
A Biodiversidade da nossa 
Costa
5º A e 5º C
departamento C.T.V.
oceanário de lisboa

concurso de leitura expressiva 
(inglês)
5º e 6º anos
departamento L.E.
sala de conferências

“à conversa com”
9º ano e secundário
departamento de ciências 
sociais
sala de conferências

Desconstrução do modelo de 
faculdade
secundário
dep ciências sociais
auditório

I Grande Concurso de Entradas
educadores
refeitório do 1º CEB

Exposição de materiais da 
Eudactica
Alunos e educadores
departamento de Matemática
clube da matemática

SuperT interdisciplinar
1º, 2º e 3º CEB
departamento de Matemática
clube da matemática

lanche saudável
professores
departamento E.F.

planetário insuflável
7ºC
departamento F.Q.
cripta

Chocolate- do laboratório à 
fábrica
11º e 12º A e B
departamento F.Q.
sala de conferências

planetário insuflável
7ºB
departamento F.Q.
cripta

planetário insuflável
7ºA
departamento F.Q.
cripta

planetário insuflável
7ºD
departamento F.Q.
cripta

Encontro com a escritora 
Margarida Fonseca Santos
1º e 2º anos
1º CEB
auditório do 1º CEB

Encontro com a escritora 
Margarida Fonseca Santos
3º e 4º anos
1º CEB
auditório do 1º CEB

Pessoa apresenta-se
2º A
1º CEB
sala de aula

teatro “Um, dois, três. Quem é? 
Quem são?”
jardim de infância
1º CEB
sala de aula

teatro “Um, dois, três. Quem é? 
Quem são?”
jardim de infância
1º CEB
sala de aula

sessão de magia, com o P. 
António Sant’Ana, sj
infantil
departamento de religião
infantil

teatro “Auto da barca do 
inferno”
9º e 10º anos
departamento de português
auditório principal

concurso de fotografia | 3º CEB e secundário | departamento de português

exposição de instrumentos musicais | todos | departamento F.Q.| refeitório VIP

exposição “Hábitos Alimentares da Comunidade” (alunos de Ciências Naturais do 9º ano) | departamento C.T.V | refeitório VIP

exposição “Mentes que Brilham” (alunos de Ciências Naturais do 5º ano) | departamento C.T.V | refeitório VIP

exposição “Ciência com Arte” (alunos do 5º ano, 10º A e B, 11º C1 e 12ºC) | departamento C.T.V | refeitório VIP

feira do livro em língua inglesa | departamento L.E. | átrio do 1º CEB
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Arqueologia 
subaquática
3º CEB
departamento de 
ciências sociais
sala de conferências

leitura expressiva 
(francês e espanhol)
7º, 8º e 9º anos
departamento L.E.
sala de conferências

Labirinto e Pignusmania
1º, 2º, 3º CEB e SEC
departamento de 
Matemática
clube da matemática

Exposição de materiais 
da Eudactica
Alunos e educadores
departamento de 
Matemática
clube da matemática

Pessoa apresenta-se
2º C
1º CEB
sala de aula

teatro “Um, dois, três. 
Quem é? Quem são?”
jardim de infância
1º CEB
sala de aula

teatro “Um, dois, três. 
Quem é? Quem são?”
jardim de infância
1º CEB
sala de aula

laboratórios abertos
8ºD
departamento F.Q.
laboratório do 
departamento

laboratórios abertos
8ºA
departamento F.Q.
laboratório do 
departamento

miniLab: “o revestimento 
dos animais”
2º B e 11º A
departamento C.T.V.
laboratório do dep.

completaMENTE ciência
11º A e B (bio)
12º A e B (bio)
departamento C.T.V.
sala de conferências

CSJB TREMEndo
10º A e B (bio)
comunidade educativa
departamento C.T.V.
refeitório VIP

CSJB TREMEndo
10º A e B (bio)
comunidade educativa
departamento C.T.V.
refeitório VIP

diálogo interreligioso
7ºA e C
departamento de religião
mesquita central de Lisboa

teatro “A pequena 
Sereia”
5º ano
departamento de 
português
Teatro Politeama

teatro “Leandro, o Rei 
da Helíria”
7º ano
departamento de 
português
auditório principal

exposição de instrumentos musicais | todos | departamento F.Q.| refeitório VIPexposição de instrumentos musicais | todos | departamento F.Q.| refeitório VIP

concurso de fotografia | 3º CEB e secundário | departamento de português

exposição “Hábitos Alimentares da Comunidade” (alunos de Ciências Naturais do 9º ano) | departamento C.T.V | refeitório VIP

exposição “Mentes que Brilham” (alunos de Ciências Naturais do 5º ano) | departamento C.T.V | refeitório VIP

exposição “Ciência com Arte” (alunos do 5º ano, 10º A e B, 11º C1 e 12ºC) | departamento C.T.V | refeitório VIP

feira do livro em língua inglesa | departamento L.E. | átrio do 1º CEB

CSJB Talks “arte e 
ciência”
comunidade educativa
departamento E.A.
auditório principal

friso de história de arte
3º ano e 5ºC
departamento E.A.
pavilhão9:00
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Comunicar pelas artes de palco
9º ano e secundário
departamento de ciências 
sociais
auditório principal

Exposição de materiais da 
Eudactica
Alunos e educadores
departamento de Matemática
clube da matemática

Origami
1º, 2º, 3º CEB e SEC
departamento de Matemática
clube da matemática

Desafios2life
pais
departamento E.F.
pavilhão ou exterior

2ª Eliminatória das XXXV 
Olimpíadas Portuguesas de 
Matemática
alunos apurados
departamento de Matemática
Sala a confirmar

Nanofísica e 
nanotecnologia
10ºA, B e C
departamento F.Q.
anfiteatro de F. Q.

teatro “snow white and the seven 
dwarves”
2º e 3º anos
1º CEB
auditório principal

teatro “King Arthur and the 
stolen Sword”
5º e 6º ano
departamento L.E.
auditório principal

teatro “snow white and the seven 
dwarves”
1º e 4º anos
1º CEB
auditório principal

Pessoa apresenta-se
1º CEB
sala de aula

Pessoa apresenta-se
2º B
1º CEB
sala de aula

“Inspiring Future”: conferência de 
acesso ao ensino superior
12º ano
psicopedagogia
auditório principal

visita aos stands universidades
11º e 12º anos
psicopedagogia
corredores do auditório

“Inspiring Future”: palestras 
sobre cursos do ensino superior 
e workshops
11º e 12º anos
psicopedagogia
auditório da primária
sala de conferências
sala desdobramento 2
sala do 12º ano
sala de reuniões

“Inspiring Future”: palestras 
sobre cursos do ensino superior 
e workshops
11º e 12º anos
psicopedagogia
auditório da primária
sala de conferências
anfiteatro do secundário
sala do 12º ano
sala de reuniões

A Biodiversidade da nossa 
costa
5º B e 5º D
departamento C.T.V.
oceanário de lisboa

diálogo interreligioso
7ºB e D
departamento de religião
mesquita central de Lisboa

missa de turma

Workshop: Escrita 
Criativa e Literatura
5º ao 9º ano
departamento de 
português+AACSJB
sala do 10º A

Workshop: Escrita 
Criativa e Literatura
secundário
departamento de 
português+AACSJB
sala do 10ºB

exposição de instrumentos musicais | todos | departamento F.Q.| refeitório VIPexposição de instrumentos musicais | todos | departamento F.Q.| refeitório VIP

concurso de fotografia | 3º CEB e secundário | departamento de português

exposição “Hábitos Alimentares da Comunidade” (alunos de Ciências Naturais do 9º ano) | departamento C.T.V | refeitório VIP

exposição “Mentes que Brilham” (alunos de Ciências Naturais do 5º ano) | departamento C.T.V | refeitório VIP

exposição “Ciência com Arte” (alunos do 5º ano, 10º A e B, 11º C1 e 12ºC) | departamento C.T.V | refeitório VIP

feira do livro em língua inglesa | departamento L.E. | átrio do 1º CEB
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SuperT interdisciplinar
1º, 2º e 3º CEB
departamento de Matemática
clube da matemática

Exposição de materiais da 
Eudactica
Alunos e educadores
departamento de Matemática
clube da matemática

Desafios2life
professores
departamento E.F.
pavilhão ou exterior

Pessoa apresenta-se
1º CEB
sala de aula

Pessoa apresenta-se
4º C
1º CEB
sala de aula

laboratórios abertos
8ºB
departamento F.Q.
laboratório do departamento

laboratórios abertos
8ºC
departamento F.Q.
laboratório do departamento

miniLab: “o revestimento
dos animais”
2º A e 11º B |  2º C e 11º B
departamento C.T.V.
laboratório do departamento

Olimpíadas da Biologia
11º e 12º turmas A e B (bio)
departamento C.T.V.
sala de conferências

teatro “A aventura de Ulisses”
6º ano
departamento de português
auditório Pedro Arrupe

Da idade média ao 
renascimento
9ºA e 9ºB
departamento de português
Museu Nacional de Arte Antiga

exposição de instrumentos musicais | todos | departamento F.Q.| refeitório VIPexposição de instrumentos musicais | todos | departamento F.Q.| refeitório VIP

concurso literário | 2º e 3º CEB e secundário | departamento de português+AACSJB+AECSJB

exposição “Hábitos Alimentares da Comunidade” (alunos de Ciências Naturais do 9º ano) | departamento C.T.V | refeitório VIP

exposição “Mentes que Brilham” (alunos de Ciências Naturais do 5º ano) | departamento C.T.V | refeitório VIP

exposição “Ciência com Arte” (alunos do 5º ano, 10º A e B, 11º C1 e 12ºC) | departamento C.T.V | refeitório VIP

feira do livro em língua inglesa | departamento L.E. | átrio do 1º CEB

poetry slam (workshop)
secundário
departamento E.A.
auditório do 1º CEB

desenho urbano
secundário de artes (10ºA, 
11ºC e 12ºC)
departamento E.A.
chiado

cinema de animação
4º ano e 7ºA
departamento E.A.
pavilhão
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Labirinto e Pignusmania
1º, 2º e 3º CEB e SEC
departamento de Matemática
clube da matemática

Exposição de materiais da Eudactica
Alunos e educadores
departamento de Matemática
clube da matemática

Pessoa apresenta-se
4º B
1º CEB
sala de aula

Pessoa apresenta-se
4º A
1º CEB
sala de aula

Visita Clássica
12º ano Clássicos da Literatura
departamento de português
Visita à Casa Fernando Pessoa
Percurso Pessoano 
Visita aos painéis do Almada Negreiros 
na Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa.

Da idade média ao renascimento
9ºC e 9ºD
departamento de português
Museu Nacional de Arte Antiga

exposição de instrumentos musicais | todos | departamento F.Q.| refeitório VIP

concurso literário | 2º e 3º CEB e secundário | departamento de português+AACSJB+AECSJB

exposição “Hábitos Alimentares da Comunidade” (alunos de Ciências Naturais do 9º ano) | departamento C.T.V | refeitório VIP

exposição “Mentes que Brilham” (alunos de Ciências Naturais do 5º ano) | departamento C.T.V | refeitório VIP

exposição “Ciência com Arte” (alunos do 5º ano, 10º A e B, 11º C1 e 12ºC) | departamento C.T.V | refeitório VIP

feira do livro em língua inglesa | departamento L.E. | átrio do 1º CEB

master class lisbon week
6º e 9º anos
departamento E.A.
auditório principal
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