
3-10 dezembro ESCOLAS DE BARCELOS E BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

10-31 dezembro EXPOSIÇÃO CONCELHIA “DIREITOS HUMANOS” 

 

 
3-10 dezembro  ilustrações sobre os 17 objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável (BEGA, JI/1.º ciclo do agrupamento) | os Direitos Humanos (BEGA e 
BEGO) | “Ilustra um direito Humano” – Concurso para ilustração de um 
mural na escola (BEMA) | “À procura de Dory”  visualização do filme 
(BEGO)  | Exposição de material gráfico (cartazes e “placards”) alusivo à temá-
tica dos Direitos Humanos - OS 30 ARTIGOS DA D.U.D.H. - exposição de cartaz 
ilustrativo |BESAF 
 10 dezembro Sessão de música, poesia e largada de pombos na celebração 
dos 70 anos da D.U.D.H.|BESAF 
 

 

 
3-12 dezembro  Exposição sobre os Direitos Humanos (ESB; BE) 
3-10 dezembro Exposição: “Direitos Humanos em BD digital” (BEEB e BEVHM) 
“Do cinema aos Direitos Humanos” (BEEB e BEVHM e JI/1.º Ciclo do AEB) 
 10 dezembro Palestra  sobre “Os Direitos Humanos” |Nuno Fadigas  (ESB) 
 

 

 

19 novembro-10 dezembro Criação de cartazes digitais sobre os Direitos 
das Crianças e Publicação e exposição dos trabalhos baseada obra “OS DI-
REITOS DAS CRIANÇAS”, de Luísa Ducla Soares (BEMC - 5º  e BE Pousa - 4º )  
3-10 dezembro Visionamento de vídeos e elaboração de pequenos textos 
sobre igualdade de oportunidades para homens e mulheres e Criação de 
uma página de jornal virtual com os textos elaborados (BEMC - 7º E) 
3-10 dezembro Hora do Conto “RESPEITAR AS DIFERENÇAS” – Leitura de his-
tórias que promovem o respeito pelo outro; jogos digitais (BE Pousa - Pré-
Escolar e 1º ciclo) | Exposição sobre os DIREITOS HUMANOS (BEMC/BE Pousa) 
| Quiz sobre Direitos Humanos (BEMC - 2º e 3º ciclos)  
 
 

3 dezembro Dia Internacional da Pessoa com Deficiência - visionamento das 
curtas-metragens "Cordas" (Cuerdas) e “O Presente “(BEGN) 
Elaborar marcadores de livros com frases/desenhos alusivos ao tema vi-
sualização de filmes sobre as acessibilidades, direitos e resiliência das pes-
soas com deficiência e  Reconto e ilustração dos mesmos | (EB Aldão) 
” 5 dezembro “Os Direitos Humanos: testemunho de vida”– Frei  Hermano 
Rodrigues (BEGN) 
7 dezembro Elaboração de um Kahoot pelos alunos sobre os Direitos Hu-
manos (BEGN) 
4-10 dezembro Curtas pelos Direitos Humanos - Visualização de curtas-
metragens na BE (BEGN) 
10 dezembro Dinamização de jogos – Pelo Projeto OPEN B | “Um coração 
de todas as cores” - Poesia pelos Direitos Humanos (BEGN) 
   

 

 

 

 
3-10 dezembro Construção da árvore dos Direitos Humanos (5.º ano | EBI de 
Fragoso) | “missão possível” - promoção de comportamentos socio relacio-
nais (clube é-te=igual?)  | Videos “Mulheres de coragem” - debate (7.º ano | 
EBI de Fragoso) | Pintura de um mural (1.º ciclo EBI de Fragoso) | Construção 
de um painel de azulejos com ilustração dos 30 artigos dos Direitos Huma-
nos (2.º e 3.º ciclo EBI de Fragoso) 
 
   

 
13 dezembro Desfile / cordão humano de alunos “sandwich” com inscrição 
de Direitos Humanos (EB Rosa Ramalho) 
3-10 dezembro Ilustração dos Direitos Humanos no Scratch (EB 1.º Ciclo) | 
Construção de um Kahoot: Direitos Humanos (EB Alvelos - 4.ºA)  | Dramatiza-
ção: Personalidades ativistas dos Direitos Humanos / Interculturalidade 
(BE Rosa Ramalho) 
3-14 dezembro Ilustração de postais Direitos Humanos (Agrupamento de Esco-
las Rosa Ramalho) | Palestra “DIREITOS HUMANOS” parceria com a B.E Amnistia 
Internacional do Porto (Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho) 
 
 

4-6 dezembro “The Present” e “Scarlett” - visualização dos filmes (BE de Cam-
beses) 
4 dezembro À Conversa com … João Manuel Ribeiro (BE de Cambeses) 
10 dezembro “Ilustra um Direito Humano” (BE de Cambeses) 
3-10 dezembro Conto “O Pequeno Trevo”, Ana Cristina Luz / Criação de um 
marcador de livros (EB de Rio Covo)  
5-10 dezembro Exposições “Ilustrando os Direitos Humanos” e “move-te por 
valores ...no desporto como na vida” (BEBSV) 
11 dezembro Ver, Ler, Comentar: Wonder, de Stephen Chbosky (BEBSV) 
 

 

10 dezembro Conferência e Workshop com a Oikos (BE) 
3-12 dezembro Conto: “Não faz mal ser diferente” (EB de Roriz) 
3-10 dezembro “Um olhar sobre os Direitos Humanos” pela BM e Museu de 
Olaria   

3-10 dezembro Exposição de trabalhos sobre os Direitos Humanos (BEVC) 
5 dezembro Leitura do livro “Viagem de José, pelos Direitos das Crian-
ças” (BEVC) 

3-14 dezembro Exposição de trabalhos sobre Direitos Humanos (BEAF) | Cria-
ção  de um Mural alusivo aos DH e AI (Átrio da Escola) 
10 dezembro Visionamento de um filme realizado pelos alunos, na área de 
Cidadania, seguido de debate (BEAF) 
11 dezembro Palestra sobre Direitos Humanos com representantes da SOPRO 
(BEAF) 
 


