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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 

 

Atividade 
Objetivos / competências 

gerais 
Data Destinatários Intervenientes Responsáveis Materiais Avaliação 

Receção aos alunos  

 

- Reconhecimento das instalações 
(alunos do 1.º ano) 
- Expressão plástica: desenho/ 
pintura; 
- Jogos 
- Distribuição dos alunos por 
turmas e salas; 
- Comunicação das linhas 
orientadoras (horários, 
transporte e alimentação) 
- Distribuição da lista de 
materiais e informações úteis aos 
encarregados de educação. 
 - Receção aos novos alunos pelas 
turmas de 3.º e 4º anos, que lhes 
darão as boas vindas contando 
histórias, cantando canções e 
organizando danças. 

- Promover a 
socialização e convívio entre 
alunos e entre a comunidade 
escolar; 
- Fazer a receção aos 
alunos no novo ano escolar; 
- Assinalar de forma 
motivadora o primeiro 
contacto com a Escola; 
- Fazer o 
reconhecimento do edifício 
escolar; espaços e seu 
funcionamento. 
 

Primeira 
semana 
de aulas 

 

Alunos e 
Encarregados de 
Educação 
 

Alunos e 
Encarregados de 
Educação 
 

Professores de 3.º 
e 4.º anos- 

Material de 
pintura; 
papel A4. 
 

A avaliação é 
feita através 
do dinamismo 
e da opinião 
dos alunos. 
 

Participação em atividades de 
projetos de alunos de 12.º ano 

 
- Promover o espírito de 
entreajuda, em particular, 
com colegas de faixa etária 
diferente; 
- Permitir a apreensão de 
conteúdos diversos de 
formas inovadoras. 
 

Ao longo do ano Alunos Alunos Alunos do 12.º ano 
Consoante a 
atividade a 
realizar. 

A avaliação é 
feita através 
do dinamismo 
e da opinião 
dos alunos. 
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Projeto “As estações do ano”  
 
- Elaboração de um cartaz e ou 
desenhos e textos sobre cada 
uma das estações do ano e com as 
atividades preferidas dos alunos 
 

- Festejar datas 
comemorativas; 
- Divulgar e promover a 
cultura popular; 
- Educar para a cidadania. 
 

Ao longo do ano 

Alunos, 
professores e 
comunidade 
educativa da 
respetiva escola 

Alunos Professores 

Cartolina; 
materiais 
para pintura 
e colagem, se 
necessário. 

A avaliação é 
feita através 
do dinamismo 
e da opinião 
dos alunos. 
 

Atividades Lúdico-Culturais 
 
- Leitura de histórias aos mais 
novos 
- Promover a escrita criativa 
(concursos 2.º, 3.º e 4.ºanos) 
 

 
- Sensibilizar para o gosto 
da leitura e escrita; 
- Promover a escrita de 
vários tipos de texto; 
- Promover o gosto pelo 
desenho e pintura. 
 

Ao longo do 
ano, horário a 
definir 
1.º e 2.º 
períodos. 

Alunos de 1.º e 
2.º ano 

Alunos de 3.º e 
4.º ano 

Professores 

Livros de 
histórias ou 
histórias 
criadas pelos 
alunos. 

A avaliação é 
feita através 
do dinamismo 
e da opinião 
dos alunos e 
professores. 
 

Início do Projeto: 
- “Saber ser, saber estar – 
Educação para os valores: 
Respeito e regras são essenciais” 
 

Referidos no Projeto 
 

Ao longo do ano 

Alunos, 
professores, 
comunidade 
educativa, 
encarregados de 
educação e 
outros 

Alunos, 
professores, 
comunidade 
educativa, 
encarregados de 
educação e 
outros 

Professores 
Consoante as 
atividades a 
realizar 

A avaliação é 
feita através 
do interesse, 
dinamismo e 
da opinião 
dos alunos e 
outros. 
 

Dia Mundial da Alimentação 
 
- Guardiões da Saúde (semanal) 
- Lanche convívio 
 

 
- Sensibilizar os alunos 
para a importância de uma 
alimentação saudável; 
 - Descobrir o valor 
nutricional dos alimentos; 
- Alertar para os benefícios 
do leite na saúde. 
 

Ao longo do 
ano/ 
16 de outubro 

Alunos, 
professores e 
comunidade 
educativa da 
respetiva escola 

Alunos Professores  

A avaliação é 
feita através 
do dinamismo 
e da opinião 
dos alunos. 
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Dia de S. Martinho 

 

- Recolha de provérbios 
- Dramatização da lenda 
- Entoação de canções alusivas  
 

- Dar continuidade às 
tradições do nosso povo; 
- Reconhecer e valorizar 
expressões do património 
histórico-cultural. 

11 de novembro 

Alunos, 
professores e 
comunidade 
educativa da 
respetiva escola 

Alunos que 
tenham a 
atividade de 
Expressão 
Dramática 

Professores 

castanhas 
sal 
sumos 
 

A avaliação é 
feita através 
do dinamismo 
e da opinião 
dos alunos. 
 

 
Dia Nacional do Não Fumador 
(17/11) 
 
- Apresentação de um 
powerpoint; 
- Diálogo e pequeno registo 
escrito das crianças. 
 

- Sensibilizar os alunos para 
os malefícios do tabaco. 

18 de 
novembro 

Alunos Alunos Professores  

A avaliação é 
feita através 
do dinamismo 
e da opinião 
dos alunos. 
 

Festa de Natal 
 
- Venda de Pão de Deus e Pão 
Doce 
- Elaboração de Cartões de 
Boas Festas 
- Decoração das salas 
- Oferta de prendas (polo de 
manga comprida com logotipo) 
- Apresentação para a festa de 
Natal – a definir 
- Solidariedade 

 
- Recordar a tradição do 
Natal; 
- Promover a participação 
das famílias e comunidade 
na vida escolar;  
- Dar continuidade a 
costumes e a tradições; 
- Viver o espírito do Natal e 
o seu significado; 
- Promover a socialização; 
- Desenvolver o espírito de 
solidariedade e fortalecer 
laços e relações entre 
todos; 
- Desenvolver nos alunos 
a capacidade criativa; 
- Identificar o Natal 
como a festa da família. 
- Recolha de bens 
alimentares (UMA 
UNIDADE) e outros. 

Último dia do 
1.º período 

Alunos, 
professores e 
comunidade 
educativa da 
respetiva escola 

Alunos Professores 

Aparelhagem 
de som 
Adereços 
próprios da 
época 
natalícia 
 

A avaliação é 
feita através 
do dinamismo 
e da opinião 
dos alunos. 
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As Janeiras 

 

- Cantar as Janeiras na escola. 

- Sensibilizar para as 
tradições da época (as 
Janeiras); 
- Reviver a tradição local 
das Janeiras; 
- Preservar e valorizar as 
tradições. 
 

6 de janeiro 
(ou noutro dia 
dessa semana) 

Alunos, 
professores e 
comunidade 
educativa da 
respetiva escola 

Alunos Professores  

A avaliação é 
feita através 
do dinamismo 
e da opinião 
dos alunos. 
 

Carnaval 

 

- Participação no desfile da 
escola; 
- Decoração das salas. 

- Proporcionar momentos de 
diversão e convívio; 
- Dar continuidade às 
tradições carnavalescas 
locais; 
 - Criar formas a partir da 
imaginação utilizando 
intencionalmente os 
elementos visuais 
 

1 de março 

Alunos, 
professores e 
comunidade 
educativa da 
respetiva escola 

Alunos Professores 
Vários tipos 
de materiais 
 

A avaliação é 
feita através 
do dinamismo 
e da opinião 
dos alunos. 
 

Dia do Pai 

 

- Elaboração de um cartão e 
de um pequeno trabalho. 
 

- Comemorar o Dia do Pai; 
- Reforçar a articulação 
Escola/Família; 
- Descobrir a 
importância dos vários 
membros da família; 
- Reconhecer o amor 
como elo de harmonia na 
família; 
 

 
19 de março 
 
 

O pai dos alunos 
e os mesmos 

Alunos Professores 

cartolina 
papel 
colorido 
tintas 
canetas 
cola 
tesoura 

A avaliação é 
feita através 
do dinamismo 
e da opinião 
dos alunos. 
 

A Páscoa 
 

- Venda de folares e Pão de Deus;  
  
- Elaboração de trabalhos 
alusivos. 

- Despertar nos alunos o 
interesse pelas tradições 
- Reconhecer o significado 
religioso da festa da Páscoa; 
- Reconhecer e identificar 
símbolos alusivos à Páscoa 
- Desenvolver a capacidade 
criativa 
 

Últimas 4 
semanas do 2.º 
período 

Alunos, 
professores e 
comunidade 
educativa da 
respetiva escola 

Alunos Professores 

papel e 
material e 
pintura 
variados 

A avaliação é 
feita através 
do dinamismo 
e da opinião 
dos alunos. 
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Dia da árvore/ primavera 
 
- Diálogo acerca da preservação 
da natureza; 
- Pintura de desenho alusivo à 
estação 
- Plantação de uma árvore 

- Criar o gosto pela 
conservação e respeito pela 
Natureza. 

21 de março 

Alunos, 
professores e 
comunidade 
educativa da 
respetiva escola 

Alunos Professores 

árvores 
bolbos 
papel 
cenário 
cartolinas 
 tintas 

A avaliação é 
feita através 
do dinamismo 
e da opinião 
dos alunos. 
 

Dia Internacional do livro 
Infantil 
- Leitura de livros adaptados à 
faixa etária de cada turma, 
trazidos ou não pelos alunos; 
- Realização de trabalhos alusivos 
à leitura (desenhos, textos…). 

- Dar importância ao livro 
como meio/forma de 
comunicar; 
- Experimentar múltiplas 
situações que despertem e 
desenvolvam o gosto pela 
Língua Portuguesa. 
 

2 de abril 

Alunos, 
professores e 
comunidade 
educativa da 
respetiva escola 

Alunos Professores  

A avaliação é 
feita através 
do dinamismo 
e da opinião 
dos alunos. 

Dia da Mãe 

 

- Elaboração de um trabalho 
simbólico, acompanhado de um 
cartão para oferecer à mãe. 
- Poesias dedicadas à mãe. 
- Início da campanha de recolha 
de bens para apoio à Associação 
de Defesa e Apoio da Vida 
(ADAV, Aveiro) 

- Sensibilizar para a 
importância do papel da 
Mãe, na família 
- Reforçar a articulação 
Escola/ Família  
- Promover o valor da 
família na sociedade 
contemporânea. 
 

Primeira 
semana de maio 

As mães Alunos Professores 

cartolinas 
tesoura 
cola 
canetas 
coloridas 
 

A avaliação é 
feita através 
do dinamismo 
e da opinião 
dos alunos. 
 

 
 
Dia Mundial da Criança 
 
- Elaboração de textos alusivos ao 
tema 
- Participação em atividades 
organizadas por alunos do nível 
secundário do Colégio 
 

- Reconhecer o papel da 
criança na sociedade e no 
mundo da amanhã. 
- Propiciar situações de 
socialização mais alargadas. 
Reafirmar os direitos das 
crianças 
- Conhecer os direitos e 
deveres das crianças 
- Comemorar o dia de forma 
festiva 
 

30 de maio 
(sujeito a 
alteração) 

Alunos, 
professores e 
comunidade 
educativa da 
respetiva escola 

Alunos Professores  

A avaliação é 
feita através 
do dinamismo 
e da opinião 
dos alunos. 
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Visita de final de ano 
 

- Os objetivos serão 
definidos em função do 
local a visitar. 

A definir 
consoante o 
calendário de 
exames 
nacionais 

Alunos Alunos  Professores  

A avaliação é 
feita através 
do dinamismo 
e da opinião 
dos alunos. 
 

Festa de final de ano 
 
- Danças, canções, teatro, … 
- Lanche convívio 

- Estimular o contato com 
a comunidade envolvente e 
a família;  
- Assinalar o 
encerramento do ano 
letivo. 
 

Um dos dias da 
última semana 
de aulas 

Alunos e 
Encarregados de 
Educação 

Alunos 

Professores 
titulares/ 
Professores das 
atividades 

 

A avaliação é 
feita através 
do dinamismo 
e da opinião 
dos alunos. 
 

Encontros de Astronomia na 
Escola 

Sensibilização e motivação 
para o estudo da Ciência e 
da Astronomia. 

Conforme 
programa a 
fornecer pelos 
Serviço de 
Educação –
CMA 

Alunos do 3º e 
4º ano 

Alunos  

Professores   
Parceria com a 
Universidade de 
Aveiro /FISUA 

 

A avaliação 
é feita 
através do 
dinamismo e 
da opinião 
dos alunos. 
 

Encontros com História 
Em buscar do Arquivo Municipal: 
“Caça ao Tesouro” 

Promoção do gosto pela 
História Local; 
Preservação da Memória 
Coletiva 

Conforme 
programa a 
fornecer pelos 
Serviço de 
Educação –
CMA 

Alunos do 3º e 
4º ano 

Alunos  

Professores  
Parceria com a 
CMA e Arquivo 
Municipal 

 

A avaliação 
é feita 
através do 
dinamismo e 
da opinião 
dos alunos. 
 

 
Nota:  As vendas de Pão de Deus, Pão Doce e folares destinam-se à angariação de fundos para a prenda oferecida no Natal, bem como à viagem de final do ano. 

As atividades durante o mês de junho ficam sujeitas à calendarização dos exames nacionais do Secundário. A visita de estudo será em lugar e data a definir. 

Dar-se-á continuidade aos projetos de recolha de “tampinhas” plásticas, de cortiça e pilhas. 

 

 
 
 


