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Setor/ 

Departamento 

Calendariza-

ção 
Atividades/Projetos Objetivos 

Recursos/ 

Materiais Físicos 
Intervenientes 

 

Avaliação 

das ativida-

des 

 Ao longo do ano letivo 

DCHS 

 

Ao longo do 

ano letivo 

10.ª Edição das 

Escolas Solidárias – 

Fundação EDP 

Promover a cidadania ativa e solidária, 

assente na promoção dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da 

Organização das Nações Unidas. 

Mobilizar professores e alunos na melhoria de 

situações concretas das suas comunidades, 

de forma integrada e construtiva, tornando-

se assim agentes de mudança positiva. 

Plataforma “Es-

colas Solidárias” 

Página do Colé-

gio 

Facebook do Co-

légio 

E-mail institucio-

nal 

Cartazes 

Departamento 

de Ciências 

Humanas e So-

ciais 

Alunos do 2.º e 

3.º Ciclo 

 

DL 
Ao longo do 

ano letivo 

Pen Friends 

(correspondência 

com colegas de out-

ros colégios/nacion-

alidades utilizando a 

língua inglesa) 

 

 • Compreender palavras e frases simples. 

 • Expressar-se em situações previamente 

preparadas. 

 • Desenvolver o conhecimento do seu 

mundo e do mundo do outro. 

 • Conhecer vocabulário simples do dia-a-

dia. 

 • Conhecer vocabulário com base nos te-

mas apresentados. 

 • Compreender algumas estruturas elemen-

tares do funcionamento da língua. 

 • Produzir um texto simples com vocabulário 

conhecido. 

Material de es-

crita e pintura. 

Docente de In-

glês e alunos 

do 4º ano 
 

1.º CICLO 

DL 

Ao longo do 

ano letivo 

Atividades na Bibli-

oteca 

- Desenvolver o gosto pela leitura; 

- Divulgar obras e autores, sobretudo de liter-

atura infantil; 

- Envolver os alunos em atividades lúdicas; 

- Contribuir para o desenvolvimento do sen-

tido estético e artístico dos alunos. 

 

Docentes de 

Português e In-

glês do 2.º 

Ciclo; Profes-

soras Titulares; 
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Alunos do 1º 

ciclo 

DE 
Ao longo do 

ano letivo 
Grupo de Ginástica 

Acrobática Iniciação 

- Fomentar o convívio e a interação pessoal; 

- Promover o Espírito Desportivo; 

- Divulgar a modalidade; 

- Criar hábitos de prática desportiva regular; 

- Proporcionar vivências desportivas varia-

das. 

»Ginásio 

» Material Gím-

nico 

»Professora Jo-

ana Oliveira 

» Alunos do 1º 

ao 9ºano 

 

DE 
Ao longo do 

ano letivo 

Grupo-Equipa de 

Desporto Escolar de 

Ginástica Acrobática 

- Fomentar o convívio e a interação pessoal; 

- Promover o Espírito Desportivo; 

- Divulgar a modalidade; 

- Criar hábitos de prática desportiva regular; 

- Proporcionar vivências desportivas varia-

das. 

»Ginásio 

» Material Gím-

nico 

» Professora Jo-

ana Oliveira 

» Alunos do 1º 

ao 9ºano 

 

DE 
Ao longo do 

ano letivo 
» Gira-Volei 

- Fomentar o convívio e a interação pessoal; 

- Promover o Espírito Desportivo; 

- Divulgar a modalidade; 

- Criar hábitos de prática desportiva regular; 

- Proporcionar vivências desportivas varia-

das. 

»Ginásio 

» Bolas voleibol 

» Redes 

» Professores 

de Educação 

Física 

» Alunos do 5º 

ao 9ºano 
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DE 
Ao longo do 

ano letivo 

» Liga_Te - Processo 

de apuramento in-

terno (7º e 8º anos 

apuram para a FNLT). 

- Enriquecer a vida desportiva, social e cul-

tural do colégio; 

- Promover novos modos dos alunos encara-

rem a sua vivência escolar; 

- Fomentar a ligação emocional dos alunos 

ao colégio; 

- Desenvolver nos alunos uma atitude posi-

tiva face à prática desportiva; 

- Contribuir para a formação desportiva dos 

alunos através da participação em ativida-

des inovadoras. 

» Instalações des-

portivas 

» Material despor-

tivo 

» Equipamentos 

desportivos 

» Eventual neces-

sidade de deslo-

cação ao Com-

plexo Desportivo 

da Rodovia 

» Professores 

de Educação 

Física 

» Alunos do 7º 

ao 8ºanos 

 

DE 
Ao longo do 

ano letivo 

» Colaboração na or-

ganização e dinami-

zação de atividades 

dos Projetos de Férias 

dos 1º e 2º ciclos. 

- Fomentar o convívio e a interação pessoal 

- Promover o Espírito Desportivo; 

- Divulgar a modalidade; 

- Criar hábitos de prática desportiva regular; 

- Proporcionar vivências desportivas varia-

das. 

 

» Professores 

de Educação 

Física 

» Professoras 1º 

ciclo 

» Alunos do 1º 

ao 6º ano 

 

DCEN 

DL 

Ao longo do 

ano letivo 
Literacia 3D 

- Participação no concurso LITERACIA 3D 

(desafio nacional dirigido aos alunos dos 2º e 

3º ciclos). E ́ uma iniciativa da responsabili-

dade da Porto Editora que se propõe a con-

tribuir para o desenvolvimento educativo, 

pessoal e social dos jovens, ajudando-os a 

consolidar as aprendizagens e a elevar os 
ni ́veis de conhecimento num contexto similar 

ao das avaliac ̧ões internacionais atrave ́s da 

promoc ̧a ̃o da literacia e respetiva avaliaça ̃o 

em tre ̂s dimensões fundamentais do conhe-

cimento: Leitura, Matema ́tica e Cie ̂ncia. 

Computado-

res/Internet/Pro-

fessores do De-

partamento 

Alunos do 2º e 

3º ciclos  
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DCEN 
Ao longo do 

ano letivo 
Robótica 

- Promover o estudo de conceitos multidisci-

plinares, como física, matemática, eletrónica 

e programação (informática); 

 - Proporcionar um espaço de desafios perió-

dicos que estimulem a prática de técnicas 

de programação que aparecem frequente-

mente nos concursos de científicos, assim 

como a capacidade e destreza na resolu-

ção de problemas por meio de erros e acer-

tos; 

- Desenvolver nos alunos raciocínios lógico-

abstratos; 

- Analisar e entender o funcionamento de di-

versos mecanismos físicos; 

- Levar à descoberta de conceitos de física 

de forma intuitiva; 

- Explorar a construção e automação do kit 

de robótica; 

- Desenvolver habilidades manuais e estéti-

cas; 

- Aplicar conceitos adquiridos em diversas 

áreas do conhecimento para o desenvolvi-

mento de projetos; 

 Utilizar da criatividade em diferentes situa-

ções; 

- Transmitir o know-how adquirido pelos alu-

nos já envolvidos em concursos (objetivo a 

médio e longo prazo); 

- Preparar alunos e equipas para a participa-

ção em concursos de robótica (nacionais e 

inter-nacionais), nomeadamente através da 

simulação de concursos e pelo lançamento 

de baterias de problemas (objetivo a médio 

e longo prazo). 

Kits de robótica/ 

Professor Luís 

Costa 

Alunos do 2º e 

3º ciclos. 
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DCEN 
Ao longo do 

ano letivo 
Programa Eco-Esco-

las 

- Aumentar o conhecimento dos alunos ao 

nível da Educação Ambiental. 

-Sensibilizar os alunos/comunidade escolar 

para o desenvolvimento de comportamen-

tos, atitudes e valores que contribuam para 

o equilíbrio do Planeta Terra e a preservação 

da sua biodiversidade. 

- Dinamizar os diferentes dias comemorati-

vos, relativos ao “Calendário Ecológico”. 

Auditório 

Fotocópias 

Filmes/Documen-

tários 

Literatura 

Recursos informá-

ticos 

Espaço exterior  

Folhetos 

Projetor 

Expositores 

Comunidade 

educativa; 

Departamento 

de Ciências 

Exatas e da 

Natureza; 

Professora co-

ordenadora 

do programa. 

 

DCEN 
Ao longo do 

ano letivo 
Dinamização da pá-

gina Web do Colégio 

Promover uma comunicação rápida e eficaz 

entre o colégio e a Comunidade Educativa. 

Divulgar todo o trabalho desenvolvido no 

Colégio ao longo do ano letivo. 

Computador/In-

ternet/Sala de In-

formática. 

Comunidade 

educativa. 
 

DCEN 
Ao longo do 

ano letivo 

Olimpíadas Portugue-

sas de Biologia - 1º e 

2º Eliminatórias da 

Categoria Júnior 

- Motivar os alunos para o estudo da Biolo-

gia; 

- Desenvolver o espírito e curiosidade cientí-

fica. 

Sala de aula 
Alunos do 9º 

ano  

DCEN 
Ao longo do 

ano letivo 

Projeto educativo 

Centurium – Torneio 

de Jogos Romanos 

- Dar a conhecer aos alunos jogos romanos; 

- Promover as pontes necessárias entre a 

Matemática, a História, a Geografia, as Ci-

ências e até a Educação Física. 

- Promover atividades que busquem um en-

sino colaborativo-cooperativo, flexível e 

autónomo; 

- Desenvolver competências sociais e de ci-

dadania, o saber estar, o interagir em gru-

pos, em equipa, permitindo que os alunos 

Jogos romanos 
Alunos dos 2º e 

3º ciclos 
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transmitam à sua comunidade escolar e 

extra escolar estes elementos da sua cul-

tura, história e património cultural. 

DCEN 
Ao longo do 

ano letivo 

Concurso “Artistas Di-

gitais 17ª Edição” * 

- Promover o uso das tecnologias; 

- Desenvolver as capacidades de utilização 

das ferramentas de processamento de 

texto e de imagem, como instrumentos fun-

damentais para estimular a capacidade 

criativa dos alunos. 

Computadores 
Alunos de 4º e 

5º anos 
 

DCEN 
Ao longo do 

ano letivo 

Projeto Math Run 

 

(Concurso de Cál-

culo mental por níveis 

de escolaridade) 

- Promover e desenvolver o cálculo mental; 

- Estimular para o trabalho cooperativo e 

colaborativo; 

- Motivar os alunos para a disciplina de Ma-

temática; 

- Melhorar os níveis de proeficiência no do-

mínio dos Números e Operações; 

- Desenvolver a capacidade da organiza-

ção e cumprimento de regras. 

 

Fotocópias 

Prémio a definir 

para o/os melho-

res de cada ano 

de escolaridade 

Alunos de 5º, 

6º, 7º e 8º anos 

de escolari-

dade. 

 

1.º CICLO 

DL 

Janeiro a ju-

nho 

Pen Friends (corres-

pondência com co-

legas de outras naci-

onalidades/colégios) 

- Compreender palavras e frases simples; 

- Expressar-se em situações previamente pre-

paradas; 

- Desenvolver o conhecimento do seu 

mundo e do mundo do outro; 

- Conhecer vocabulário simples do dia-a-dia; 

- Conhecer vocabulário com base nos temas 

apresentados; 

- Compreender algumas estruturas elemen-

tares do funcionamento da língua; 

- Produzir um texto simples com vocabulário 

conhecido. 

- Computador 

- Papel 

- Material de es-

crita 

- Alunos; 

- Professora  
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DCEN 

Um dia a defi-

nir ao longo 

do ano 

Canguru Matemá-

tico  

- Estimular e motivar os alunos para o gosto 

pela matemática. 

- Desenvolver a resolução de problemas. 

- Promover a diversão na resolver questões 

matemáticas e percebam que conseguir re-

solver os problemas propostos é uma con-

quista pessoal muito recompensadora. 

- Aumentar o número de participantes no 

concurso a nível nacional e tentar atingir as 

cotas de participação de outros países. 

Fotocópias 
Alunos dos 2º e 

3º ciclos  

1.º CICLO 

Todas as sex-

tas no inter-

valo da 

manhã 

Projeto Dança 

Comigo 

 

 

- Ouvir música nos intervalos; 

- Promover o gosto musical; 

- Fomentar o convívio e a socialização entre 

os alunos. 

- Recinto escolar 

- Rádio 

- Alunos do 1.º 

ciclo; 

- Professores tit-

ulares e de Ed. 

Musical e assist-

entes opera-

cionais. 

 

1.º CICLO 
Ao longo do 

ano 

Coolaboração com 

o Banco Alimentar 

- Alertar os alunos para a ajuda, a pre-

ocupação com os outros. 

- Livros, papel, 

etc. 

- Alunos do 1.º 

Ciclo; 

- Professores 

 

1.º CICLO Data a definir 
Visita ao Banco Ali-

mentar 

- Conhecer o espaço; 

- Compreender o processo usado na con-

versão do papel em alimento.  

- Autocarro 

- Alunos; 

- Professores 

- Assistentes 

operacionais. 
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1.º CICLO 
Ao longo do 

ano 

Projeto 1+1=Todos 

(Matemática) 

 

- Realizar um desafio matemático mensal; 

- Apresentar o livro “A Terra da Mentemát-

ica”; 

- Participar nos jogos do Canguru Matemát-

ico; 

- Construir e realizar jogos matemáticos 

(semáforo, ouri…); 

- Desenvolver o raciocínio lógico-matemát-

ico através de diferentes atividades; 

- Etc. 

- Desafios ma-

temáticos; 

- Jogos; 

- Livros.  

- Alunos do 1.º 

Ciclo; 

- Professores 

das várias 

áreas curricula-

res. 

 

1.º CICLO 
Ao longo do 

ano 

Projeto Nos Braços 

da Leitura 

(Português) 

 

 

 

 

Projeto de articu-

lação Já consigo 

- Dinamizar a biblioteca no 1.º ciclo; 

- Criar uma biblioteca de turma; 

- Trabalhar um autor por período; 

- Assistir ao espetáculo “No sótão da avó So-

phia” no auditório Vita. 

- Criar o gosto pela leitura; 

- Estabelecer contacto entre os alunos do 1.º 

ano e da pré-escolar; 

- Partilhar conhecimentos. 

- Livros, vídeos… 

- Recinto escolar 

- Biblioteca  

- Salas  

- Alunos do 1.º 

Ciclo; 

- Professores 

das várias 

áreas curricu-

lares. 

 

 

- Alunos do 1.º 

ano e da pré-

escolar 

 

1.º CICLO 
Ao longo do 

ano 

Projeto de articu-

lação O meu reflexo 

em TI 

- Sensibilizar os alunos para o respeito para 

com o outro; 

- Promover os valores teresianos. 

- Livros, vídeos… 

- Recinto escolar 

- Biblioteca  

- Salas 

 

 

- Alunos dos 1.º 

e 2.º anos (ini-

cialmente); 

- Restantes 

alunos; 

- Professores. 
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 1.º Período 

PRÉ-ESCOLAR 
9 de setem-

bro 
Acolhimentos às cri-

anças do Setor  

− Promover a adaptação das crianças ao 

Colégio;  

− Dar a conhecer os espaços, as educado-

ras, as auxiliares e colegas.  

− Espaços do 

Pré-Escolar.  

Educadoras; 

Auxiliares; 

Crianças.  
 

1.º CICLO 
11 e 12 de se-

tembro 
Receção aos alunos 

do 1.º Ciclo 

 

- Promover a integração dos alunos do 1º 

ano no 1.º ciclo; 

- Fomentar o convívio e a socialização entre 

os alunos. 

- Salas 

- Alunos do 1.º 

ciclo; 

- Professores e 

assistentes 

operacionais; 

 

PRÉ-ESCOLAR 
16 a 22 de 

setembro 

Atividade de envolvi-

mento parental: Uma 

viagem sem carro 

 

- Exposição de fotos e 

registos gráficos 

- Incentivar a preservar a camada de ozono; 

- Dar a conhecer outras formas de de-

slocação (andar a pé; utilizar os transportes 

públicos; bicicleta; etc.) 

- Fotos 

- Registo Gráficos 

- Pais; 

- Familiares; 

- Crianças. 
 

1.º CICLO 
20 de setem-

bro 
“Dia da Gratidão” 

 

- Dar a conhecer e iniciar o projeto/lema do 

Colégio: “Quem cuidará da vida?”. 

- Criação de um mural coletivo da gratidão. 

- Salas e recinto 

escolar; 

- Cartolinas; 

- Vídeos  

 

 

- Alunos; 

- Pais/En-

carregados de 

Educação; 
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- Professores tit-

ulares e de 

EMRC. 

1.º CICLO 
21 de setem-

bro 
“Dia da Gratidão”  

- Dar a conhecer e iniciar o projeto do Ambi-

ente enquadrado no lema do Colégio. 

- Ecopontos; 

- Vídeo/ filme; 

- Auditório 

- Alunos; 

- Professores; 
 

1.º CICLO 
23 de setem-

bro 

Inicio do outono: Tra-

balhos de expressão 

plástica/ escrita alusi-

vos ao tema 

- Sensibilizar os alunos para a beleza dessa es-

tação; 

- Desenvolver a capacidade criativa e artís-

tica 

- Material e apli-

cação de técni-

cas diversas; 

  

- Alunos; 

- Professores; 
 

PRÉ-ESCOLAR 
23 a 27 de 

setembro 

Semana do início do 

Outono: 

- Mini-tertulia: “Horta 

Pedagógica para cri-

anças”; 

- Limpeza e con-

strução da Horta 

- Dar a conhecer noções e conceitos para a 

construção de uma horta 

 

- Espaço a 

definir; 

- Horta 

- Orador 

- Educadoras 

- Auxiliares; 

- Crianças. 

 

DL 26 setembro 
Dia Europeu das Lín-

guas 

• Alertar os alunos para a importância da 

aprendizagem das línguas e diversificar a 

oferta linguística de modo a incrementar o 

plurilinguismo e a compreensão intercultural;  

• Promover a riqueza da diversidade 

linguística e cultural da Europa, que deve ser 

preservada e valorizada; 

• Fomentar a aprendizagem de línguas ao 

longo da vida, dentro e for a da Escola, seja 

para fins académicos ou profissionais, seja 

para fins de mobilidade ou por prazer e inter-

câmbio 

-------------------- 

Docentes do 

Departamento 

e alunos do 2º 

e 3º ciclo 
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1.º CICLO 
27 de setem-

bro 

Apadrinhamento dos 

alunos do 1.º ano de 

escolaridade do 1.º 

Ciclo 

 

 

- Criar laços de amizade entre os alunos do 

1.º ano e os do 4.º ano; 

- Atribuir responsabilidades aos alunos mais 

velhos (orientação, proteção, ajuda, …). 

 

- Lembrança; 

- Lanche; 

- Recinto escolar. 

- Alunos do 1.º 

e 4.º anos; 

- Professores. 

 

PRÉ-ESCOLAR 1 de outubro 

Dia mundial da 

música: 

- Assistir a um con-

certo na Gulbenkian 

ou na Casa da 

Música 

- Sensibilizar para a música - Local a definir 

- Educadoras 

- Auxiliares; 

- Crianças. 
 

PRÉ-ESCOLAR 4 de outubro 

Dia do animal:  

− Expor no hall fo-

tografias e ima-

gens do animal 

preferido 

− Sensibilizar para o respeito pelos animais; 

− Dar a conhecer os diferentes habitats e 

características de alguns animais. 

− Hall de en-

trada 

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças. 
 

DL 4 de outubro 

Comemoração do 

Dia Mundial do Sorriso 

(World Smile Day) 

 

"Faz um gesto de 

bondade. Ajuda uma 

pessoa a sorrir" 

 

 Sorrir a toda a 

gente; 

 Sorrir mais vezes 

sozinho; 

 Sorrir ao espelho; 

 Sorrir aos famili-

ares; 

 Envolver os alunos nas actividades do Co-

légio 

 Desenvolver relações interpessoais 

 Sensibilizar os alunos para a importância e 

benefícios de sorrir 

 Promover a partilha de sentimentos 

 Promover o convívio entre os alunos um 

bom clima de escola que incentive o sen-

tido de pertença 

 Criar condições que permitam a existên-

cia de um clima de participação, convi-

vência e bem-estar entre elementos da 

comunidade educativa. 

 Promover a participação em atividades 

lúdicas e pedagógicas. 

------------------------- 

Docentes do 

Departamento; 

Alunos do pré-

escolar, 1º, 2º e 

3º ciclos 
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 Sorrir a desconhe-

cidos; 

 Sorrir aos amigos; 

 Rir; 

 Ver uma comédia; 

 Partilhar sorrisos; 

 Fazer alguém sorrir. 

DCHS 

Semana de 

07 a 11 de 

outubro 

Visualização e ex-

ploração do filme 

‘’1492: Cristóvão Co-

lombo’’ 

Consolidar as aprendizagens dos alunos rela-

cionadas com o subdomínio ‘’E1: O Expan-

sionismo Europeu’’. 

Levar os alunos a um contacto direto com a 

realidade dos séculos XV e XVI. 

Desenvolver o espírito de observação e de 

investigação dos alunos. 

Consciencializar os alunos para a memória 

dos acontecimentos históricos internacionais 

e para os acontecimentos políticos atuais. 

Sala de Aula / 

Auditório 

Página do Colé-

gio 

Departamento 

de Ciências 

Humanas e So-

ciais 

Docentes de 

História 

Alunos do 8.º 

ano 

 

PRÉ-ESCOLAR 
8 a 15 de ou-

tubro 

Semana de Santa Te-

resa  

− Celebração 

do Dia de 

Santa Teresa;  

− Visualização 

do filme da 

vida de Santa 

Teresa; 

− Ida à capela. 

− Dar a conhecer a vida e espiritualidade 

de Santa Teresa;  

− Refletir sobre a vida de Santa Teresa;  

− Incutir os valores da verdade, interiori-

dade e espiritualidade.  

− Computador; 

− Projetor;  

− Livro da histó-

ria de Santa 

Teresa; 

− Capela. 

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças. 
 

PRÉ-ESCOLAR 9 de outubro 

Dia Mundial dos Cor-

reios: 

- Intercâmbios en-

tre os colégios de 

Santo Tirso e Elvas 

- Estabelecer contacto com outros colégios 

teresianos 

- Dar a conhecer outras formas de comuni-

cação 

- Cartas; 

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças; 
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1.º CICLO 
14 a 18 de ou-

tubro 

- Semana de Santa 

Teresa  

1.º Ciclo 

- Conhecer a vida e obra de Santa Teresa; 

- Refletir sobre a vida de Santa Teresa; 

- Incutir nas crianças os valores da Gratidão, 

da Fé e da Coragem. 

- Material diverso; 

- Salas. 
- Comunidade 

Educativa 
 

1.º CICLO 15 de outubro 
- Dia de Santa Teresa 

(comemoração) 

- Comemorar o dia; 

- Agradecer a Caminhada Teresiana; 

- Fortalecer os valores Teresianos. 

- Capela do Co-

légio 

- Alunos do 1.º 

Ciclo; 

- Professoras Ti-

tulares e Pro-

fessores de Mú-

sica. 

 

PRÉ-ESCOLAR 

1.º CICLO 
15 de outubro 

“A Terra da 

Mentemática” 

- Participar na apresentação do  livro “A Terra 

da Mentemática”. 
- Livro . 

- Crianças da 

Pré-Escolar; 

- Alunos do 1.º 

Ciclo; 

- Professores. 

 

DCHS 

Dia de Santa 

Teresa – 15 de 

outubro 

(18:00) 

Cerimónia pública de 

entrega dos 

certificados Primus 

Inter Pares. 

Desenvolver nos alunos a capacidade de 

reconhecer nos seus pares a consistência de 

determinadas atitudes no âmbito do saber 

estar e do saber ser. 

Cartazes de di-

vulgação Auditó-

rio 

Recursos multi-

média 

Certificados 

Departamento 

de Ciências 

Humanas e So-

ciais 

Diretores de 

Turma 

Alunos do 2.º e 

3.º Ciclo 

Encarregados 

de Educação 
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PRÉ-ESCOLAR 16 de outubro 

Dia da alimentação: 

- Desfolhada na 

quinta Pedagógica 

- Dar a conhecer os diferentes alimentos; 

- Diferenciar os alimentos saudáveis e os 

que não são saudáveis; 

- Dar a conhecer a roda dos alimentos e 

a sua importância;  

- Aprender a escolher e a preparar uma 

refeição saudável.  

- Alimentos diver-

sificados; 

- Roda dos ali-

mentos; 

- Quinta Peda-

gógica 

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças. 
 

DCEN 15 de outubro  

Comemoração do 

Dia de Santa Teresa – 

A Terra da Mentemá-

tica 

- A Terra da Mentemática” é um projeto alar-

gado de Educação Matemática, direcio-

nado para os/as alunos/as do pré- escolar e 

do 1.º ciclo de escolaridade, que incluiu um 

livro, uma peça de teatro e temas musicados 

especialmente para o projeto, pelo músico, 

YouTuber e promotor do projeto, Paulo 

Sousa. 

- Trabalhar conteúdos como Padrões numé-

ricos e geométricos, Numeração Romana ou 

Frações, conteúdos esses explanados de 

forma inusitada e divertida na narrativa in-

fantil, redigida pela YouTuber MathGurl (Inês 

Guimarães), com o objetivo de aproximar 

os/as alunos/as à área disciplinar da Mate-

mática. 

Auditório, Foto-

cópias 

Alunos do pré-

escolar e do 1º 

ciclo 
 

DCEN 17 de outubro 

 

Dia Mundial da Ali-

mentação 

- Desenvolver a importância de uma alimen-

tação saudável e equilibrada. 

- Conhecer alimentos e receitas nutricional-

mente saudáveis. 

- Reforçar hábitos e rotinas promotoras da 

qualidade alimentar. 

- Incentivar a prática diária de uma alimen-

tação saudável e equilibrada, fundamen-

tal para a saúde e aprendizagem. 

- Criar um vídeo sobre alimentação. 

Computador/In-

ternet 
Alunos do 2º ci-

clo 
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PRÉ-ESCOLAR 17 de outubro 

Dia da Alimentação: 

− Sensibilização 

para uma ali-

mentação sau-

dável. 

− Dar a conhecer os diferentes ali-

mentos; 

− Diferenciar os alimentos saudáveis 

e os que não são saudáveis; 

− Dar a conhecer a roda dos alimen-

tos e a sua importância;  

− Aprender a escolher e a preparar 

uma refeição saudável.  

− Alimentos di-

versificados; 

− Roda dos ali-

mentos; 

− - Educadoras; 

− - Auxiliares; 

− - Crianças.  
 

1.º CICLO 31 de outubro 
Halloween 

 

- Desenvolver o sentido crítico, a capaci-

dade de interpretação e abstração; 

- Estimular a criatividade; 

- Apresentar uma cultura diferente; 

- Desenvolver e estimular o respeito por todas 

as culturas, tradições e religiões; 

- Desenvolver a coordenação motora; 

- Aumentar o vocabulário; 

- Identificar os símbolos do dia das bruxas; 

- Trabalhar a linguagem oral e escrita. 

- Material de re-

corte, colagem e 

pintura 

- Material multi-

média 

- Material Audio-

Visual 

- Docentes de 

Inglês e alunos 

do 1.º ciclo. 

 

DL 31 outubro 
Comemoração do 

Hallowen  

- - Desenvolver o sentido crítico, a capaci-

dade de interpretação e abstração; 

- - Estimular a criatividade;  

- - Apresentar uma cultura diferente; 

- - Desenvolver e estimular o respeito por todas 

as culturas, tradições e religiões; 

- - Desenvolver a coordenação motora; 

- - Aumentar o vocabulário; 

- - Identificar os símbolos do dia das bruxas; 

- - Trabalhar a linguagem oral e escrita. 

Material de re-

corte, colagem e 

pintura. 

 

Material multimé-

dia. 

 

Material Audio-

Visual. 

Docentes de 

Inglês e alunos 

do 1º ciclo 

 

PRÉ-ESCOLAR 
11 de novem-

bro 

Dia de São Martinho  

− Magusto  

− História da Lenda 

de S. Martinho 

− Sensibilizar para os valores contidos na 

Lenda de S. Martinho (solidariedade e in-

terajuda);  

− Adereços cé-

nicos; 

− Castanhas.  

- Educadoras;  

- Auxiliares; 

- Crianças;  

- Pais.  
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− Desenvolver o gosto pela expressão dra-

mática. Envolver as crianças em celebra-

ções tradicionais, desenvolvendo o inte-

resse e sentido de preservação das mes-

mas.  

1.º CICLO 
11 de novem-

bro 

Espetáculo: “No 

sótão da avó Sophia” 

- Assistir ao espetáculo “No sótão da avó So-

phia”; 

- Desenvolver o gosto pela leitura. 

- Auditório Vita. 

- Alunos do 1.º 

Ciclo; 

- Professores. 

 

1.º CICLO 
11 de novem-

bro 

- Dia de S. Martinho 

(Magusto) 

1.º Ciclo  

 

- Fomentar o convívio entre alunos e profes-

sores; 

- Construir e criar hábitos de vida em grupo e 

desenvolver relações interpessoais – Respei-

tar o Outro; 

- Sensibilizar os alunos para a importância de 

preservarmos e valorizarmos as tradições po-

pulares; 

- Conhecer a tradição de S. Martinho, fo-

mentando o valor da solidariedade e ajuda.  

- Castanhas; 

- Sumos; 

- Música 

- Alunos do 1.º 

Ciclo; 

- Docentes; 

- Assistentes 

operacionais 

 

DE 13 novembro 
Dia do Atletismo 

 Estádio 1º de maio 

- Fomentar o convívio e a interação pessoal; 

- Promover o Espírito Desportivo; 

- Divulgar a modalidade; 

- Criar hábitos de prática desportiva regular; 

- Apurar os alunos que representarão o 

Colégio no Corta» Mato Distrital do Desporto 

Escolar e Torneio de Atletismo em Pista 

Coberta. 

Transportes 

» Professores 

de Educação 

Física 

» Alunos do 5º 

ao 9ºanos 
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PRÉ-ESCOLAR 
20 de no-

vembro 

Dia nacional do pi-

jama: 

 

História dos Direitos 

da Criança 

- Consciencializar para os direitos da cri-

ança. 

- Pijama 

- História 

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças 
 

DCHS 
21 ou 22 de 

novembro 

Visita ao Museu 

Calouste de Gulben-

kian inserido nos 

Domínios de Autono-

mia Curricular com o 

título ‘Gritos Silenci-

osos' 

Colocar os alunos em contacto com o patri-

mónio histórico/artístico nacional e internac-

ional. 

Autocarro 

Guia 

Departamento 

de Ciências 

Humanas e So-

cias 

Docentes de 

História 

Alunos do 8.º 

ano 

 

DCEN 
21 e 22 de no-

vembro 
Lisboa Games Week 

- Experimentar as mais recentes novidades 

da indústria do entretenimento digital;  

- Proporcionar, aos alunos diversão, convívio 

e competição saudável. 

Autocarro 

(Estadia Lisboa) 

Alunos do 

8ºano 
 

DCEN 
21 e 22 de no-

vembro 

Visita de Estudo ao 

Centro de Ciência 

Viva - Lisboa 

- Desenvolver competências científicas em 

diferentes áreas; 

- Fomentar o sentido crítico e o gosto pelas 

Ciências. 

Autocarro 

(Estadia Lisboa) 

Alunos do 

8ºano 
 

DE 
21 e 22 no-

vembro 

Visita de Estudo – Lis-

boa 

Centro de Alto Rendi-

mento do Jamor 

 

- Fomentar o convívio e a interação pessoa;l 

- Promover o Espírito Desportivo; 

- Divulgar a modalidade; 

- Criar hábitos de prática desportiva regular. 

» Transportes 

» Prof. Departa-

mento; 

» Alunos 8º ano. 
 

DCHS 
De 25 a 29 de 

novembro 

Exposição de objetos 

alusivos à História de 

Portugal 

Consolidar as aprendizagens dos alunos. 

Levar os alunos a um contacto direto com a 

realidade nacional. 

Desenvolver o espírito de observação e de 

investigação dos alunos. 

Portaria 

Expositores 

Cartazes 

Página do Colé-

gio 

Departamento 

de Ciências 

Humanas e So-

ciais 
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Consciencializar os alunos para a memória 

dos acontecimentos históricos nacionais. 

Facebook do 

Colégio 

Docentes de 

História e Geo-

grafia de Portu-

gal. 

Alunos do 5.º e 

6.º anos 

PRÉ-ESCOLAR 

A partir do 

dia 29 de no-

vembro 
Vivência do Advento  

− Vivenciar tempos de reflexão e debate 

para a formação pessoal, social e espiri-

tual;  

− Preparar a Celebração do Natal. 

− Salas de 

aula; 

− Capela. 

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças;  

- Pais. 

 

PRÉ-ESCOLAR 
6 de dezem-

bro 

Atividade envolvi-

mento parental: 

- Construção de 

coroas de advento 

- Desenvolver a criatividade e sensi-

bilidade estética;  

- Envolver a família nas atividades do 

Colégio.  

- Recursos vari-

ados. 

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças; 

- Pais. 

 

PRÉ-ESCOLAR 
9 de dezem-

bro 

Dia da Imaculada 

Conceição  

− Power Point sobre 

Maria, Mãe de Je-

sus  

− Dar a conhecer Maria, mãe de Jesus;  

− Promover a interioridade;  

− Sensibilizar para a importância do Ad-

vento como um tempo de preparação 

para o Natal.  

− Auditório;  

− Capela.  

− Educado-

ras; 

− Auxiliares; 

− Crianças.  

 

1.º CICLO 
2 a 17 de  

dezembro 
- Celebração do Ad-

vento 

- Manter sempre vivos os princípios cristãos, 

base da nossa origem e missão; 

- Conhecer e assimilar o ritmo da vida cristã 

através passagens litúrgicas. 

- Livro de refle-

xão. 

- Comunidade 

Educativa do 

1.º Ciclo 
 

1.º CICLO 
13 de dezem-

bro 
Celebração de Natal 

- Vivenciar a passagem bíblica do Nasci-

mento de Jesus; 

- Desenvolver a interioridade; 

- Fortalecer a fé cristã; 

- Criar laços com a Comunidade Educativa; 

- Desenvolver o espírito de partilha (entrega 

de alimentos). 

- Capela do 

Colégio 

 

- Comunidade 

Educativa  
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1.º CICLO 
17 de dezem-

bro 
Ceia da Natal 

- Celebrar o espírito natalício; 

- Promover o convívio entre alunos, professo-

res, pais, funcionários; 

- Reviver a alegria dos cânticos e tradições 

de Natal. 

- Refeitório 
- Comunidade 

Educativa do 

1.º Ciclo 
 

DL 
12 de dezem-

bro 

Ida ao teatro 

 

“Auto da Barca do 

Inferno” 

 Despertar o gosto pelo Teatro 

 Enriquecer o imaginário 

 Proporcionar momentos lúdicos e diverti-

dos 

 Diversificar metodologias de en-

sino/aprendizagem 

 Fomentar nos alunos atitudes de saber es-

tar numa sala de espetáculos 

 Consolidar a análise da obra realizada nas 

aulas 

------------------------- 

Docentes de 

Português; 

Alunos do 9º 

ano 

 

PRÉ-ESCOLAR 
14 de dezem-

bro 
Festa de Natal 

− Celebrar em conjunto o aniversário de 

Jesus, desenvolvendo a afetividade, res-

ponsabilidade, criatividade, memoriza-

ção e competências de expressão.  

− Materiais diver-

sificados.  

− Educa-

doras;  

− Auxilia-

res; 

− Crianças;  

− Pais.  

 

DCEN Dezembro 

Visita de estudo ao 

Planetário Casa da 

Ciência de Braga 

- Conhecer um espaço interativo de divul-

gação científica e tecnológica que fun-

ciona como plataforma do conheci-

mento. 

- Desenvolver competências científicas em 

diferentes áreas; 

- Fomentar o sentido crítico e o gosto pelas 

Ciências. 

Autocarro 
Alunos do 7º 

ano 
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DCHS 

Últimas sema-

nas do 1.º 

Período 

 

Exposição Ori-

enta_TE!: rosas dos 

ventos elaboradas 

pelos alunos 

Consolidar as aprendizagens dos alunos. 

Desenvolver o espírito de observação e de 

investigação dos alunos. 

Promover a capacidade de pesquisa, de 

seleção e de síntese de informação dos 

alunos. 

Promover a criatividade e o sentido estético 

dos alunos. 

Portaria 

Expositores 

Cartazes 

Página do Colé-

gio 

Facebook do 

Colégio 

Departamento 

de Ciências 

Humanas e So-

ciais 

Docente de 

História e Geo-

grafia de Portu-

gal. 

Alunos do 5.º 

ano 

 

DCHS 

Última se-

mana de de-

zembro 

1.ª Eliminatória das 

Olimpíadas das 

Ciências Humanas e 

Sociais 

Promover o conhecimento histórico e 

geográfico dos alunos. 
Provas 

Departamento 

de Ciências 

Humanas e So-

ciais 

Docente de 

História e de 

Geografia 

Alunos do 7.º, 

8.º e 9.º ano 

 

PRÉ-ESCOLAR 

Dezembro 

(data a defi-

nir) 

− Circo de Natal no 

Coliseu do Porto  

− Vivenciar o espírito natalício, conviver e 

reviver tradições.  

− Coliseu do 

Porto.  

− Educado-

ras; 

− Auxiliares; 

− Crianças. 

 

PRÉ-ESCOLAR 

1.º CICLO 
Data a definir 

Projeto de Férias de 

Natal 

- Desenvolver a formação integral dos alu-

nos; 

- Participar em diferentes atividades que en-

riqueçam e reforcem as experiências vividas 

pelos alunos. 

 

 

 

 

 

- Material diverso 

- Alunos; 

- Educado-

ras/Professores; 

-Assistentes 

operacionais 
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 2.º Período 

DL janeiro 

Celebração dos Reis 

 

Dia de Reyes 

 

 Os alunos cantam 

villancicos 

 Conhecer, vivenciar e dar a conhecer cul-

turas e tradições diferentes. 
------------------------- 

Docentes de 

Espanhol; 

Alunos do 8º 

ano 

 

DL janeiro 

Visita da empresa 

 

Education First 

 Dar a conhecer programas de estudo no 

estrangeiro; 

 Sensibilizar os alunos para a importância 

da diversidade cultural e linguística. 

------------------------- 

Docente de In-

glês; Alunos do 

9º ano 

 

PRÉ-ESCOLAR 6 de janeiro 

Cantar os Reis no Co-

légio; 

Cantar os Reis na 

Casa Sacerdotal. 

- Vivenciar as tradições; 

-  Abertura à comunidade; 

- Levar alegria ao outro. 

− Coroas de 

Reis.  

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças; 

- Comunidade 

Educativa, 

dentro do Co-

légio.  

 

1.º CICLO 10 de janeiro 
- Cantar dos Reis à 

comunidade educa-

tiva 

- Reviver costumes e tradições; 

- Promover a envolvência de toda a Comu-

nidade Educativa; 

- Aproximar a escola e a comunidade; 

- Desenvolver o sentido estético e artístico. 

- Instrumentos 

musicais; 

- Coroas 

- Alunos do 1.º 

Ciclo; 

- Professoras ti-

tulares; 

- Professores de 

música 
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DL 21 de janeiro 

Ida ao teatro 

 

“Ulisses” 

 Despertar o gosto pelo Teatro; 

 Enriquecer o imaginário;  

 Proporcionar momentos lúdicos e diverti-

dos;  

 Diversificar metodologias de en-

sino/aprendizagem; 

 Fomentar nos alunos atitudes de saber es-

tar numa sala de espetáculos;  

Consolidar a análise da obra realizada nas 

aulas. 

------------------------ 

Docentes de 

Português; 

Alunos do 6º 

ano 

 

DL 21 de janeiro 

Ida ao teatro 

 

“ O Cavaleiro da Di-

namarca” 

 Despertar o gosto pelo Teatro; 

 Enriquecer o imaginário; 

 Proporcionar momentos lúdicos e diverti-

dos;  

 Diversificar metodologias de en-

sino/aprendizagem; 

 Fomentar nos alunos atitudes de saber es-

tar numa sala de espectáculos; 

 Consolidar a análise da obra realizada nas 

aulas. 

------------------------- 

Docentes de 

Português; 

Alunos do 7º 

ano 

 

PRÉ-ESCOLAR 
20 a 27 de ja-

neiro 

Semana de Santo 

Henrique de Ossó – 

Educação Pré-Esco-

lar:  

− Elaboração da 

bandeira; 

− História da Vida 

de Santo Henri-

que; 

− Recolha de brin-

quedos; 

− Construção de 

um brinquedão. 

− Refletir sobre a vida de Santo Henrique;  

− Formar para valores religiosos, tais como 

diálogo, verdade, respeito, compromisso 

e interioridade;  

− Dar a conhecer às crianças e famílias o 

Fundador do Colégio, suas vivências e 

virtudes; 

− Sensibilizar as crianças para dar uso a 

brinquedos velhos.  

− Bandeira;  

− Lápis de cor;  

− Livro da histó-

ria de Santo 

Henrique; 

− Power Point.  

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças.  
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1.º CICLO 
20 a 24 de ja-

neiro 

- Semana do Padre 

Henrique 

1.º Ciclo 

- Explorar a vida de Santo Henrique; 

- Transmitir os seus valores; 

- Preparação dos alunos do 1º ano para a 

entrada nos Amigos de Jesus e renovação 

do compromisso por parte dos restantes alu-

nos. 

- Livro “Tesouro 

dos Amigos de 

Jesus”; 

- Camisola e me-

dalha dos Ami-

gos de Jesus 

- Alunos do 1.º 

Ciclo; 

- Docentes 
 

1.º CICLO 27 de janeiro 

Comemoração do 

Dia de Santo Henri-

que de Ossó: 

Eucaristia – 1.º Ciclo 

- Entrada nos “Amigos de Jesus”; 

- Viver a festa dos “Amigos de Jesus; 

- Festejar o Dia do Fundador; 

- Celebrar festivamente a Eucaristia, pela in-

terpretação de cânticos litúrgicos e outros. 

 

- Ginásio 

- Sacerdote; 

- Comunidade 

Educativa do 

1.º Ciclo 

 

DL 27 de janeiro 

Celebração do Dia 

do Padre Henrique 

(integrado no dia da 

Solidariedade) 

 

“Operação Nariz 

Vermelho” 

 

 Campanha de 

solidariedade 

e/ou 

 Visita da organi-

zação 

 Sensibilizar para a 

língua gestual por-

tuguesa; 

 Envolver os alunos nas actividades do Co-

légio; 

 Desenvolver relações interpessoais; 

 Promover o espirito de solidariedade; 

 Promover o convívio entre os elementos 

da comunidade escolar; 

 Promover a partilha de sentimentos; 

 Sensibilizar os alunos para o respeito pela 

diferença; 

 Criar condições que permitam a existên-

cia de um clima de participação, convi-

vência e bem-estar entre elementos da 

comunidade educativa; 

 Promover hábitos de vida solidários e sau-

dáveis; 

 Sensibilização para a importância de aju-

dar quem mais precisa.  

 

Docentes do 

Departa-

mento; 

Alunos do pré-

escolar. 1º, 2º e 

3º ciclos 

 

PRÉ-ESCOLAR 31 de janeiro 

Dia ao contrário:  

Histórias de Luisa Du-

cla Soares: “Poemas 

da verdade e da 

mentira” 

- Trabalhar os opostos; 

- Trabalhar o absurdo; 

- Promover o jogo lúdico através da lin-

guagem. 

- Livros de Luisa 

Ducla Soares 

- Educadoras; 

- Crianças; 

- Auxiliares. 
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PRÉ-ESCOLAR 
14 de feve-

reiro 

Dia dos Amigos:  

− Visita ao Colé-

gio de Santo 

Tirso 

− Fortalecer e despertar para o sentido da 

Amizade.  

− Papel;  

− Materiais di-

versos.  

- Educadoras 

- Auxiliares; 

- Crianças; 

- Comunidade 

Educativa.  

 

1.º CICLO 
 

14 fevereiro 

 

Valentine’s Day (Ce-

lebração dos Afetos 

Escola-Família) 

- Compreender palavras e frases simples; 

- Expressar-se em situações previamente pre-

paradas; 

- Desenvolver o conhecimento do seu 

mundo e do mundo do outro; 

- Conhecer vocabulário simples do dia-a-dia; 

- Conhecer vocabulário com base nos temas 

apresentados; 

- Compreender algumas estruturas elemen-

tares do funcionamento da língua; 

- Produzir um texto simples com vocabulário 

conhecido. 

- Material de pin-

tura, recorte e 

colagem 

- Alunos; 

- Professora In-

glês. 
 

PRÉ-ESCOLAR 
21 de fe-

vereiro 

Carnaval: 

- Desfile de carnaval 

no meio envolvente 

do Colégio. 

- Envolver as crianças nas festividades da co-

munidade.  

- Máscaras e fa-

tos de Carnaval 

trazidos de casa. 

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças; 

- Pais. 

 

1.º CICLO  21 fevereiro Carnaval no 1.º Ciclo 

 

- Promover momentos lúdicos e de diversão; 

- Fomentar o gosto pelo teatro; 

- Desenvolver os valores de tolerância e soli-

dariedade; 

- Proporcionar momentos de lazer e conví-

vio. 

- Máscaras e fa-

tos. 

- Alunos do 1.º 

Ciclo; 

- Docentes; 

- Assistentes 

operacionais. 
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PRÉ-ESCOLAR 1 de março 

Carnaval: 

− Desfile de carna-

val no meio en-

volvente do Co-

légio; 

− Envolver as crianças nas festividades da 

comunidade.  

− Máscaras e 

fatos de Car-

naval trazi-

dos de casa.  

− Educado-

ras; 

− Auxiliares; 

− Crianças; 

− Pais.  

 

DCHS 
De 02 a 06 de 

março 

Exposição de 

imagens alusivas à 

Emancipação Femi-

nina 

Consolidar a aprendizagens dos alunos. 

Levar os alunos a um contacto direto com a 

realidade do século XX. 

Desenvolver o espírito de observação e de 

investigação dos alunos. 

Consciencializar os alunos para a memória 

dos acontecimentos históricos nacionais e 

para os acontecimentos políticos atuais. 

Portaria 

Expositores 

Cartazes 

Página do Colé-

gio 

Facebook do 

Colégio 

Departamento 

de Ciências 

Humanas e So-

ciais 

Docente de 

História 

Alunos do 9.º 

ano 

 

PRÉ-ESCOLAR 19 de março 
Dia do Pai: 

− Receção aos 

pais.  

− Fortalecer os laços familiares.  
− Materiais a 

definir;  

− Educado-

ras; 

− Auxiliares; 

− Crianças;  

− Pais.  

 

1.º CICLO 
 

19 de março 

 - Comemoração do 

Dia do Pai 

- Elaborar um postal com mensagens alusi-

vas à figura paterna; 

- Promover o sentido estético e criativo; 

- Fortalecer os laços familiares. 

- Materiais de de-

senho e pintura 

- Alunos do 1.º 

Ciclo; 

- Professoras ti-

tulares; 

- Professores 

das Expressões 

 

PRÉ-ESCOLAR 23 de março 

Início da Primavera  

 

Dia mundial da 

árvore e da 

floresta; 

(atividade a definir) 

 

- Dar a conhecer as caraterísticas da es-

tação;  

- Sensibilizar para o cuidado e respeito 

pela natureza;  

- Dar a conhecer as propriedades da 

água; 

 - Fomentar o respeito por este recurso; 

- Horta 

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças. 
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Dia da água; 

(atividade a definir)  

- Fazer plantações. 

1.º CICLO 23 de março 

- Visita de Estudo ao 

Bloco Gráfico da 

Porto Editora/Museus 

dos Transportes e Co-

municações 

- Conhecer o processo de produção de li-

vros; 

- Incentivar o gosto pela leitura e a preserva-

ção dos livros; 

- Articular os conhecimentos. 

- Autocarro 

- Alunos do 3.º 

ano; 

- Professoras ti-

tulares; 

- Assistentes 

operacionais 

 

PRÉ-ESCOLAR 27 de março 

Dia Mundial do 

Teatro:  

 

- Peça de teatro in-

fantil: “É hora de in-

teragir” 

- Prevenir pra o uso excessivo das novas 

tecnologias; 

- Colmatar dificuldades e lacunas na sua uti-

lização. 

- Local a definir 

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças; 

- Associação 

Art Lab. 

 

DE 
28 a 30 de 

março 

Liga_TE - Fase Final 

Nacional 

» Elvas 

- Promover a aproximação entre as comuni-

dades educativas Teresianas de Portugal; 

- Enriquecer a vida desportiva, social e cul-

tural dos colégios; 

- Promover novos modos dos alunos encara-

rem a sua vivência escolar; 

- Fomentar a ligação emocional dos alunos 

ao colégio; 

- Desenvolver nos alunos uma atitude posi-

tiva face à prática desportiva; 

-Contribuir para a formação desportiva dos 

alunos através da participação em ativida-

des inovadoras. 

» Material despor-

tivo 

» Equipamentos 

desportivos 

» Transporte 

» Professores 

de Educação 

Física 

» Equipas ven-

cedoras do 

apuramento 

interno da 

Liga_Te 

» Professores 

acompanhan-

tes 
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DCEN Abril 

Visita ao Instituto Ibé-

rico de Nanotecnolo-

gia (INL) e à Prima-

vera Software, em 

Braga 

- Dar a conhecer aos alunos a relação prá-

tica entre várias áreas do conhecimento 

(como engenharia química, polímeros, bi-

ológica, materiais, electrotécnica, biotec-

nologia; e ciências química e física)  e a 

tecnologia, com particular importância 

pelo facto de os alunos terem de escolher 

uma área para prosseguir no ensino secun-

dário. 

- Dar a conhecer uma empresa de software 

informático e de programação. 

Autocarro 
Alunos do 9º 

ano 
 

DCHS 

 

Última se-

mana do 2.º 

Período 

2.ª Eliminatória das 

Olimpíadas das 

Ciências Humanas e 

Sociais 

Promover o conhecimento histórico e 

geográfico dos alunos. 
Provas 

Departamento 

de Ciências 

Humanas e So-

ciais 

Docente de 

História e de 

Geografia 

Alunos do 7.º, 

8.º e 9.ºanos 

 

DE 2.º período 
Espetáculo Foco Mu-

sical - Porto 
- Fomentar o convívio e a interação pessoal; 

- Proporcionar vivências musicais variadas. 
Transportes 

» Professores 

Ed. Musical 

» Alunos 1º e 2º 

ciclo 

 

DE A definir 
Desportos Gímnicos 

1.ª e 2.ª Competições 

- Fomentar o convívio e a interação pessoal; 

- Promover o Espírito Desportivo; 

- Divulgar a modalidade; 

- Criar hábitos de prática desportiva regular; 

- Proporcionar vivências desportivas varia-

das. 

 Transportes 

» Professora Jo-

ana Oliveira 

» Alunos do 1º 

ao 9ºano 
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DE 2.º período Encontro Gímnico 

- Desenvolver o gosto pelos Desportos Gímni-

cos; 

- Fomentar o convívio e as relações interpes-

soais; 

- Contribuir para a formação desportiva dos 

alunos. 

Transportes 

» Professora Jo-

ana Oliveira 

» Alunos do 

Grupo de gi-

nástica Acro-

bática 

 

DE 2.º período 
Fase Distrital do 

Corta-Mato 

» Fomentar o convívio e a interação pessoal; 

» Promover o Espírito Desportivo; 

» Criar hábitos de prática desportiva regular; 

» Proporcionar vivências desportivas varia-

das; 

» Valorizar o desempenho desportivo dos alu-

nos 

 Transportes 

» Professores 

de Educação 

Física 

» Alunos do 5º 

ao 9ºanos 

 

DE 2º período 
Torneio Atletismo 

Pista Coberta 

» Fomentar o convívio e a interação pessoal; 

» Promover o Espírito Desportivo; 

» Criar hábitos de prática desportiva regular; 

» Proporcionar vivências desportivas varia-

das; 

» Valorizar o desempenho desportivo dos alu-

nos 

» Transportes 

» Professores 

de Educação 

Física 

» Alunos do 5º 

ao 9ºanos 

 

1.º CICLO Data a definir 
Concurso “Canguru 

Matemático” 

- Estimular as atividades matemáticas; 

- Desenvolver o raciocínio lógico matemá-

tico; 

- Promover jogos em sala de aula. 

- Provas 
- Professores e 

alunos do 3.º e 

4.º anos 
 

1.º CICLO Data a definir 
Celebração da Co-

munhão Pascal 

- Sensibilizar para a formação espiritual dos 

alunos; 

- Vivenciar o significado religioso desta data; 

- Transmitir o verdadeiro significado da Pás-

coa. 

- Capela do Co-

légio 

- Comunidade 

Educativa do 

1.º Ciclo; 

- Diretora titular 
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PRÉ-ESCOLAR 

1.º CICLO 
Data a definir 

- Projeto de Férias de 

Páscoa 

- Desenvolver a formação integral dos alu-

nos; 

- Participar em diferentes atividades que en-

riqueçam e reforcem as experiências vividas 

pelos alunos. 

- Material diverso 

- Alunos; 

- Educado-

ras/Professores; 

-Assistentes 

operacionais 

 

DL 
Interrupção 

Páscoa  
Escape Room 2020 

 Fomentar a aprendizagem de línguas ao 

longo da vida, dentro e for a da Escola, 

seja para fins académicos ou profissionais, 

seja para fins de mobilidade ou por prazer 

e intercâmbio. 

Sala de TIC 

Docentes de 

Espanhol; 

Alunos do 8º 

ano 

 

 
Interrupção 

da Páscoa 

Viagem de Finalistas 

de 9.º ano 
------------------------------------------------------------- A definir 

- Alunos de 9.º 

ano 

- Professores 

acompa-

nhantes 

 

 3.º Período 

DCHS 
 

Abril/Maio 

Parlamento 

Concelhio – 

Pequenos Grandes 

políticos. 

Promover capacidade de pesquisa, seleção 

e síntese de informação. 

Promover o espírito crítico, analítico e refle-

xivo. 

Promover a criatividade e a capacidade de 

comunicação. 

Documentação 

enviada pela Câ-

mara Municipal 

de Braga 

Apresentação 

em PowerPoint 

Departamento 

de Ciências 

Humanas e So-

ciais 

 

 

DL 23 de abril 

Dia Internacional do 

Livro e dos Direitos de 

Autor 

 

“Semana da poesia” 

 

 Envolver os alunos nas actividades do Co-

légio; 

 Desenvolver relações interpessoais; 

 Promover o convívio entre os elementos 

da comunidade escolar; 

 Promover o convívio entre alunos e profes-

sores; 

 Tomar gosto pela leitura e pelos livros;  

------------------------- 

Docentes do 

Departa-

mento; 

Alunos do pré-

escolar. 1º, 2º e 

3º ciclos 
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 Declamação de 

poesia 

 Promover a participação em atividades 

lúdicas e pedagógicas; 

 Atividades lúdicas relacionadas com as 

línguas leccionadas nas suas aulas; 

 Promover as aprendizagens em diferentes 

contextos e promover o convívio; 

 Promover e desenvolver o gosto pela lei-

tura. 

DL 23 de abril 

Ida ao teatro 

 

 “O Príncipe Nabo” 

 Despertar o gosto pelo Teatro; 

 Enriquecer o imaginário;  

 Proporcionar momentos lúdicos e diverti-

dos;  

 Diversificar metodologias de en-

sino/aprendizagem; 

 Fomentar nos alunos atitudes de saber es-

tar numa sala de espetáculos; 

 Consolidar a análise da obra realizada 

nas aulas. 

------------------------- 

Docentes de 

Português; 

Alunos do 5º 

ano 

 

1.º CICLO 23 de abril 

Visita da ilustradora 

Cristina Completo “A 

quatro mãos” 

- Dar a conhecer o processo de ilustração 

de um livro; 

- Desenvolver a criatividade e o sentido 

estético. 

- Auditório 

- Alunos 1.º 

ano; 

- Professoras tit-

ulares. 

 

PRÉ-ESCOLAR 27 de abril 

Dia Europeu da Se-

gurança Rodoviária 

- Convidar um polícia 

- Alertar para os cuidados a ter na segurança 

rodoviária; 

- Dar a conhecer a profissão. 

- Colégio 

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças; 

- Um Polícia. 

 

PRÉ-ESCOLAR 29 de abril 

Dia mundial da 

dança 

- Professora de dança 

- Dar a conhecer as artes da dança. - Colégio 

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças; 

- Professora 

Lúcia Sousa. 
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1.º CICLO 30 de abril Festa do Perdão 
- Preparar os alunos para a Primeira Comu-

nhão. 

- Guião da cele-

bração; 

- Capela do colé-

gio. 

- Professores; 

- Pais e alunos 

do 3.º ano; 

- Sacerdote 

 

1.º CICLO 30 de abril 

 

Comemoração do Dia 

da Mãe 

 

- Elaborar um postal com mensagens alu-

sivas à figura materna; 

- Promover o sentido estético e criativo; 

- Fortalecer os laços familiares. 

- Materiais de 

desenho e pin-

tura 

 

- Alunos do 1.º 

Ciclo; 

- Professoras tit-

ulares e das Ex-

pressões. 

 

PRÉ-ESCOLAR 
1 a 29 de 

maio 
Mês de Maria  

− Educar para os valores;  

− Sensibilizar as crianças para a devoção a 

Maria.  

− Leitor de cd’s;  

− Flores;  

− Histórias sobre 

a vida de Ma-

ria.  

− Educado-

ras; 

− Auxiliares; 

− Crianças.  

 

1.º CICLO 
4 a 29 de 

maio 

- Vivência do Mês de 

Maria 

 1.º Ciclo 

- Educar para os valores; 

- Sensibilizar as crianças para a devoção a 

Maria. 

 

- Histórias sobre a 

vida de Maria; 

- Rosário/dezena 

- Professores; 

- Alunos do 1.º 

Ciclo 
 

1.º CICLO 3 de maio 
 

Primeira Comunhão 

  

- Preparar esta celebração com inter-

pretação de cânticos e leituras; 

- Vivenciar este momento como um marco 

de fé na vida de cada aluno. 

- Guião da cele-

bração; 

-Igreja. 

- Sacerdote 

- Comunidade 

Educativa. 

 

 

PRÉ-ESCOLAR 4 de maio 

Dia do Bombeiro Por-

tuguês 

- Visita a um quartel 

- Sensibilizar as crianças para as profissões hu-

manitárias; 

- Promover comportamentos preventivos. 

- Local a definir. 

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Pais. 
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DL 6 de maio 

Ida ao teatro 

 

 “Os Lusíadas à Con-

quista do Mar Largo” 

 Despertar o gosto pelo Teatro; 

 Enriquecer o imaginário; 

 Proporcionar momentos lúdicos e diverti-

dos;  

 Diversificar metodologias de en-

sino/aprendizagem; 

 Fomentar nos alunos atitudes de saber es-

tar numa sala de espetáculos; 

 Consolidar a análise da obra realizada nas 

aulas. 

------------------------- 

Docentes de 

Português; 

Alunos do 9º 

ano 

 

DL 8 de maio 

Dia da Europa 

 

Volta ao mundo nas 

4 línguas 

 

 Lanches típicos 

 Músicas 

(último tempo da 

manhã) 

 Envolver os alunos nas actividades do Co-

légio; 

 Desenvolver relações interpessoais; 

 Promover o convívio entre os elementos 

da comunidade escolar; 

 Conhecer a diversidade cultural; 

 Promover a participação em atividades 

lúdicas e pedagógicas, relacionadas com 

as aprendizagens das diferentes áreas 

curriculares; 

 Atividades lúdicas relacionadas com as 

línguas leccionadas nas suas aulas. 

------------------------- 

Docentes do 

Departa-

mento; 

Alunos do pré-

escolar. 1º, 2º e 

3º ciclos 

 

DCHS 

 

Semana de 6 

a 10 de maio 

Exposição de tra-

balhos de sobre a 

União Europeia no 

sentido de assinalar 

“O Dia da Europa – 9 

de maio” 

Promover a capacidade de pesquisa, de 

seleção e de síntese de informação dos 

alunos. 

Promover a criatividade e o sentido estético 

dos alunos. 

Dar a conhecer o dia em questão à Comun-

idade Educativa. 

Expositores 

Cartazes 

Página do Colé-

gio 

Facebook do 

Colégio 

Departamento 

de Ciências 

Humanas e So-

ciais 

Docentes de 

Geografia 

Alunos do 7.º 

ano 
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PRÉ-ESCOLAR 15 de maio Sunset com a família 
- Promover momentos de convívio entre 

famílias 
- Colégio 

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças; 

- Família. 

 

1.º CICLO 15 de maio 
Dia da Família:  (pique-

nique no Bom Jesus) 

 

- Realizar um piquenique em família; 

- Promover o convívio entre a Comunidade 

Educativa. 

 

- Merenda 
- Comunidade 

Educativa. 
 

PRÉ-ESCOLAR 18 de maio 

Passeio Final de Ano 

Dia dos Museus: 

Visita ao Museu de 

Serralves  

- Dar a conhecer a utilidade dos museus; 

- Aprender a valorizar o património Nacional 

e ambiental.  

- Museu de Ser-

ralves 

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças. 
 

1.º CICLO 21 de maio Aulas ao Ar Livre 

 

- Promover o contacto com a natureza; 

- Dinamizar o trabalho de grupo. 

- Melhorar as capacidades sociais; 

- Desenvolver ferramentas de trabalho em 

equipa; 

- Fomentar o aspeto lúdico nas aprendiza-

gens. 

 

- Espaços ao ar li-

vre 

- Material diverso 

- Alunos; 

- Professores. 
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PRÉ-ESCOLAR 22 de maio 

Dia do autor Portu-

guês 

- Visita de um escritor 

- Promover o gosto pela leitura; 

- Estimular a imaginação e a criatividade 
------------------------ 

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças; 

- Escritor 

 

DL 23 de maio 
Dia de Aulas ao Ar Li-

vre 

Melhorar as capacidades sociais; 

Melhorar a capacidade de resolver prob-

lemas; 

Desenvolver ferramentas de trabalho em eq-

uipa; 

Fomentar o aspeto lúdico nas aprendiza-

gens. 

------------------------- 

Docentes do 

Departamento 

de Línguas e 

alunos do 1º, 2º 

e 3º ciclo 

 

PRÉ-ESCOLAR 29 de maio 

Dia Mundial da Ener-

gia 

- Experiências sobre 

os diversos tipos de 

energia 

- Dar a conhecer as diferentes formas de en-

ergia; 

- Sensibilizar para a poupança de energia. 

------------------------ 

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças. 
 

DCEN Maio 

Torneio 

da FLL - First Lego Lea

gue de robótica 

- Desenvolver nos alunos a curiosidade pela 

área da Robótica; 

- Proporcionar a troca de experiências na 

área da Robótica; 

- Experimentar as mais recentes novidades 

da Robótica;  

- Proporcionar, aos alunos diversão, convívio 

e competição saudável. 

Instituto Superior 

Técnico, em Lis-

boa 

Clube de Ro-

bótica 
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DCEN Maio/Junho 

Palestra de Primeiros 

Socorros e Suporte 

Básico de Vida 

(PSSBV) 

- Habilitar os alunos com os conhecimentos 

que lhes permitam prestar a primeira as-

siste ̂ncia em Suporte Ba ́sico de Vida, ate ́ a ̀ 

chegada dos meios de socorro. 

- Dar cumprimento às metas curriculares de-

finidas para a disciplina de Ciências Natu-

rais. 

Auditório / biblio-

teca / sala de 

aula/Kit PSSBV 

Alunos do 6º e 

9º ano  

PRÉ-ESCOLAR 1 de junho 

Dia Mundial da Cri-

ança 

(atividade a definir) 

- Proporcionar momentos de diversão. 
- Local a de-

finer. 

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças. 
 

1.º CICLO 1 de junho 
- Dia Mundial da Cri-

ança: Atividade a 

definir 

- Celebrar o Dia Mundial da Criança; 

- Realçar os direitos e deveres da Criança; 

- Despertar o gosto pela cultura/ teatro; 

- Reconhecer o papel da criança na socie-

dade e no mundo de amanhã. 

- Lanche 

 

- Alunos do 1.º 

Ciclo 

- Professores; 

- Assistentes 

operacionais 

 

1.º CICLO 5 de junho 
- Comemoração do 

Dia Mundial do Ambi-

ente e Eco-Escola 

- Alertar os alunos para a necessária preser-

vação do ambiente; 

- Participar nas atividades relacionadas com 

a Eco-eSCOLAR. 

- Material diverso 
- Alunos; 

- Professores  

PRÉ-ESCOLAR 8 de junho 

Dia mundial dos 

oceanos 

Vamos limpar a nossa 

praia (apúlia). 

- Promover comportamentos de 

preservação do ambiente. 
- Praia da Apúlia 

- Educadoras; 

- Auxiliares; 

- Crianças. 
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1.º CICLO 19 de junho 
- Passeio final de ano 

do 1.º, 2.º, e 3.º anos:  

 

- Estimular as atividades no exterior, ajus-

tando-as às aprendizagens promovidas pela 

escola; 

- Promover o contacto com a natureza; 

- Promover relações interpessoais; 

- Valorizar a alegria, diversão e as brincadei-

ras das crianças. 

- Autocarro; 

- Farnel; 

- Roupa prática 

- Professores e 

alunos; 

- Assistentes 

operacionais 

 

 

1.º CICLO 
Data a 

definir 

Passeio Final de Ciclo 

do 4.º ano 

- Proporcionar um dia de convívio e confrat-

ernização entre alunos e professoras. 

- Roupa prática; 

- Farnel 

 

- Professoras tit-

ulares; 

- Alunos do 4.º 

ano; 

- Assistentes 

operacionais 

 

 

1.º CICLO 
Data a de-

finir 
Festa Final de Ciclo 

- Fortificar os laços de amizade, alegria e 

união entre todos; 

- Encerrar o ciclo letivo em festa. 
- Material diverso 

- Comunidade 

Educativa 1.º 

Ciclo 
 

PRÉ-ESCOLAR 
23 de ju-

nho 

Festejos de S. João: 

− Decoração dos 

espaços; 

− Marcha popu-

lar.  

− Envolver as crianças nas tradições cultu-

rais da cidade.  

− Tesouras;  

− Cola;  

− Materiais de 

desperdício; 

− Música.  

  

− Educado-

ras 

− Auxiliares; 

− Crianças;   

 

DCHS 

Últimas sema-

nas do 3.º 

Período 

Visita ao Museu Ma-

rítimo (Aveiro) e Mu-

seu da Vista Alegre 

(Ílhavo) inserido nos 

Domínios de Autono-

mia Curricular com o 

título ‘Cuid’ARTE' 

Colocar os alunos em contacto com o patri-

mónio histórico nacional. 

Autocarro 

Guia 

Departamento 

de Ciências 

Humanas e So-

cias 

Docentes de 

História 

Alunos do 7.º 

ano 
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DCHS 

Últimas sema-

nas do 3.º 

Período 

Prova final da Quarta 

Edição das Olimpía-

das das Ciências Hu-

manas e Sociais 

Promover o conhecimento histórico e ge-

ográfico dos alunos. 
Provas 

Departamento 

de Ciências 

Humanas e So-

ciais 

Docentes de 

História e de 

Geografia 

Alunos do 7.º, 

8.º e 9.º anos 

 

DCHS 

Última 

semana do 3.º 

Período 

 

Visita à Barragem do 

Lindoso, no Parque 

Nacional da 

Peneda/Gerês, inser-

ido nos Domínios de 

Autonomia Curricular 

com o título ‘Gritos Si-

lenciosos’ 

Colocar os alunos em contacto com o patri-

mónio ambiental e cultural local e nacional, 

contextualizando, consolidando e aprofun-

dando as aprendizagens. 

Autocarro 

Guias do local a 

visitar 

Departamento 

de Ciências 

Humanas e So-

ciais 

Docentes de 

Geografia 

Diretores de 

Turma 

Alunos do 8.º 

ano 

 

DCHS 

Última 

semana do 3.º 

Período 

 

Visita à Casa da 

Música (Porto) inser-

ido nos Domínios de 

Autonomia Curricular 

com o título ‘Maré 

Alta' 

Colocar os alunos em contacto com o patri-

mónio histórico/musical nacional e internac-

ional. 

Autocarro 

Guia 

Departamento 

de Ciências 

Humanas e So-

cias 

Docentes de 

História e Geo-

grafia de Portu-

gal 

Alunos do 6.º 

ano 
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DCHS 

Primeira 

semana de 

junho (9.º ano) 

Última 

semana do 3.º 

Período (5.º, 

6.º, 7.º e 8.º 

anos) 

Eleição do ‘’Primus In-

ter Pares’’ 

Desenvolver nos alunos a capacidade de 

reconhecer nos seus pares a consistência de 

determinadas atitudes no âmbito do saber 

estar e do saber ser. 

Boletins de voto 

Documento ex-

plicativo do Pro-

jeto 

Certificados 

Departamento 

de Ciências 

Humanas e So-

ciais 

Conselhos de 

Turma 

Alunos do 2.º e 

3.º Ciclo 

 

DE 3º Período Artistas Digitais - Participação no concurso Artistas digitais. 
» Trabalhos real-

izados 

» 5º ano 

» Professora 

Arte Digital 
 

DE 3º período Encontro Gímnico 

- Desenvolver o gosto pela ginástica; 

- Fomentar o espirito de equipa e as rela-

ções interpessoais; 

- Desenvolver a atitude gímnica e artística. 

Transportes 

» Professora Jo-

ana Oliveira 

» Alunos do 

Grupo de gi-

nástica Acro-

bática 

 

DE 3º período 
Encontros Regional e 

Nacional de Gira-Vo-

lei 

- Fomentar o convívio e a interação pessoal; 

- Promover o Espírito Desportivo; 

- Divulgar a modalidade; 

- Criar hábitos de prática desportiva regular; 

- Valorizar o desempenho desportivo dos 

alunos. 

Transportes 

» Professores 

de Educação 

Física 

» Alunos do 5º 

ao 9ºanos 

 

DE 3º período 

Mostra atividades ex-

tracurriculares:  

- Ginástica acrobá-

tica 

- Audições de Educa-

ção Musical 

- Apresentar ao público as atividades desen-

volvidas ao longo do ano. 

»Ginásio 

» Material Gím-

nico 

» Sala Ed. Musical 

» Instrumentos 

» Professora 

das atividades 

» Alunos das 

atividades 

» Pais e encar-

regados de 

educação 

 



 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

 Colégio Teresiano 

 Ano letivo de 2019-2020 

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões   40 de 41 

DE 3º período 

Colaboração no ar-

ranjo gráfico da Ca-

derneta Teresiana e 

do Anuário 

- Promover a identificação com o colégio; 

- Motivar para a disciplina. 
» Trabalhos dos 

alunos 

» Professoras 

de Educação 

Visual 

» Alunos do 5º 

ao 9ºano 

 

DE 3º período Exposições – Artes 

- Exposição de trabalhos realizados pelos alu-

nos; 

- Salientar as artes visuais como valor cultural; 

- Motivar para as artes e para a disciplina; 

- Desenvolver a sensibilidade artística; 

- Valorizar a realização de atividades artísti-

cas; 

- Valorizar os diferentes meios expressivos no 

campo das artes visuais. 

»Trabalhos reali-

zados 

» Professores 

de Educação 

Visual 

» Alunos do 5º 

ao 9ºano 

 

DE 3º período 
Olimpíadas de Edu-

cação Musical 

- Promover o conhecimento musical dos 

alunos. 
» Provas 

» Prof. Educa-

ção Musical; 

» Alunos 2.º 

ciclo. 

 

DE 3º período Autorretratos 
- Colaboração para a realização do livro de 

finalistas. 
» Material de de-

senho 

» Prof. Educa-

ção Visual; 

» Alunos 9º ano. 
 

Colégio Data a defenir 
Festa da Família Tere-

siana  

− Conviver com todos os 

membros da Comuni-

dade Educativa;  

− Integrar os pais nas ativi-

dades do Colégio; 

− Fortalecer os laços e va-

lores teresianos.  

− Espaços do 

Colégio.  

- Comunidade 

Educativa.  
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PRÉ-ESCOLAR 

1.º CICLO 
Data a definir 

Projeto de Férias de 

Verão 

- Desenvolver a formação integral dos alu-

nos; 

- Participar em diferentes atividades que en-

riqueçam e reforcem as experiências vividas 

pelos alunos. 

- Material diverso 

- Alunos; 

- Educado-

ras/Professores; 

-Assistentes 

operacionais 

 

 


