos 
 II.B.8.1 - Promover atividades curriculares e extracurriculares 
(tais como a música, teatro, dança, etc.);  
 II.B.8.2 - Consolidar a consciência de cidadania através da 
participação em projetos que privilegiem valores como a 
solidariedade, responsabilidade e autonomia. 
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Programa 

1ª Apresentação para crianças a partir dos 3-4 anos  
Grupo: Ana Catarino, Carla Quintino, Célia Lourenço, Dora Cabrita, 
Filipa Abreu e Vera Mamede 
História Original Título: África 
 
2ª Apresentação para crianças a partir dos 3-4 anos 
Grupo: Filipa Martins e Sónia Dias  
História Adaptada Título A companhia das desalinhadas 
 
3ª Apresentação para crianças a partir dos 3-4 anos (prioritariamente  
5-6 anos)  
Grupo Cláudia Dias, Helena Neto, Natália Correia e Tânia Moreira 
História Adaptada Título História da Carochinha 
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