Plano Anual de Atividades (2018/2019)
Pré-escolar
1ºperíodo
Setembro
“Ser amigo é...” – Hora do conto
“Amigos especiais” - Piquenique entre amigos no Parque do Covelo
Outubro
“Semear o futuro com afeto” – Exposição sobre afetos
Celebração do Dia do Colégio
“Alimentação saudável” – Interação com uma nutricionista
“Descobrir os transportes” (4 anos) – Visita ao museu do carro elétrico
“Revivendo profissões” – Experimentação de profissões artesanais
Novembro
“Castanhas quentinhas” - Magusto
“Viagem pelo espaço” (5 anos) – Visita ao planetário
”A minha saúde” (3 e 4 anos) - Conversa com um profissional de saúde
Jantar com as Estrelas
Dezembro
Natal original – Enfeites realizados pela família para uma árvore de Natal
Mensagens de Natal – troca de mensagens com o Kukula
Evento de Natal

2ºperíodo
Janeiro
Feira dos Reis – Feira com venda de doces de Natal
“ExpoDino” (4 e 5 anos) – Exposição interativa de dinossauros realizados pelas famílias
“Rumo ao futuro a partir do nosso passado” – 4 e 5 anos + 5º e 7º (dramatização realizada pelos alunos do 7º
ano sobre a pré-história)
“Marcas do passado” – 4 e 5 anos + 7º ano (observar e construir fósseis)
“Mini jogos olímpicos” – pré + 10ºano

Fevereiro
“Portugueses pelo mundo” (5 anos) – Visita ao museu dos descobrimentos
Março
“English is great” – Descobrir tradições inglesas
“Todos juntos na horta”
“O mundo dos brinquedos” – Visita à fábrica do brinquedo
“Brincar ao faz de conta” – Festejos de Carnaval

Abril
Visita final

3ºperíodo
Abril
Jantar com as estrelas
“Explorar a Natureza” – Visita ao Jardim botânico
Dia da família
Maio
“Animais marinhos” – Visita ao Sealife
“Brincar com a água” – atividades experimentais
“Comunicação em movimento”- 5 anos + 3ºA (comunicação realizada por vídeoconferência entre os alunos e
realização de uma exposição interativa acerca da evolução dos meios de comunicação)
Festa final
Junho
“Festejos divertidos” – Dia da criança (Insufláveis e pinturas faciais)
“Quadras São Joaninas”
“Rumo ao futuro” – Exposição de criações futuristas realizadas pelas famílias

Ao longo do ano
Tarde das artes
Tarde das ciências

