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SETEMBRO
Calendarização
02
Acolhimento aos
E.E. da Sala dos 3 e 5
anos

Objetivos

Atividades

Acolher os Encarregados de
Educação
das
crianças
e  Reunião presencial por salas.
apresentação do Projeto de Sala.

Intervenientes

Destinatários

Educadoras,
Auxiliares e
Encarregados de
Educação

Encarregados de
Educação

Educadora, Auxiliar
e Encarregados de
Educação

Encarregados de
Educação

Comunidade
Educativa

Encarregados de
Educação

03
Acolhimento aos
E.E. da Sala dos 4
anos

Acolher os Encarregados de
Educação
das
crianças
e  Reunião presencial por salas.
apresentação do Projeto de Sala.

04
Reunião geral com
os E.E.

Apresentar o Projeto Anual.

06
Abertura do ano
letivo – Pré-Escolar

Proporcionar a todas as crianças  Receção e acolhimento das crianças por todos os
um ambiente acolhedor que docentes e auxiliares.
 Realização de jogos e atividades que
facilite a sua adaptação.
proporcionem bem-estar e alegria.

Crianças,
Educadoras,
Auxiliares e
Professoras

Crianças do
Pré-escolar

Acolher os Encarregados de
 Reunião presencial por salas.
Educação
das
crianças
e
apresentação do Projeto de Sala.

Comunidade
Educativa

Encarregados de
Educação

13
Reunião de
acolhimento aos E.E.
1º Ciclo

 Reunião geral via Zoom.
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14 e 15
Abertura do ano
letivo para o 1º Ciclo

17
Eucaristia de
abertura do novo
ano letivo
17/20
Apresentação do
novo lema –
“Crescendo juntos”

24
Apresentação do
Projeto Solidário:
”Tampas”

 Receção e acolhimento das crianças do 2º, 3º e
4º anos por todos os docentes. Preparação de
Proporcionar às crianças em geral uma música para cantar ao grupo do 1º ano e
e às do 1º ano em particular um atribuição de “um padrinho/madrinha” de entre
ambiente acolhedor e favorável à as crianças do 4º ano.
aprendizagem, integrando-as no  Receção ao grupo do 1º ano e oferta de um
meio escolar.
“miminho”
pelos
respetivos
padrinhos/
madrinhas.
Sensibilizar as crianças para a
 Leituras e cânticos.
importância de, nos seus gestos
 Participação das crianças.
diários, agirem com o coração.

Dar a conhecer às crianças o lema
a ser trabalhado ao longo deste  Exploração do cartaz “Crescendo juntos”.
ano letivo.

Sensibilizar as crianças para
 Recolha de “tampas”
contribuir ativamente no Projeto.

Crianças,
Professoras e
Auxiliares

Grupos dos 1º, 2º,
3º e 4º anos

Equipa da Pastoral,
Crianças e
Professoras

Comunidade
Educativa

Crianças
Professoras e
Educadoras

Crianças do 1º ciclo,
Pré-escolar

Comunidade
Educativa

Filipa de Jesus
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OUTUBRO
Calendarização
01
“Pares às cegas”

04
“O sapo e um dia
muito especial”

11 a 15
Semana da
Alimentação

Irradicação da
Pobreza

Objetivos
Sensibilizar/despertar
para
importância de confiar no outro.

Atividades
a  Criar uma pista de obstáculos no solo,
em seguida os participantes devem
formar pares, nos quais um coloca a
venda e outro dá orientações.

Intervenientes

Destinatários

Crianças e Professoras

Crianças do 1º Ciclo

 Visualização e exploração da curtametragem.

Sensibilizar para a celebração do dom
da vida.

 Elaboração
do
quadro
de
aniversários “A linha do tempo” por
mês vão surgindo os meninos que
fazem anos e os seus amigos fazem
lembranças para comemorar o dia.

Crianças e Educadoras

Crianças Pré-escolar

Sensibilizar as crianças para a
importância de uma alimentação
sustentável.

 Apresentação de alternativas para uma
alimentação saudável e sustentável.
 Caça à bolacha.

Crianças, Professoras,
Educadoras e Auxiliares

Crianças do Colégio

Sensibilizar as crianças para a
 Recolha de alimentos para serem
importância de momentos de partilha
doados a famílias carenciadas.
e solidariedade.

Comunidade Educativa

Famílias carenciadas
do meio local e
“Grão a Grão
Solidário”
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NOVEMBRO
Calendarização
02
“A baleia”

12
Magusto

19
Aniversário do
nascimento de Madre
Isabel

26
“Saltando”

Objetivos
Estimular a capacidade de confiar
no amigo

Preservar costumes e tradições.
Fomentar momentos de partilha e
convívio entre os diferentes grupos.

Dar a conhecer a Vida e Obra de
Madre Isabel como exemplo de
pessoa bondosa.

Atividades
 Visualização da curta-metragem.
 Exploração da história
 Pesquisa/apresentação da lenda de S.
Martinho – 1º Ciclo.
 Apresentação da história “Maria
Castanha” – Pré-escolar.
 Lanche partilhado.

 Momento de oração e reflexão.

Intervenientes

Destinatários

Crianças e Educadoras

Crianças do préescolar

Crianças, Educadoras,
Professoras e Auxiliares

Crianças do Colégio

Comunidade educativa

Comunidade
educativa

 Visualização
da
curta-metragem
Sensibilizar as crianças para a “Saltando”.
Crianças e Professoras
importância da confiança em si  Exploração da história por salas.
mesmo.

Crianças do 1º Ciclo
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DEZEMBRO
Calendarização
01
Atelier de
Expressão
Dramática

17
Festa de Natal

Objetivos
Fomentar o relacionamento intersalas.
Estimular aprendizagens
cooperativas.
Despertar para a diversidade
artística

Atividades

 Apresentar e dinamizar uma canção de
Natal.

Refletir sobre o Natal como uma
 Participação das crianças em atividades
época de Amor, Confiança, Esperança
de palco alusivas ao tema.
e Entusiasmo.

Intervenientes

Destinatários

Crianças, Educadoras e
Auxiliares

Crianças do préescolar

Crianças, Professoras,
Educadoras e Auxiliares

Crianças do Colégio
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JANEIRO
Calendarização

Objetivos

Atividades

Intervenientes

Destinatários

03 e 04
Reunião com os
Encarregados de
Educação

Estreitar laços de colaboração entre a
escola e a família.

 Assinar a avaliação trimestral.
 Avaliar as atividades realizadas no trimestre
anterior e dar a conhecer os projetos para o
trimestre que se inicia.

Pais, Professoras e
Educadoras

Encarregados de
Educação

07
“Estender a mão”

Criar um momento de reflexão e  Visualização da curta metragem;
assumir um compromisso neste novo  Elaboração de uma cadeia de elos com os
ano.
diferentes compromissos.

Professoras e
Crianças do 1º Ciclo

Crianças do 1º Ciclo

10
“O responsável do
dia”

Desenvolver a confiança de cada
 Elaboração
de
um
quadro
criança responsabilizando-a por
responsabilidades.
pequenas tarefas nas rotinas diárias,
 Eleger o responsável do dia/semana.
em destaque do grupo.

Crianças do Préescolar, Educadoras
e Auxiliares

Crianças do Pré-escolar

Crianças,
Professoras e
Educadoras

Comunidade Educativa

17
Aniversário da
morte de Madre
Isabel

Assinalar um marco importante da
vida da Congregação.
Dar a conhecer às crianças a figura de
Madre Isabel como mulher pacífica e
pacificadora.

de

 Participação e dinamização de um momento de
oração.
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FEVEREIRO
Calendarização

Objetivos

Atividades

Intervenientes

Destinatários

02
Ação de Graças pelo
aniversário da
fundação do Instituto
(Eucaristia)

Sensibilizar as crianças para a
importância de uma vida ao serviço
dos outros.
Comemorar a fundação do Instituto.

Participação e dinamização da eucaristia
através de:
 cânticos;
 leituras.

Equipa da Pastoral,
Crianças, Professoras e
Educadoras

Comunidade
Educativa

07
“O Flautista”

Levar a criança a aceitar que
qualquer pessoa é capaz de prestar
ajuda.

 Visualização de uma curta-metragem.

Educadoras e Crianças e
auxiliares

Crianças do Préescolar

11
“Um cão especial”

Refletir sobre a diferença e sua
aceitação.

 Visualização de uma curta metragem;
 Exploração da história por salas.

Professoras e Crianças
do 1º Ciclo

Crianças do 1º Ciclo

25
Festa de Carnaval

Desenvolver
nas
crianças
a  Dança livre com música apropriada.
capacidade criativa e de socialização.
 Sessão fotográfica.
Promover o convívio.
 Desfile de Carnaval pelos espaços do Colégio.

Comunidade Educativa
e Fotógrafo

Comunidade
Educativa
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MARÇO
Calendarização
01
Atelier de
expressões
criativas

18
“No meu coração”

19
Dia do Pai

21
Árvore dos
compromissos

Objetivos

Atividades

Intervenientes

Destinatários

Fomentar o relacionamento intersalas.
Estimular aprendizagens cooperativas.
Despertar para a diversidade artística.

 Realizar um presente para o pai.

Crianças, Educadoras,
Auxiliares e Professoras

Pais

Sensibilizar as crianças para a
importância de manter sempre viva a
esperança no coração para tornar a
vida melhor.

 Visualização de um videoclipe.
 Exploração da música por salas.

Professoras e Crianças do
1º Ciclo

Crianças do 1º Ciclo

Parabenizar os Pais das crianças.

 Mimar os pais com um presente.

Crianças, Educadoras,
Auxiliares e Professoras

Pais

Crianças, Educadoras,
Auxiliares e Professoras

Crianças do Colégio

Ajudar os alunos a desenvolver a sua
autonomia e responsabilidade.

 Construção de uma árvore em que cada
folha será um ato de ESPERANÇA.
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ABRIL
Calendarização

20 e 21
Reunião com os
Encarregados de
Educação

22
Dia Mundial da
Terra
29
“Os lobos que
vieram para jantar”

19
Atelier de
Movimento

Objetivos

Atividades

Intervenientes

Destinatários

Estreitar laços de colaboração entre a
escola e a família.

 Assinar a avaliação trimestral.
 Avaliar as atividades realizadas no
trimestre anterior e dar a conhecer os
projetos para o trimestre que se inicia.

Pais, Professoras e
Educadoras

Encarregados de
Educação

Criar uma nova consciência para o
Ambiente.

 Visita ao Parque Urbano de Fânzeres.

Crianças, Professoras,
Educadoras e Auxiliares

Crianças do Colégio

Levar as crianças a aceitar a diferença
e refletir sobre os estereótipos.

 Apresentação da história;
 Exploração por salas.

Professoras e Crianças do
1º Ciclo

Crianças do 1º Ciclo

Crianças do Pré-escolar,
Educadoras e Auxiliares

Crianças do Préescolar

Fortalecer o relacionamento inter Fortalecer o relacionamento inter-salas.
salas.
 Estimular aprendizagens cooperativas.
Estimular aprendizagens cooperativas.
 Despertar para a diversidade artística.
Despertar para a diversidade artística.

Plano Anual de Atividades – 2021-2022

MAIO
Calendarização

Objetivos

01
Dia da Mãe

Parabenizar as Mães das crianças.

13
“Histórias que nos
unem”

Refletir com as crianças acerca da
importância de manter/preservar
tradições familiares que criem laços e
memórias felizes

15
Dia da Família

Atividades
 Mimar as mães com um presente.

 Visualização de uma curta metragem;
 Exploração da história por salas.

Proporcionar às famílias um momento  Dinamização da oração do rosário.
de espiritualidade.

Intervenientes

Destinatários

Crianças, Educadoras,
Auxiliares e Professoras

Mães

Professoras e Crianças do
1º Ciclo

Crianças do 1º Ciclo

Comunidade Educativa

Comunidade
Educativa
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JUNHO
Calendarização

Objetivos

Atividades
a  Construção de um Mural Coletivo.
 Atividades lúdicas.

01
Dia da Criança

Manifestar, com entusiasmo,
identidade individual e de grupo.

17
“Guarda-chuva”

Refletir sobre valores como a
partilha, a empatia, a esperança,…

25
Convívio com os
Encarregados de
Educação

Proporcionar momentos de convívio
entre os diferentes elementos da  Festa de Final de Ano.
Comunidade Educativa.

26
Eucaristia de Ação de
graças/Entrega de
diplomas

Celebrar o final de um ano letivo.
Agradecer todos os dons recebidos ao
longo do ano.

 Visualização de uma curta metragem;
 Exploração da história por salas.

 Convívio com toda a Comunidade
Educativa.
 Eucaristia de ação de graças e entrega dos
diplomas aos finalistas.

Intervenientes

Destinatários

Crianças, Professoras,
Educadoras, Auxiliares

Crianças do Colégio

Professoras e Crianças
do 1º Ciclo

Crianças do 1º Ciclo

Crianças, Professoras,
Educadoras e Auxiliares

Comunidade
Educativa

Comunidade Educativa

Crianças do Colégio
e familiares

Plano Anual de Atividades – 2021-2022

JULHO
Calendarização

04 a 15
Praia

18 a 29
Atividades lúdicopedagógicas

Objetivos
Proporcionar momentos de contacto
com a praia.
Sensibilizar
para
os
benefícios/malefícios da exposição ao
sol.
Respeitar as normas de segurança
relativas à praia.

Promover o desenvolvimento global
da criança, contemplando atividades
lúdicas e académicas.

Atividades
 Fazer construções na areia.
 Jogos de futebol de praia.
 Caminhadas.
 Banhos de mar e de sol.

 Saídas ao exterior
 “Histórias com arte”
 “Culinária”
 “Manhãs radicais”
 “Jogos de água”
…

Intervenientes

Destinatários

Corpo docente, auxiliares
e crianças.

Crianças inscritas na
atividade

Corpo docente, auxiliares
e crianças.

Crianças inscritas
nas atividades

Nota:
A avaliação relativa a estas atividades encontra-se na ata da reunião do conselho escolar dos mês seguinte à data da sua realização.
Dado que a situação de Pandemia continua a ser uma ameaça atual e, consequentemente, existindo um comprometimento das atividades/aulas
presenciais, está previsto que o Plano Anual de Atividades e o Projeto Curricular de Turma sejam adaptados para serem realizados em contexto familiar.

