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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 2017/2018. 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 objectivos 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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Plano Anual de Atividades – 2017/2018 

1.º Período 

 

SETEMBRO 
 
 

Datas Atividades Objetivos 
Destinatários/ 

Intervenientes 

Dia  11 
(18h) 

Reunião de Pais 

- 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.  

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

 

Dia 12 
(9h) 

Início do ano letivo – 
Receção aos alunos 

da Creche, Pré-
Escolar e 1º Ciclo 

-Conhecer e contactar com a educadora e/ou 
professora. 
- Potenciar momentos de interação e de socialização. 
- Promover um bom ambiente escolar e uma favorável 
adaptação. 

-Educadoras 
-Professoras 
-Funcionárias 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Crianças do pré-escolar 

 

 

Dia 22 
(6ªF) 

 Boas vindas ao 
outono 

- Lanche partilhado entre turmas com base na 
gastronomia típica do outono. 
- Decoração do painel de entrada do Colégio com 
elementos relacionados com o colégio. 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 

 

Ao longo do 

mês 

PCE: “Arte na Palma 
da Mão” 

- Introduzir o tema. 
- Dar a conhecer um artista e o seu trabalho. 
-Dinamizar atividades de acordo com o artista 
estudado. 
- Artista: Leonardo da Vinci 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos do Pré-escolar 
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OUTUBRO 
 

Datas Atividades Objetivos 
Destinatários/ 

Intervenientes 

Dia 2 
(2.ªF) 

 
Dia Mundial da 
Música (01/10) 

 

- Desenvolver a criatividade e o gosto por diferentes 
estilos musicais europeus; 
- Proporcionar um ambiente escolar de experiências 
sonoras. 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 

 

Dia 4 
  (4.ªF) 

Dia Mundial do 
Animal: ida ao 

SeaLife 

- Conhecer a Declaração dos Direitos dos Animais; 
- Sensibilizar os alunos para a importância dos direitos 
dos animais; 
- Responsabilizar os alunos para a necessidade de 
alimentar e acarinhar os animais; 
- Contactar com diferentes espécies de animais. 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 
 

Dia 5 
(5.ªF) 

Dia Da Implantação 
da República 

-Ampliar conhecimento dos alunos/crianças 

despertando a reflexão e curiosidade em busca do 
desenvolvimento cultural. 
- Reconhecer a importância deste acontecimento na 
história do nosso país. 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos do Pré-escolar 

 

Dia 16 
(2.ªF) 

Dia Mundial da 
Alimentação 

- Sensibilizar os Alunos para a importância de uma 
alimentação variada e saudável. 
- Criar hábitos de higiene alimentar; 
- Alargar conhecimentos sobre uma alimentação 
saudável; 
- Sensibilizar para a importância de uma alimentação 
saudável e equilibrada; 
- Valorizar os alimentos e sensibilizar para o problema 
da fome e dos desperdícios alimentares. 
 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 

 

Dia 31 
(3.ªF) 

Dia das Bruxas 

- Desenvolver a capacidade de iniciativa e de improviso; 
- Reconhecer comemorações e datas festivas de outros 
países; 
- Promover o contacto com a cultura Inglesa; 
-Conhecer vocabulário/expressões inglesas 
relacionadas com esta festividade; 
- Valorizar as tradições. 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 

 

Ao longo do 

mês 

PCE: “Arte na Palma 
da Mão” 

-Dar a conhecer um artista e o seu trabalho. 
-Dinamizar atividades de acordo com o artista 
estudado. 
- Artista: Vicent Van Gogh 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 
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NOVEMBRO 
 

Datas Atividades Objetivos 
Destinatários/ 

Intervenientes 

Dia 10 
(6.ªF de tarde) 

Realização do 
magusto 

 
Dia de S. Martinho 11/11 

- Divulgar e promover a cultura popular. 
- Conhecer a lenda de S. Martinho. 
- Saber brincar e conviver com os outros. 
- Degustar castanhas. 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 

 

Dia 17 
(6.ªF) 

Dia Nacional do Não 
Fumador 

 

- Promover hábitos de vida saudável. 
- Conhecer os malefícios do tabaco. 

Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 

 

Dia 20 
(2.ªF) 

 
Missão Pijama 

 

Dia da convenção 
Internacional dos Direitos 

da Criança 

- Promover os valores de partilha e vivência em 
sociedade. 
- Celebrar o valor de ter uma família e um lar.  
- Incentivar a aceitação da diferença. 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 

 

 

Dia 24 
(6.ªF) 

 

Dia Nacional da 
Cultura Científica 

- Contactar com a cultura científica; 
- Assinalar a importância da Ciência na atualidade e no 
desenvolvimento da tecnologia; 
- Conhecer particularidades de diferentes objetos; 
- Realizar diversas experiências; 
- Conhecer material de laboratório; 
 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos do Pré-escolar 

 

Ao longo do 

mês 

PCE: “Arte na Palma 
da Mão” 

-Dar a conhecer um artista e o seu trabalho. 
-Dinamizar atividades de acordo com o artista 
estudado. 
- Artista: Pablo Picasso 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 
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DEZEMBRO 
 

Datas Atividades Objetivos 
Destinatários/ 

Intervenientes 

 

Dia 11 
(2.ªF) 

Dia Mundial dos 
Direitos Humanos 

- Dar a conhecer o conceito de Direitos Humanos e a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos; 
- Fomentar a transculturalidade a partir de uma 
reflexão em torno dos valores. 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 

Dia 15 
(6.ªF) 

 

 
Festa de Natal  

 

- Reconhecer o valor social do trabalho em equipa. 
- Promover o convívio e a colaboração entre os alunos 
e a família; 
- Incutir o espírito natalício; 
- Promover o sentido de partilha; 
- Sensibilizar o sentido estético.  
 

-Comunidade Educativa 

18/12/2017 

a 

02/01/2018 

Férias de Natal 

Dia a definir 
Ida ao Coliseu do 

Porto 

- Promover um momento de divertimento e 
convívio entre a comunidade educativa; 
- Comemorar o Natal; 
-Contactar com a arte circense. 

Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 

 

Dia a definir 
1.º momento de 

avaliação 
-Avaliar e refletir sobre o desempenho das Crianças e 
alunos ao longo do 1.º período. 

-Conselho Pedagógico 

 

Dias a 

definir 

 
Entrega dos registos 
de avaliação do pré-

escolar 
 

 

-Refletir sobre as atividades e projetos de cada sala. 
-Avaliar o desenvolvimento grupal. 
-Perspetivar o segundo trimestre. 

-Pais/Encarregados de 
Educação das Crianças 
da Creche e Pré-Escolar 

 

Dias a 

definir 

Entrega individual 
dos registos de 

avaliação do 1.º ciclo 
 

-Avaliar o desenvolvimento individual dos Alunos.  

-Perspetivar o segundo trimestre. 

-Pais/Encarregados de 
Educação dos Alunos do 

1.º Ciclo 

Dia a definir Jantar de Natal 

-Promover o convívio e a colaboração de todos os 
funcionários. 
-Incutir o espírito natalício. 
-Promover o sentido de partilha e união.  

-Todos os colaboradores 
do Colégio O Castelo da 

Maia 

Ao longo do 

mês 

PCE: “Arte na Palma 
da Mão” 

- Dar a conhecer um artista e o seu trabalho. 
-Dinamizar atividades de acordo com o artista 
estudado. 
- Artista: Joana Vasconcelos 
 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 
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Plano Anual de Atividades – 2017/2018 

2.º Período 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANEIRO 
 

Datas Atividades Objetivos 
Destinatários/ 

Intervenientes 

Dia 3 
(4.ªF) 

 
Início do 2.º Período 

 

Dia 5 
(6.ªF) 

Dia dos Reis Magos 

- Preservar os usos e costumes do património cultural 
português; 
- Entoar músicas temáticas; 
-Conhecer as características dos diferentes Reis 
Magos. 

 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 

 

Ao longo do 

mês 

PCE: “Arte na Palma 
da Mão” 

Dar a conhecer um artista e o seu trabalho. 
-Dinamizar atividades de acordo com o artista 
estudado. 
- Artista: Frédéric Chopin 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 
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FEVEREIRO 
 

Datas Atividades Objetivos 
Destinatários/ 

Intervenientes 

Dia 9 
(6.ªF) 

Desfile de Carnaval 

- Preservar os usos e costumes do Carnaval Português; 
- Aprofundar relações-interpessoais através da 
partilha de experiências; 
- Valorizar a expressão espontânea dos alunos e as 
suas opiniões para as artes em geral. 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 

 

Dia 12,13 e 

14 

Interrupção letiva do Carnaval proposta pelo Ministério da Educação  
O Colégio está fechado apenas dia 13 (3.ª feira de Carnaval). 

Dia 15  
(5.ªF) 

Dia da Amizade 

- Promover o convívio e a amizade; 
- Reconhecer os amigos como elementos importantes 
na vida de cada um; 
- Preservar o sentido da amizade. 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 

 

Dia 26 
(2.ªF) 

Comemoração da 
centésima aula: 
lanche convívio 

entre os alunos e 
docentes. 

-Partilhar experiências vividas ao longo das aulas; 

-Fomentar o convívio entre todos os colegas e as 
professoras. 

-Professoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
 

Ao longo do 

mês 

PCE: “Arte na Palma 
da Mão” 

-Dar a conhecer um artista e o seu trabalho. 
-Dinamizar atividades de acordo com o artista 
estudado. 
- Artista: Gustave Eiffel 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 
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MARÇO 
 

Datas Atividades Objetivos 
Destinatários/ 

Intervenientes 

Dia 8 
(5.ªF) 

Dia Internacional da 
Mulher 

- Dialogar com os alunos sobre a evolução dos 
direitos da mulher; 
-Elaborar lembranças relacionadas com este dia 
utilizando técnicas e materiais diversos; 
- Reconhecer a importância do papel da mulher na 
sociedade. 

-Professoras 

-Educadoras 
-Alunos do Pré-escolar 
-Alunos do 1.º Ciclo 

 

Dia 19 
(2.ªF) 

 

Homenagem ao Pai 
 

Receção dos Pais 17h 

 

- Celebrar o dia do Pai. 
- Promover o convívio entre Pais e Filhos.  
- Educar para os valores com base na inter-relação 
familiar. 
- Homenagear o Pai. 

-Pais 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 
-Alunos do 1.º Ciclo 

 

Dia 20 
(3.ªF) 

 

 
Dia Mundial da Saúde 

Oral 
 

- Divulgar à Comunidade Escolar hábitos de higiene 
oral. 
- Promover a importância de ter uma boca saudável 
(Convidar um pai/mãe dentista a promover um workshop sobre a 
saúde oral).  

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 
-Alunos do 1.º Ciclo 

Dia 20 
(3ªF) 

Páscoa 
- Valorizar as tradições; 
-Desenvolver a criatividade e as capacidades 
artísticas dos alunos. 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 
-Alunos do 1.º Ciclo 

 

Dia 21  
(4.ªF) 

Dia Mundial da Árvore 
e da Floresta  

(dia do equinócio da 
primavera – dia 20) 

- Despertar a necessidade de preservar a Natureza. 
- Reconhecer as vegetações como bens essenciais à 
vida.  
-Decorar o painel de entrada do colégio com 
elementos alusivos à primavera e à natureza. 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 
-Alunos do 1.º Ciclo 

Dia a definir 
(4.ªF ) 

Reunião de Conselho 
Pedagógico 

- Avaliar o 2.º período. 
-Definir estratégias pedagógicas para o sucesso 
académico das crianças.  

-Conselho Pedagógico 

Dia 23 
(6.ªF) 

 
Fim do 2.º Período 

 

Dia a definir 
2.º momento de 

avaliação 
-Avaliar e refletir sobre o desempenho das Crianças 
e Alunos ao longo do 2.º período. 

-Conselho Pedagógico 

 

Dia a definir  

 

Entrega individual dos 
registos de avaliação 

do 1.º ciclo 
 

 

-Avaliar o desenvolvimento individual dos Alunos. 
-Perspetivar o terceiro trimestre. 

 

-Pais/Encarregados de 
Educação dos Alunos do 
1.º Ciclo 

 

Dia a definir 
 

 
Entrega dos registos 
de avaliação do pré-

escolar 
  

-Refletir sobre as atividades e projetos de cada sala. 
-Avaliar o desenvolvimento grupal. 
-Perspetivar o terceiro trimestre. 

-Pais/Encarregados de 
Educação das Crianças 
da Pré-Escolar 

Ao longo do 

mês 

PCE: “Arte na Palma 
da Mão” 

Dar a conhecer um artista e o seu trabalho. 
-Dinamizar atividades de acordo com o artista 
estudado. 
- Artista: Santiago Calatrava 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 
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Plano Anual de Atividades – 2017/2018 

3.º Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 
 

Datas Atividades Objetivos 
Destinatários/ 

Intervenientes 

Dia 9 
(2.ªF) 

 
Início do 3.º Período 

 

Dia 24 

(3ªF) 

Dia Mundial do Livro 
e dos Direitos de 

Autor 

-Promover a leitura, assumindo-a como fator de 
desenvolvimento individual. 
-Desenvolver o gosto e hábitos de leitura. 
-Conhecer vários autores e as suas obras literárias.  
-Promover um momento cultural com um autor 
convidado. 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 

 

Dia 26 
(5ªF) 

Dia da Liberdade 
(dia 25 de abril) 

- Entender a importância desta data na história do 
nosso país; 
-Conhecer personalidades relacionadas com a 
Revolução dos Cravos; 
-Distinguir formas de governo: ditadura/ democracia; 
- Reconhecer a importância da liberdade e o respeito 
pelo outro. 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 

 

Ao longo do 

mês 

PCE: “Arte na Palma 
da Mão” 

Dar a conhecer um artista e o seu trabalho. 
-Dinamizar atividades de acordo com o artista 
estudado. 
- Artista: Salvador Dali 
 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 
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MAIO 
 

Datas Atividades Objetivos 
Destinatários/ 

Intervenientes 

 

Entre 2 e 10 

Provas de aferição-
Expressões Artísticas 

e Físico-Motoras 

- Aferir conhecimentos/competências a nível nacional 
feitas pelo Ministério da Educação.  
 

-Alunos do 2.º ano 

 

 

Dia 7 
(2.ªF) 

 
Homenagem à Mãe  

 
Dia da Mãe 6/05 às 17h 

 

- Celebrar o dia da Mãe. 
- Promover o convívio entre Mães e Filhos.  
- Educar para os valores com base na inter-relação 
familiar. 
- Homenagear a Mãe. 

-Mães  
-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do Pré-
escolar. 
 

 

Dia 15 
(3.ªF) 

 

Dia Mundial da 
Família 

- Sensibilizar os alunos para a importância dos laços 
afetivos e familiares; 
- Fomentar o respeito pela família e a importância da 
mesma na formação pessoal e social de cada um; 
- Construir um placar da família no átrio do colégio. 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do Pré-
escolar 

 

 

Ao longo 

do mês 

 

PCE: “Arte na Palma 
da Mão” 

  Dar a conhecer um artista e o seu trabalho. 
-Dinamizar atividades de acordo com o artista 
estudado. 
- Artista: Antoni Gaudí 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do Pré-
escolar 
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JUNHO 
 

Datas Atividades Objetivos 
Destinatários/ 

Intervenientes 

Dia 1 
(6.ªF) 

Dia Mundial da 
Criança 

-Proporcionar momentos de intercâmbio entre as 
diferentes faixas etárias. 
-Comemorar o Dia da Criança. 
 
 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 

 
 

Dia 8 
(ainda a 

confirmar) 

Passeio de Final de 
Ano 

-Festejar o ano letivo. 
-Conviver e partilhar momentos de alegria entre 
todos os Alunos. 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 

 

Dia 15 
(6.ªF) 

Prova de Aferição de 
Português e Estudo 

do Meio 

 
-Aferir conhecimentos/competências a nível nacional 
feita pelo Ministério da Educação.  
 

-Alunos do 2.º ano 

Dia 18 
(2.ªF) 

Prova de Aferição de 
Matemática e 

Estudo do Meio 

 
-Aferir conhecimentos/competências a nível nacional 
feita pelo Ministério da Educação.  
 

-Alunos do 2.º ano 

Dia 20 
(4.ªF) 

Reunião de Conselho 
Pedagógico 

-Avaliar o 3.º período. 
 

-Conselho Pedagógico 

Ao longo 

do mês 

PCE: “Arte na Palma 
da Mão” 

-Considerações finais relativas ao projecto curricular 
de escola desenvolvido ao longo do ano. 

-Professoras 
-Educadoras 
-Alunos do 1.º Ciclo 
-Alunos da Creche e do 
Pré-escolar 

Dia 22 
(6.ªF) 

 
Fim do 3.º Período 

 

Dia 30  
(sábado às 

14h30) ??? 

Festa Final de Ano 

 
-Festejar com alegria o encerramento do ano letivo; 

-Promover o convívio entre os alunos e familiares; 

-Festejar a finalização da etapa académica dos alunos 
dos 5 anos e do 4.º ano. 
 

-Comunidade Educativa 

 

Dia a 

definir 

3.º Momento de 
Avaliação 

-Avaliar e refletir sobre o desempenho das Crianças e 
Alunos ao longo do 3.º período. 

-Conselho Pedagógico 

 

Dia a 

definir 

 

Entrega dos registos 
de avaliação da pré-

escolar 
  

 

 
-Avaliar o desenvolvimento grupal. 

 

 

-Pais/Encarregados de 
Educação das Crianças da 
Pré-Escolar 

Dia a 

definir 

 

 
Entrega dos registos 
de avaliação do 1.º 

ciclo 
 

 

-Avaliar o desenvolvimento dos Alunos.  
-Pais/Encarregados de 
Educação dos Alunos do 
1.º Ciclo 
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NOTA: O Plano poderá sofrer alterações ao longo do ano letivo.  

            

 

 

            

 

JULHO 
 

Datas Atividades Objetivos Destinatários/ 

Intervenientes 
 

Dias 2 a 6  

??? 

 

Época balnear na 
Praia do Mindelo 

Realizar atividades físicas e motoras de saúde, lazer 
e bem-estar. 

Crianças e Alunos inscritos 

Dias a 

definir 
 

Promover atividades de enriquecimento global. 
Promover o convívio e momentos de descontração e 
lazer. 

Crianças e Alunos inscritos 


