PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
(PAA)
2021/2022

PROJETO CURRICULAR DE ESCOLA
(PCE):
“ECO?LÓGICO!”

INTRODUÇÃO
O Plano Anual de Atividades (PAA) configura o plano de ação e de organização pedagógica
do Colégio O Castelo da Maia para o ano letivo 2021/2022. O presente plano tem como principais
objetivos, para além da calendarização das atividades a desenvolver durante o ano letivo, integrar
a Comunidade Educativa em torno dos Projetos Educativo e Curricular de Escola, motivar os
alunos para os conteúdos dos programas de ensino/aprendizagem e alargar os seus horizontes
no que concerne ao meio que os rodeia.
O PAA assume-se, pois, como um documento dinâmico e aberto, uma vez que a sua
construção deve ser entendida em termos de uma atualização contínua em função das múltiplas
variáveis de planeamento, organização e concretização, permitindo integrar e/ou anular
atividades, resultantes de uma reflexão vocacionada em função dos objetivos definidos. É, neste
sentido, um documento aberto às sugestões e adaptações necessárias, em função das múltiplas
circunstâncias.

METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
Será feita uma monitorização do desenvolvimento das atividades propostas no PAA junto
dos responsáveis pela dinamização e junto dos professores/educadores de turma, bem como,
haverá um acompanhamento das ações desenvolvidas através de instrumentos próprios. No final
do ano letivo, será feita a avaliação do presente Plano através de uma reflexão em Conselho
Pedagógico com base nos objetivos definidos e em adequação com a melhoria da qualidade
educativa e do sucesso escolar das nossas Crianças.
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SETEMBRO
Calendarização

Atividade

setembro

Reunião Conselho de
Pedagógico

Dia 15

Dia 20

Dia 21

Dia 22

Início do ano letivo –
Receção das crianças
do Pré-Escolar e 1.º
CEB
Reunião de Pais/Enc.
Educação dos 1.º e 2.º
anos

Reunião de Pais/Enc.
Educação do 3.º ano

Objetivos
- Rever o Plano Anual de Atividades.
- Estabelecer planos de ação para a realização das
primeiras atividades escolares.

Intervenientes
- Conselho Pedagógico

- Conhecer e contactar com a educadora e/ou
- Educadores
professora.
- Professores 1.º CEB
- Potenciar momentos de interação e de socialização. - Auxiliares
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
- Apresentar o Plano Anual de Atividades e o Projeto
Curricular de Escola.
- Pais/Encarregados de Educação
- Dar a conhecer e aprofundar a visão estratégica do
- Professores 1.º CEB
Colégio.
- Direção do Colégio
- Fortalecer a relação Colégio - Comunidade
Educativa.
- Apresentar o Plano Anual de Atividades e o Projeto
Curricular de Escola.
- Dar a conhecer e aprofundar a visão estratégica do
Colégio.
- Fortalecer a relação Colégio - Comunidade
Educativa.

- Apresentar o Plano Anual de Atividades e o Projeto
Curricular de Escola.
Reunião de Pais/Enc.
- Dar a conhecer e aprofundar a visão estratégica do
Educação da sala dos 2 Colégio.
e dos 4 anos
- Fortalecer a relação Colégio - Comunidade
Educativa.

- Pais/Encarregados de Educação
- Professores 1.º CEB
- Direção do Colégio

- Pais/Encarregados de Educação
- Educadora
- Diretora Pedagógica
- Direção do Colégio

Local
Sala dos
professores

Sala de aula/
atividades

Sala de aula

Sala de aula

Sala de aula
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- Educadores
- Identificar algumas das principais características do - Professores 1.º CEB
outono.
- Auxiliares
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
- CEB
- Apresentar o Plano Anual de Atividades e o Projeto
- Pais/Encarregados de Educação
Curricular de Escola.
- Dar a conhecer e aprofundar a visão estratégica do - Educadoras
Colégio.
- Diretora Pedagógica
- Fortalecer a relação Colégio - Comunidade
- Direção do Colégio
Educativa.

Dia 22

Boas vindas ao outono

Dia 23

Reunião de Pais/Enc.
Educação da sala de 1
e dos 5 anos

Dia 24

- Apresentar o Plano Anual de Atividades e o Projeto
Curricular de Escola.
Reunião de Pais/Enc.
- Dar a conhecer e aprofundar a visão estratégica do
Educação das salas
Colégio.
dos 3 anos
- Fortalecer a relação Colégio - Comunidade
Educativa.

- Pais/Encarregados de Educação
- Educadoras
- Diretora Pedagógica
- Direção do Colégio

Sala de aula

Sala de aula

Sala de
atividades

OUTUBRO
Calendarização

Dia 4

Dia 15
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Atividade

Objetivos

Intervenientes

Local

Dia Mundial do animal

-Sensibilizar os alunos para a importância dos direitos
dos animais.
-Contactar com diferentes espécies de animais.
-Consciencializar e sensibilizar os alunos para a
importância da conservação das espécies e
preservação do ambiente.

- Educadores
- Professores 1.º CEB
- Auxiliares
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
CEB

Sala de
atividades

- Sensibilizar as crianças para a importância de uma
alimentação variada, equilibrada e saudável.
- Valorizar a implementação da produção de
alimentos biológicos e a utilização dos mesmos nas
refeições do dia-a-dia.

- Educadores
- Professores 1.º CEB
- Auxiliares
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
CEB

Dia da alimentação
Cultivo Biológico

Sala de
atividades
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Data a definir

Desfolhada

Dia 29

Halloween

- Educadores
- Proporcionar a vivência de costumes e tradições.
- Professores 1.º CEB
- Incentivar o desenvolvimento do espirito cooperativo
- Auxiliares
para o trabalho em equipa.
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
CEB
- Educadores
- Professores 1.º CEB
- Reconhecer comemorações e datas festivas de
- Auxiliares
outras culturas.
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
CEB

Eira

Recreio/
polivalente

NOVEMBRO
Calendarização

Atividade

Dia 11

Magusto

Dia 19

Dia da convenção
Internacional dos
Direitos da Criança
(Dia do Pijama)

Objetivos
- Preservar a cultura portuguesa.
- Conhecer a lenda de S. Martinho.
- Promover o convívio entre as crianças.

Intervenientes
- Educadores
- Professores 1.ºCEB
-Crianças do Pré-escolar e do 1.º
CEB

- Educadores
- Sensibilizar a comunidade escolar para o "direito de - Professores 1.ºCEB
uma criança crescer numa família".
-Crianças do Pré-escolar e do 1.º
CEB

Local
Recreio do 1.º
CEB

Sala de aula

DEZEMBRO
Calendarização

Dia 2

Dia 16

Atividade

Objetivos

Intervenientes

- Envolver a comunidade na construção e decoração
Construção/ decoração da árvore de natal.
-Comunidade Educativa
da árvore de Natal
- Reutilizar materiais para construir uma árvore de
Natal
Festa de Natal
- Promover momentos de convívio e de partilha.
(mediante orientação da - Despertar o espírito natalício.
DGS)
- Celebrar com alegria a magia do Natal.

- Educadoras
- Professoras 1.ºCEB
- Crianças de Pré-escolar e do 1.º
CEB

Local

Receção

Polivalente
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Fim do 1º período

Dia 17

- Avaliar o 1º período.
- Definir estratégias pedagógicas para o sucesso
académico das crianças.

Dia 20

Reunião de Conselho
Pedagógico

Dias a definir

Reunião com os
Encarregados de
Educação

- Entrega dos registos individuais de avaliação.
-Pais/Encarregados de Educação
- Refletir sobre as atividades e projetos de cada sala. das crianças do Pré-Escolar
- Educadores
- Perspetivar o segundo trimestre.

Dias a definir

Reunião com os
Encarregados de
Educação

- Entrega dos registos individuais de avaliação.
- Reflexão acerca do desenvolvimento dos alunos.
- Perspetivar o segundo trimestre.

- Conselho Pedagógico

-Pais/Encarregados de Educação
das crianças do 1.º CEB,
Professores 1.º CEB

Sala dos
professores

Sala de
atividades

Sala de aula

Dia 24
O Colégio encontra-se encerrado.
JANEIRO
Calendarização

Atividade

Dia 3

Dia 6
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Objetivos

Intervenientes

Local

Início do 2º Período

Dia de Reis

- Conhecer as caraterísticas dos Reis Magos.
- Preservar os usos e costumes do património
cultural português.
- Elaborar coroas com materiais de reciclagem

- Educadoras
- Crianças do Pré-escolar

Sala de
atividades
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FEVEREIRO
Calendarização

Atividade

Objetivos

Intervenientes

Local

Dia 14

Dia de S. Valentim

- Promover o convívio e a amizade.
-Reconhecer os amigos como elementos importantes
na vida de cada um;
- Sensibilizar os alunos para os sentimentos de amor
e de amizade.

- Professores 1.º CEB
- Educadoras
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
CEB

Sala de aula
Sala de
atividades

Dia 22

Comemoração da
centésima aula: lanche
convívio entre alunos e
docentes.

- Preservar os usos e costumes do Carnaval
Português;
- Promover o convívio entre as crianças.
- Desenvolver a capacidade criativa.

- Professores 1.º CEB
- Crianças do 1.º CEB

- Partilhar experiências vividas ao longo das aulas;
- Promover o convívio entre alunos e professores.

- Professores 1.º CEB
- Educadoras
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
CEB

Desfile pelas
ruas
circundantes

Intervenientes

Local

Dia 25

Desfile de Carnaval

Refeitório

MARÇO
Calendarização

Dia 18

Dia 22

Atividade
Homenagem ao Pai
(mediante orientação da
DGS)

Dia Mundial da Árvore
e da Floresta
(dia do equinócio da
primavera – dia 20)

Objetivos
- Celebrar o dia do Pai.
- Educar para os valores com base na inter-relação
familiar.
- Homenagear o Pai.
- Despertar a necessidade de preservar a Natureza.
- Reconhecer as vegetações como bens essenciais
à vida.
- Sensibilizar para a importância da preservação das
árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e
ecológico, como da própria qualidade de vida dos
cidadãos.

- Professores 1.º CEB
- Educadores
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
Ciclo

- Educadores
- Professores 1.º CEB
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
CEB

Salas de aula

Salas de aula
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ABRIL
Calendarização

Atividade

A definir

Dia 8

- Avaliar o 2º período.
Reunião de Conselho - Definir estratégias pedagógicas para o sucesso
Pedagógico
académico das crianças.
Reunião com os
Encarregados de
Educação
(pré-escolar)
Reunião com os
Encarregados de
Educação
(1.ºCEB)

Dia 26
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Local

- Conselho pedagógico

- Entrega dos registos individuais de avaliação.
-Pais/Encarregados de Educação
- Refletir sobre as atividades e projetos de cada sala. das crianças do Pré-Escolar
- Educadores
- Perspetivar o último trimestre.
-Entrega dos registos individuais de avaliação.
-Reflexão acerca do desenvolvimento dos alunos.
- Perspetivar o último trimestre.

-Pais/Encarregados de
Educação das crianças do 1.º
CEB
- Professores 1.º CEB

Sala dos
professores
Sala dos
professores

Salas de aula

Início do 3º Período

Dia 19

Dia 22

Intervenientes

Fim do 2º Período

Dia 5

Dia 6

Objetivos

Dia Mundial da Terra

Dia Mundial do Livro

- Consciencializar as crianças para a importância
da preservação da biodiversidade da Terra.
- Reconhecer a importância dos recursos naturais
da terra.
- Promover a leitura, assumindo-a como fator
de desenvolvimento individual.
- Desenvolver o gosto e hábitos de leitura.
- Conhecer obras literárias e diferentes autores.
- Promover um momento cultural com um
autor convidado.

- Professores 1.º CEB
- Educadores
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
CEB
- Professores 1.º CEB
- Educadores
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
CEB

Salas de aula
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MAIO
Calendarização
Entre 2 a 11

Dia 2

Dia 13

Dia 17

Dia 24

Atividade

Objetivos

Provas de aferiçãoExpressões Artísticas e - Aferir conhecimentos/competências através de
provas externas feitas pelo Ministério da Educação.
Físico-Motoras

Homenagem à Mãe

- Celebrar o dia da Mãe.
- Educar para os valores com base na inter-relação
familiar.
- Homenagear a Mãe.

- Sensibilizar os alunos para a importância dos
Dia Mundial da Família laços afetivos e familiares;
- Fomentar o respeito pela família e a importância da
mesma na formação pessoal e social de cada um.

Dia Internacional da
Reciclagem

Dia Europeu dos
Parques Naturais

- Dar a conhecer e sensibilizar as crianças para a
reciclagem.
- Conhecer a importância da política dos 5Rs.
- Interiorizar atitudes de respeito e preservação do
meio ambiente.
- Revelar curiosidade pelo mundo que a rodeia.
- Contemplar a flora e a fauna terrestre.
- Exploração do espaço natural através utilizando dos
sentidos.
- Reconhecer e identificar os diferentes habitats.
- Demonstrar curiosidade pelo que o rodeia,
observando e colocando questões que evidenciem o
seu desejo de saber mais.

Intervenientes

Local

- Alunos do 2.º ano
- Professores 1.º CEB
- Educadores
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
CEB
-Pais/Encarregados de
Educação das crianças do 1.º
CEB
- Professores 1.º CEB e
Educadoras
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
CEB

- Professores 1.º CEB
- Educadores
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
CEB

Salas de aula

Salas de aula

Salas de aula

- Professores 1.º CEB
- Educadores
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
CEB
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Junho
Calendarização

Dia 1

Dia 6

Dia 15

Dia 17

Dia 20

Dia a definir

Dia 30
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Atividade

Objetivos

- Proporcionar momentos de convívio entre as
diferentes faixas etárias.
Dia Mundial da Criança - Comemorar o Dia da Criança através de atividades
lúdicas

Intervenientes

Local

- Professores 1.º CEB
- Educadores
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
CEB

Recreios /
Salas de aula

- Sensibilizar os alunos para a importância dos laços
afetivos e familiares;
Dia Mundial do Ambiente - Fomentar o respeito pela família e a importância da
mesma na formação pessoal e social de cada um.

- - Professores 1.º CEB
- Educadores
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
CEB

Prova de Aferição de
Matemática e Estudo do - Aferir conhecimentos/competências através de
provas externas feitas pelo Ministério da Educação.
Meio

- - Alunos do 2.º ano

Dia Internacional do
Piquenique

- Dar a conhecer e sensibilizar as crianças para a
reciclagem.
- Conhecer a importância da política dos 5Rs.
- Interiorizar atitudes de respeito e preservação do
meio ambiente.
- Revelar curiosidade pelo mundo que a rodeia.

Prova de Aferição de - Aferir conhecimentos/competências através de
Português e Estudo do provas externas feitas pelo Ministério da Educação.
Meio
- Festejar o ano letivo.
Passeio de Final de Ano
- Promover o convívio entre as crianças.

Fim do 3º Período

- Professores 1.º CEB
- Educadores
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
CEB

- Alunos do 2.º ano
- Professores 1.º CEB
- Educadores
- Crianças do Pré-escolar e do 1.º
CEB

Ar livre
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JULHO
Calendarização

Dia 2

Atividade

Objetivos

Festa Final de Ano
- Festejar com alegria o encerramento do ano letivo;
(mediante orientação da - Festejar a finalização da etapa académica dos
alunos dos 5 anos e do 4.º ano.
DGS)

Intervenientes

- Comunidade Educativa

Polivalente

- Conselho Pedagógico

Sala dos
professores

Dia a definir

Reunião Conselho
Pedagógico

Dia a definir

Reunião com os
Encarregados de
Educação

- Entrega dos registos individuais de avaliação.
- Pais/Encarregados de Educação
- Refletir sobre as atividades e projetos de cada sala. das crianças do Pré-Escolar - Avaliar o desenvolvimento grupal.
Educadoras

Dia a definir

Reunião com os
Encarregados de
Educação

- Entrega dos registos individuais de avaliação.
- Reflexão acerca do desenvolvimento dos alunos.

Data prevista de
dia 4 a 8

Época balnear

- Avaliar o 3º período.

- Promover o contacto com a praia.
- Promover o convívio entre as crianças

Local

Sala de
atividades

- Pais/Encarregados de Educação
das crianças do 1.º CEB - Sala de aula
Professores 1.º CEB
- Educadores
- Professores 1.ºCEB
Praia do
- Auxiliares
Mindelo
- Crianças inscritas

NOTA: O Plano poderá sofrer alterações ao longo do ano letivo sempre que se justificar.
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