Plano Anual de Atividades (2017/2018)
Pré-escolar
1ºperíodo
Setembro
“Um cacho de uvas doirado” – vindimas e desfolhada na Quinta de Lourosa
“Há mais em mim...” – experiências sobre o corpo humano (4 anos/4ºano)
Outubro
“Gestos que valem mil palavras’ – à conversa com uma intérprete de língua gestual (4 anos)
Celebração do Dia do Colégio
“Unidos na cozinha” – confeção de uma refeição saudável
“Juntos, partilhamos saberes” – partilha de saberes sobre a cidade do Porto (2ºA/5 anos)
Novembro
(Re)viver tradições à volta da fogueira – Magusto (São Romão do Coronado)
“Laços que nos unem” – construção de uma manta de retalhos e um livro informativo com o contributo de cada
família para exposição
“Troca tintas” – intercâmbio com o 3º ano acerca de Portugal
“Uma ajuda sempre à mão” – ação de sensibilização no Inem (4 anos/2ºB)
Jantar com as Estrelas (fim do mês)
Dezembro
“Natal solidário”
- “Feliz Natal” – mensagem de Natal para uma escola africana
- “Um pouco de nós” - partilha de brinquedos (pré-escolar/1º ciclo)
Festa/Evento de Natal

2ºperíodo
Janeiro
“Tradições de Natal” – apresentação às famílias (representação e canção relacionada com o Dia de Reis)
“Pelas ruas do Porto” – passeio de autocarro pela cidade do Porto (3 e 4 anos)
“Portugueses pelo mundo’ – visita ao Museu dos Descobrimentos (5 anos/4º ano)

Fevereiro
“Gostos e sabores do mundo” – five o’clock tea
“Fantasias divertidas” – carnaval
“Portugal por miúdos” – apresentação às famílias sobre Portugal
Março
“Vamos jogar, pai?” – jogos tradicionais com os pais
“Todos juntos na horta” – semear e plantar na horta (pré-escolar/2º ano)
"Happy birds” – pássaros no jardim
Visita final – Berço de Portugal

3ºperíodo
Abril
“De mãos dadas pela cultura” – exposição representativa de diferentes culturas com a colaboração das famílias
“Animais do mundo” – visita ao Zoo de Santo Inácio (pré-escolar/2ºano)
“Descobre as estações do ano” – jogo da glória sobre as estações do ano (3 anos/1º ano)
“Ser mais sabedor” – quizz sobre os animais (3 anos/2º ano)
Jantar com as estrelas
Maio
“Amor em ação” – celebração do dia da mãe (cinema)
“Água em movimento” – experiências com a água (pré-escolar/4º ano)
“Proteger o ambiente” – debate acerca de questões ambientais (4 e 5 anos/10º ano)
Festa final – concerto solidário
“Juntos pela Natureza’ – visita à Lipor
Junho
“Brincadeiras e gargalhadas” – dia da criança
“Vamos proteger” – jogo sobre a poluição (3 anos/6º ano)
“Descobrindo a energia” – exploração de maquetes sobre as energias renováveis (4 e 5 anos/8º ano)
“Um dia no parque” – piquenique entre amigos no Parque da Cidade
“Manjericos de S. João” – exposição de manjericos realizados pelas famílias

