
 

 

 

 

 

PPLLAANNOO  AANNUUAALL  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  

 
 

ANO LETIVO 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

INTRODUÇÃO 

  O Plano Anual de Atividades constitui-se como o documento orientador das atividades escolares ao longo do ano letivo tendo como horizonte o 

cumprimento do Projeto Educativo. Assim, com o presente plano, pretende-se dar cumprimento aos seguintes objetivos: 

a) Melhorar a qualidade do ensino/aprendizagem; 

b) Promover um maior sucesso dos alunos; 

c) Colocar os saberes dos alunos ao serviço do bem comum; 

d) Valorizar a Língua Portuguesa e desenvolver o raciocínio lógico-matemático de forma transversal; 

e) Promover a utilização de novas tecnologias de informação e comunicação; 

f) Criar condições facilitadoras da formação integral do aluno e do seu sucesso; 

g) Mobilizar toda a comunidade educativa em torno de objetivos comuns como garantia de uma educação com qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METAS E ESTRATÉGIAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
 
 

A - DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

 

METAS 

1. Elevar o sucesso escolar do aluno 

DESCRITORES ESTRATÉGIAS 

- Promover uma educação que prepare os nossos alunos para a vida, 

respeitando o seu ritmo de aprendizagem e os seus interesses; 

- Desenvolver uma escola criativa e inovadora que favoreça a implicação 

de todos os membros da comunidade educativa através do trabalho 

cooperativo; 

- Fomentar a aula como um espaço de aprendizagem no qual todos os 

intervenientes interajam e partilhem as suas ideias potenciando a 

autoaprendizagem; 

- Refletir sobre a prática pedagógica, tendo como orientação os percursos 

anteriores: aluno no centro das aprendizagens enquanto pessoa nas 

diferentes dimensões; 

- Melhorar os resultados da avaliação externa. 

 

- Implementação de medidas e desenvolvimento de ações diversificadas, a definir 

anualmente em sede de departamento, que contribuam para a melhoria dos 

resultados escolares; 

- Promoção de atividades ou projetos que contribuam para a formação 

complementar do aluno; 

- Promoção de hábitos de estudo e trabalho (sala de estudo, apoio individualizado); 

- Implementação de estratégias de ensino diversificadas e atualizadas, através do 

desenvolvimento de rotinas de trabalho colaborativo entre professores e/ou alunos; 

- Contextualização das aprendizagens no quotidiano; 

- Reforço da utilização das tecnologias de informação e comunicação como 

instrumentos de trabalho e fatores de aprendizagem; 

- Implementação de atividades diferenciadas de comunicação e de expressão; 

- Frequência de ações de formação por parte do corpo docente e não docente. 

2. Potenciar a autonomia e flexibilidade curricular  

a) Melhorar a articulação curricular entre os diferentes ciclos de ensino; 

b) Garantir a articulação curricular em cada ano de escolaridade. 

DESCRITORES ESTRATÉGIAS 

- Construir uma equipa de professores que se ajudem mutuamente e 

possam aprender juntos; 

- Otimizar a gestão dos tempos letivos; 

- Promover a gestão flexível do currículo. 

 

- Realização de reuniões periódicas e trabalho cooperativo entre os diferentes ciclos; 

- Conhecimento dos conteúdos das diferentes áreas curriculares; 

- Dinamização de projetos interdisciplinares. 

 



 

B - DIMENSÃO PASTORAL 

 

Metas 

1. Desenvolver atitudes e valores que contribuam para a formação integral do aluno 

Descritores Estratégias 

- Promover uma consciência ecológica e de cuidado da vida; 

- Proporcionar experiências de encontro consigo próprio, com Deus e com 

os outros; 

- Interiorizar valores e normas de conduta. 

 

 

 

 

 

- Implementação de ações de caráter interdisciplinar que promovam os valores 
definidos no Projeto Educativo; 
- Dinamização de atividades no âmbito da ecologia, saúde e solidariedade;  

-Participação em projetos de cooperação ao desenvolvimento e voluntariado 

promovidos tanto pelo MTA (Movimento Teresiano Apostólico) como por instituições 

locais; 

- Concertação em sede de conselho de turma de formas de atuar por parte de todos 

os docentes com base no rigor e na exigência. 

 

2. Fomentar uma aprendizagem espiritual/experiencial que promova e fortaleça a identidade teresiana 

Descritores Estratégias 

- Desenvolver a participação dos alunos em experiências que 
proporcionem uma aprendizagem espiritual; 
- Promover um currículo em que a inteligência espiritual esteja integrada 
nas distintas áreas curriculares. 
 

- Promoção de ações formativas que ajudem a aprofundar uma aprendizagem 
espiritual; 
- Integração de atividades de dimensão pastoral em projetos curriculares; 
- Desenvolvimento de momentos de trabalho cooperativo, debates, ações de 
formação…; 

- Programação de tempos para refletir, conhecer e ter experiências das nossas ações e 

do nosso projeto educativo (“Quarto de hora” de oração diária); 

- Vivência dos tempos litúrgicos. 

 

 

 



C – DIMENSÃO RELACIONAL 

 

Metas 

1. Reforçar o bom relacionamento entre os membros da comunidade educativa 

Descritores Estratégias 

- Promover um ambiente harmonioso que favoreça o processo de ensino 

aprendizagem entre todos os elementos da comunidade educativa. 

- Realização de encontros/ eventos que promovam o contacto/convívio entre os 

membros da comunidade educativa. 

 

2. Incrementar/fortalecer as relações com a comunidade envolvente 

Descritores Estratégias 

- Desenvolver projetos curriculares e sociais que possibilitem a 

partilha de saberes e o enriquecimento recíproco.  

- Estabelecimento de parcerias/ protocolos com outras entidades; 

- Promoção de ações abertas à comunidade envolvente; 

- Participação em ações promovidas por outras entidades. 

 

 

3. Promover a imagem do colégio no exterior. 

Descritores Estratégias 

- Divulgar a dinâmica do Colégio na comunidade em geral. - Atualização permanente da página web do Colégio; 

- Divulgação de ações /atividades através dos meios de comunicação locais; 

- Utilização das redes sociais como forma de difusão das atividades 

desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

SETEMBRO 

OPE DATA ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO PÚBLICO- ALVO RECURSOS LOCAL 
REALIZADA 

SIM NÃO 
A1 
A2 

 

2 Reunião Geral Preparar o arranque do ano 
letivo através dos diversos 
órgãos de gestão intermédia. 
Aprofundar a definição de 
estratégias para a 
concretização do lema anual. 

Diretora pedagógica Docentes e não 
docentes 

Computador 
Projetor 

Multimédia 

Biblioteca 
do Colégio 

  

A1 
A2 
B1 
C2 

3 Formação Aprendizagem 
Socioemocional 

Módulo I 

Diferenciar e identificar os 
conceitos no âmbito das 
emoções.  
Delinear estratégias para 
promover o desenvolvimento 
e a aprendizagem 
socioemocional em crianças e 
adolescentes, a 
autorregulação emocional ao 
longo do ciclo de vida, de 
modo transversal e integrado 
no currículo escolar. 

Dr.ª Maria José 
Correia (ESECS – IPP) 

 

Docentes Computador 
Projetor 

Multimédia 

Biblioteca 
do Colégio 

  

A 4 Workshop de formação 
“Para uma comunicação 
mais eficaz” 

 

Promover a correção e 
assertividade na comunicação 
oral e escrita 

Prof. Joaquim Mendes Pré-escolar, 1º ciclo e  
Diretoras de Turma 
2º/3ºciclos 

 

Computador 
Projetor 

Multimédia 

Biblioteca 
do Colégio 

  

B1 
C1 

5 Pré-escolar: 
Início do ano letivo 

Integrar os alunos de forma 
harmoniosa. 
Dar a conhecer o 
funcionamento do Colégio. 
 

Coordenadora pré-
escolar 

Educadoras e alunos 
pré-escolar 

 Pré-escolar   

A1 
A2 
B1 
B2 

 

6,9,11 Reunião diretores de 
turma 

Preparar a recepção aos 
alunos contribuindo para uma 
boa integração dos alunos 
neste ano letivo. 
Preparar as reuniões de 
conselho de turma e de pais. 

Diretora pedagógica Diretores de turma 
 
 

 Gabinete 
da diretora 
pedagógica 

 

 
 
 

 



OPE DATA ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO PÚBLICO- ALVO RECURSOS LOCAL REALIZADA 
A1 
A2 
B1 
B2 

 

4 Reunião de Conselho 
Escolar 

Preparar a recepção aos 
alunos contribuindo para uma 
boa integração dos alunos 
neste ano letivo. 
Preparar a reunião de pais. 
 

Diretora pedagógica 
 

Professoras do 1º 
ciclo 

 Biblioteca 
do 1º ciclo 

  

A1 3 Reunião de 
educadoras - Pré-

escolar 

Tomar conhecimento das 
características pedagógicas, 
sociais e afetivas dos alunos. 
Programar o ano letivo. 
Preparar a reunião de pais. 

Diretora pedagógica Educadoras  Pré-escolar   

B1 
B2 
C1 

12 Acolhimento aos 
alunos do 1º ciclo 

 
 

Integrar os alunos de forma 
harmoniosa. 
Promover o gosto pela escola. 
Dar a conhecer algumas 
normas de funcionamento da 
escola e os valores propostos 
para este ano letivo. 
 

Professoras do 1º 
ciclo 

 
 

Alunos do 1º ciclo  Salas de 
aula 

  

A1 
B1 
C1 

18 Reunião de pais  
(1º ciclo) 

Envolver os pais em todo o 
processo educativo dando-
lhes a conhecer as 
informações pertinentes para 
o novo ano letivo. 
 

 
Professoras de 1º 

ciclo 

Encarregados de 
educação dos 

alunos do 1º ciclo 

Computador 
Projetor 

multimédia 

 
Salas do 1º 

ciclo 

  

B1 
B2 
C1 

13 Acolhimento aos 
alunos dos 2º e 3º 

ciclos 
 
 

Integrar os alunos de forma 
harmoniosa. 
Promover o gosto pela escola. 
Dar a conhecer algumas 
normas de funcionamento da 
escola e os valores propostos 
para este ano letivo. 

Diretores de turma Alunos dos 2º e 3º 
ciclos 

 Salas de 
aula 

  

 

 

 

 

 



OPE DATA ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO PÚBLICO- ALVO RECURSOS LOCAL REALIZADA 
A1 
B1 
C1 

19 Reunião de pais  
(2º e 3º ciclos) 

Envolver os pais em todo o 
processo educativo dando-
lhes a conhecer as 
informações pertinentes para 
o novo ano letivo. 
 

 
Diretores de turma 

Encarregados de 
educação dos 

alunos dos 2º e 3º 
ciclos 

Computador 
Projetor 

multimédia 

 
 

Salas dos 
2º e 3º 
ciclos 

  

A1 
B1 
C1 

17 Reunião de pais  
(pré-escolar) 

Envolver os pais em todo o 
processo educativo dando-
lhes a conhecer o Projeto 
Educativo com as informações 
pertinentes para o novo ano 
letivo. 

Diretora pedagógica 
 

Educadoras 

Encarregados de 
educação dos 
alunos da pré-

escolar 

Computador 
Projetor 

multimédia 

Biblioteca 
 

Salas da 
pré-escolar 

  

A1 
A2 
B1 
C2 

24 Formação Aprendizagem 
Socioemocional 

Módulo II 

Delinear estratégias para 
promover o desenvolvimento 
e a aprendizagem 
socioemocional em crianças e 
adolescentes, a 
autorregulação emocional ao 
longo do ciclo de vida, de 
modo transversal e integrado 
no currículo escolar. 
Identificar e mobilizar recursos 
pedagógicos para utilizar na 
promoção da aprendizagem 
socioemocional (livros, jogos).  
 

Dr.ª Rosalina 
 (ESECS – IPP) 

 

Docentes Computador 
Projetor 

Multimédia 

Biblioteca 
do Colégio 

  

 25 Celebração do Dia da 
Cooperação Europeia 

Partilhar os jogos tradicionais 
dos dois países. 
Sensibilizar para os cuidados a 
ter com o ambiente  

Equipa do 

Programa Interreg 
V-A Espanha-

Portugal (POCTEP) 

Alunos do 7ºano 
Alunos de Badajoz e 

Campo Maior  

 Ginásio e 
pátio 

exterior do 
Colégio 

  

 

 

 

 



OUTUBRO 

OPE DATA ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO 
PÚBLICO-

ALVO 
RECURSOS LOCAL 

REALIZADA 

SIM NÃO 
A1 
A3 
A4 
B1 
B3 

 

1ª semana Reuniões de 
conselhos de 

turma 

Tomar conhecimento das características 
pedagógicas, sociais e a fetivas dos alunos. 
Definir estratégias. 
Articular conteúdos. 
Iniciar o PTT. 
 

Diretores de 
turma 

Professores 
dos 

conselhos de 
turma 

 
 
 
 

Sala de 
professores 

  

A1 
B1 

7 Reunião de 
Conselho 

Pedagógico 

Refletir sobre os documentos referentes à 
avaliação 
Analisar e aprovar as fichas de registo de 
avaliação. 
Aprovar o Plano Anual de Atividades. 
Avaliar o arranque do ano letivo 
Avaliar as reuniões de pais 
Avaliar as reuniões de conselho de turma 

Diretora 
Pedagógica 

Membros do 
Conselho 

Pedagógico 

 Sala de 
professores 

  

A1 
A2 
B1 
C2 

10 Régua dos Afetos Promover relações de empatia entre 
docentes e alunos 
Mobilizar recursos pedagógicos na 
promoção da aprendizagem 
socioemocional 

Coord. de Setor  
Equipa CPCJ -

Elvas 

Alunos Pré-
escolar e 1º 

ciclo 

Régua dos 
Afetos 

Salas de aula   

A1 
B1 

12 Comemoração do 
Dia da Hispanidad 

Promover o conhecimento da cultura 
espanhola. 
 

Professores de 
Espanhol 

3º ciclo Cartolinas, 
internet 

Salas de aula   

A1 
A2 
B1 
C2 

14 e 22 Conto “Novelo das 
Emoções” 

Mobilizar recursos pedagógicos na 
promoção da aprendizagem 
socioemocional. 
Promover o desenvolvimento e a 
aprendizagem socioemocional e a 
autorregulação emocional. 

Coord. de Setor  
Equipa CPCJ -

Elvas 

Alunos Pré-
escolar e 1º 

ciclo 

Livro “O 
novelo das 
emoções” 

Salas de aula   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPE DATA ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO 
PÚBLICO-

ALVO 
RECURSOS LOCAL REALIZADA 

 
A 

B1 
B2 
C1 
C2 
C3 

 
15 

Celebração do dia 
de Santa Teresa 

 
Manhã: 

Eucaristia 
 

Tarde: 
Workshop de 

ecologia/Jogos 
tradicionais (1º/2º) 

Vista ao Forte da 
Graça (3º/4º) 

Visionamento de 
filme(2º e 3º 

ciclos)  

Celebrar e aprofundar o conhecimento de 
Santa Teresa. 
Valorizar a educação para os valores 
humano-cristãos. 
Desenvolver a capacidade de 
interiorização. 
 
Promover o convívio e as relações 
interpessoais. 
 

Diretora 
pedagógica 
Educadoras 

Professoras de 1º 
ciclo 

Diretores de 
Turma 

 

Comunidade 
educativa 

 
 
 
 
 
 
 

  
Igreja de Sta 

Luzia 
 

Colégio 

  

A1 
A2 
B1 
C2 

16 Formação 
Aprendizagem 
Socioemocional 

Módulo III 

Identificar e mobilizar recursos 
pedagógicos para utilizar na promoção da 
aprendizagem socioemocional (livros, 
jogos).  
 

Dr.ª Teresa Mendes 
(ESECS – IPP) 

 

Docentes Computado
r 

Projetor 
Multimédia 

Biblioteca do 
Colégio 

  

A1 
B 
C 

17 Dia Mundial para a 
erradicação da 
pobreza e dos sem 
abrigo 
- Angariação de 
bens alimentares 
para doar a uma 
família carenciada 
  

-Sensibilizar e incutir nas crianças valores 
de partilha, solidariedade,… 
 
 
 
- Sensibilizar as crianças para uma 
alimentação saudável e equilibrada 
 

- Professoras do 
1º Ciclo 

- Professores 
- Alunos 

 - Colégio 

  

 

 

 

 

 

 



 

OPE DATA ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO 
PÚBLICO-

ALVO 
RECURSOS LOCAL REALIZADA 

A 
B 
C 

A definir Horta Pedagógica Promover o respeito pelo ambiente. 
 

Docentes Crianças  Plantas e 
sementes 

Canteiros da 
Pré-escolar 
 

  

B2 
C1 
C2 

18 a 20 VII Congresso de 
Espiritualidade 
“As fontes da 

Alegria” 
 
 

Promover o convívio entre todos os 
elementos da comunidade teresiana. 
Desenvolver a espiritualidade e 
interioridade. 
Conhecer novas formas de Oração. 
 

 
 

 
Professoras 
de 1º Ciclo e 
diretores de 

turma 

  
Fátima 

  

 28 Formação “Escola 
Virtual” 

Mobilizar recursos pedagógicos para 
utilizar na promoção da aprendizagem. 
Diversificar recursos pedagógicos e 
instrumentos de avaliação formativa. 

Rui Moura 
(Formador EV) 

Docentes Computado
r com 

ligação à 
internet 

 

Colégio   

A.1 
B.1 28/10 

“Dia de los 
muertos” 

Promover o conhecimento da cultura e 
tradições espanholas. 

Professores de 
espanhol 

3.ºciclo Cartolinas, 
Velas, 
flores 

Colégio   

A.1 
B.1 

31 
“Halloween” 

 

Promover o conhecimento da cultura e 
tradições inglesas. 

Professores de 
inglês 
 

Alunos dos 
1.º, 2.º e 3.º 
ciclos 
 

Cartolinas, 
Internet 

 

 Colégio 
 

 

 

Educadoras Pré-escolar Abóbora Sala 
polivalente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVEMBRO 

OPE DATA ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO 
PÚBLICO-

ALVO 
RECURSOS LOCAL 

REALIZADA 

SIM NÃO 

  

A 
B 
C 

A definir 

Participação dos 
Avós numa 
atividade no pré-
escolar 

Partilhar a missão de educar com a família. 
Envolver os avós numa atividade escolar. 

Educadoras 
Avós 

Crianças 
 

 Sala de 
aula 

  

A1 
B1 Ao longo 

do mês 

Celebração do 
centenário de 

Sophia de Mello 
Breyner 

Promover o conhecimento da obra de 
Sophia de Mello Breyner 

Professores de 
português 
 

Alunos dos 
2.º e 3.º ciclos 
 

Violas 
textos 

   Colégio   

B1 5 

Ação de 
sensibilização 

sobre Diabetes 
Tipo 2 

Promover hábitos de vida saudável. 
Prevenir a aparição da Diabetes Tipo2 

DT 5º ano 
Dr. Pintão 
Antunes 

Alunos do 5º 
ano 

 Colégio 

  

B1 
C2 

8 

Ação de 
sensibilização 

sobre Segurança 
Rodoviária 

-Promover o gosto pela disciplina de CFQ; 
-Aplicar conhecimentos científicos no dia-a-
dia; 
-Promover a segurança rodoviária. 

Docente Fátima 
Prazeres 

Alunos do 9.º 
ano 

PSP “Escola 
Segura” 

Colégio 

  

C1 
C2 

5-8 
Apuramento 
Corta-Mato 
2º/3ºciclos 

Motivar e sensibilizar para a prática 
desportiva  

Professores de 
EDF  

Alunos do 2º 
e 3ºciclo 

 Colégio  

  

B 
C  

11 

- Dia de São 
Martinho: 
- Magusto 
- Jogos 
tradicionais e 
canções 
- Trabalhos de 
expressão plástica 
- Convívio 

- Celebrar tradicionalmente o dia de São 
Martinho 
- Promover uma tarde recreativa entre 
professores e alunos 

 

- Professoras do 
1º Ciclo e Pré-
escolar 

- Professores 
- Alunos 

 Colégio 

  

 

 

 

 



OPE DATA ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO 
PÚBLICO-

ALVO 
RECURSOS LOCAL REALIZADA 

A1 
A3 
A4 
B1 
B3 

11 a 15 Reunião de 
avaliação 
intercalar  

Avaliar os alunos nos diversos âmbitos de 
competência (conhecimentos, atitudes e 
valores). 
Atualizar o Plano Trabalho da Turma. 
Definir estratégias de melhoria. 

Coordenadora 
do 1º ciclo / 
Diretoras de 

turma 
 

Docentes  
 

Sala de 
professores 

  

A1 
B1 
B3 
C2 
C3 

 

22 Corta-Mato  
Distrital 

Fomentar a prática desportiva. 
Conviver com elementos de outros 
estabelecimentos de ensino. 

Professores de 
EDF 

2º e 3º ciclos  A definir   

A1 
A2 
C1 

25 Formação 
“Ferramentas de 

trabalho 
colaborativo” 

Promover a utilização das TIC na prática 
docente. 
Atualizar as ferramentas de trabalho 
docente. 
Promover práticas de trabalho colaborativo. 

José Lagarto Docentes Computador 
pessoal 

Ligação à 
net 

Colégio   

B 
C1 

30 Formação 
“Assumir a ética 

do cuidado” 

Descobrir a chamada à conversão ecológica 
que questiona os nossos estilos de vida e os 
nossos projetos educativos. 
Aprofundar na Laudato Si’ e nos convites do 
documento capitular. 
Ajudarmo-nos como teresianos a percorrer 
juntos este caminho de transformação que 
nos torne corresponsáveis no cuidado da 
casa comum. 

Equipa de 
formação 
provincial 

Docentes e 
não docentes 

 Fátima   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEZEMBRO 

OPE DATA ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO 
PÚBLICO-

ALVO 
RECURSOS LOCAL 

REALIZADAS 

SIM NÃO 

B1 
B2 
C2 
C3 

Ao longo 
do mês 

Campanha de 
solidariedade a 

favor de famílias 
carenciadas 
(Recolha de 

alimentos, roupa, 
brinquedos, livros 
e material escolar) 

Sensibilizar para as realidades mais 
carenciadas. 
Desenvolver nos alunos valores de 
partilha e cooperação. 

MTA 
 

Diretores de 
turma 

 
Professoras do 1º 

ciclo 

Alunos dos 
1º, 2º, 3º 
ciclos e 

encarregado
s de 

educação 

Alimentos, 
roupa, 

brinquedos 
livros e 

material 
escolar 

Colégio   

C2 
C3 

Até 4 
 

Decoração de 
Árvores de Natal 

2019 

Participar em atividades promovidas por 
outras entidades 
 

Associação 
empresarial de 

Elvas 

Alunos  Árvores e 
materialde 
desgaste 

Colégio    

A1 
B1 
C1 

 

Ao longo 
do mês 

Celebração do 
Natal em países de 

expressão 
inglesa/espanhola 

 

Preservar a tradição natalícia, 
nomeadamente as músicas de Natal, em 
inglês/espanhol. 

Professores de 
língua estrangeira 
e professoras do 

1º ciclo 

1º, 2º e 3º 
ciclos 

Canções 
Postais 

Colégio   

B1 
B2 
C2 

5 Adoração ao 
Santíssimo na 

paróquia de Sta 
Luzia 

Vivenciar o dimensão pastoral. 
Participar nas atividades da paróquia. 
Preparar a vivência do Natal 

Coord. de 
Pastoral 

Alunos   Igreja de Sta 
Luzia 

  

B1 
B2 

 

7 Celebração de 
Maria Imaculada 

Sensibilizar as crianças para a devoção à 
Imaculada Conceição. 

Professoras de 1º 
ciclo 

1º ciclo  Capela do 
Colégio 

  

B1 14 Visita do Pai Natal Vivenciar a época e manter as tradições. 
Proporcionar momentos de festa e alegria. 

Educadoras Alunos do 
pré-escolar 

 Colégio   

B1 
 

13 
 

14 
 

16 

Festa de Natal 1º 
ciclo 

Concerto de Natal 
de Pré 

Concerto de Natal 
na Sé (5º,6º,7º) 

Vivenciar a época e manter as tradições. 
Incentivar a participação das famílias 
no processo educativo. 
Viver com alegria o espírito de Natal 
interturmas com todos os alunos e pais. 
 

Educadoras/Profe
ssoras 

titulares/Diretora
s de tuma 

Professora de 
EDM 

 
Comunidade 

educativa 

  
Colégio 

 
 

Sé 

  

 

 



OPE DATA ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO 
PÚBLICO-

ALVO 
RECURSOS LOCAL REALIZADAS 

B1 
B2 
C2 

17 Celebração da 
Eucaristia de Natal 

Vivenciar o verdadeiro espírito do Natal. 
Motivar e viver em grupo a mensagem do 
nascimento de Jesus. 
 

Professoras do 1º 
ciclo e diretores 

de turma 

1º, 2º e 3º 
ciclos 

 Igreja de 
Santa Luzia 

  

C1 20 Celebração e Ceia 
de Natal 

Promover o convívio entre os membros do 
corpo docente, não docente e respetivas 
famílias. 
 

Direção do 
Colégio 

Corpo 
docente, e 

não docente 
e familiares 

 A definir 
 

  

A1 
A3 
A4 
B1 
B3 

A definir Reunião de 
avaliação de 1º 

período  

Avaliar os alunos nos diversos âmbitos de 
competência (conhecimentos, atitudes e 
valores). 
Atualizar do Plano Trabalho. 
Definir estratégias de melhoria. 

Coordenadoras 
de 

Setor/Diretoras 
de Turma  

Docentes 
 

 
 
 

Colégio 
 

  

 



 

JANEIRO 

OPE DATA ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO PÚBLICO-
ALVO 

RECURSOS LOCAL REALIZADAS 

SIM NÃO 

A1 
B1 
C2  
 C3 

A definir Ação de 
sensibilização 
sobre a valorização 
de RSU promovida 
pela “Valnor”. 

 

Sensibilizar para a importância da 
sustentabilidade do planeta. 
Melhoria de práticas ambientais no 
Colégio. 
Promoção de relação interpessoais. 

Docentes do 
Departamento de 

CEE 

Alunos de 3º, 
4º, 5º e 6º 

Técnico da 
Valnor 

Colégio 
(Biblioteca) 

  

A.1 
A.3 
B.1 
C.1 

A definir Comemoração da 
Batalha das Linhas 

de Elvas 

Promover o conhecimento da história 
local. 
Colaborar com parceiros da comunidade. 
Participar em atividades organizadas por 
outras entidades. 

Coordenadoras 
de Pré-escolar e 

1º ciclo 
CME 

Alunos de 
Pré-escolar e 

1º ciclos 
 

 Ginásio do 
Colégio 

  

A 
B1 
C2 

A definir Vista de estudo no 
âmbito da História 
Local, centro 
histórico de Elvas 

- Desenvolver o gosto pela História e 
conservação do Património Mundial da 
Cidade de Elvas 

Profª Helena 
Leandro 
Prof. Vicente 
Costa 

Alunos do 8º 
ano 
 

Papel, 
caneta, 
máquina 
fotográfica 

Elvas   

A 
B1 
C2 

A definir Visita ao MACE 
(Museu de Arte 
Contemporânea de 
Elvas) 

Desenvolver as capacidades de ver e 
interpretar obras de arte 
Reconhecer as tendências da Arte 
Contemporânea 
 

Prof. Vicente Costa Alunos do 9º 
ano 
 

Papel, 
caneta, 
máquina 
fotográfica 

Elvas   

B1 
C1 

7 Vivência do Dia de 
Reis 

Promover o conhecimento da cultura 
espanhola. 

Professores de 
Espanhol 

Alunos de 3º 
ciclo 

 Colégio   

B/C 7 a 11 
“Cantar as 
Janeiras” 

Sensibilizar e transmitir às crianças as 
tradições desta época. 
Envolver a comunidade local nas atividades 
do Colégio. 

- Professoras do 
1º Ciclo  

- Câmara 
Municipal de 
Elvas 
- Lar de 
idosos 

 

- Câmara 
Municipal 
- Lar de 
idosos 

  

A.1 
A.3 
B.1 
C.1 

10 

Visita de estudo – 
Teatro “Auto da 

Barca do Inferno” 
e visita à Baixa de 

Lisboa 

Desenvolver o gosto pelo teatro. 
Contactar com textos do modo dramático. 
Desenvolver o gosto e a correta utilização 
da Língua Portuguesa. 
Contextualizar os acontecimentos da 
História no local. 

Professores de 
Português e 
História 
 

Alunos dos 
8º e 9.º anos 
 

Autocarro Lisboa 

  

 

 



 

OPE DATA ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO PÚBLICO-
ALVO 

RECURSOS LOCAL REALIZADAS 

A.1 
A.3 
B.1 
C.1 

13 

Visita de estudo a 
Lisboa – Teatro: 
“Leandro, rei da 

Helíria” e Aquário 
Vasco da Gama  

 

Desenvolver o gosto pelo teatro. 
Contactar com textos do modo dramático. 
Desenvolver o gosto e a correta utilização 
da Língua Portuguesa. 

Professores de 
português e 
Ciências Naturais 
 

Alunos dos 
5º,6º e 7.º 
anos 
 

Autocarro Lisboa 

  

B1 
C2 

17 

Ação de 
Sensibilização 

“Internet e redes 
sociais” 

Promover comportamentos de 
autoproteção na utilização da internet e 
redes sociais. 

PSP – Escola 
Segura 

Alunos dos 
4º, 5º e 7º 
anos 

 Colégio   

B1 
B2 
C1 

25 Entrada/passagem 
de nível dos 

Amigos de Jesus 

Incentivar os alunos a conhecer o Padre 
Henrique.  
Comprometer-se com a espiritualidade 
teresiana. 
Descobrir o que é ser “ Amigo de Jesus”, 
segundo o modelo de Santo Henrique de 
Ossó. 
 

Equipa de 
Pastoral e prof. 

do 1º Ciclo 

1º ciclo  Colégio   

B1 
B2 
C1 
C2 
C3 

 

28 Celebração do Dia 
do P.Henrique 

 
Manhã: Eucaristia 

Tarde:  
Atividade a definir 

Promover na Comunidade Educativa o 
apreço e o exemplo pelos ensinamentos de 
Santo Henrique de Ossó, reconhecendo-lhe 
a sua atualidade. 
Fomentar a relação entre os elementos da 
Comunidade Educativa. 
 

Diretora 
Pedagógica 
Educadoras 

Professoras de 1º 
ciclo 

D. de Turma 
 

Pré-escolar, 
1º, 2º e 3º 

ciclos 

 Igreja de 
Santa Luzia 

 
Colégio  

  

 

 

 

 

 

 



 

FEVEREIRO 

OPE DATA ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO PÚBLICO-
ALVO 

RECURSOS LOCAL   

A1 
A2 
B1 
C2 

A definir Formação 
Aprendizagem 
Socioemocional 

Módulo IV 

Identificar e mobilizar recursos 
pedagógicos para utilizar na promoção da 
aprendizagem socioemocional (livros, 
jogos).  
Conceber e implementar projetos 
pedagógicos para a gestão das emoções 
em contextos educativos formais 
diferenciados (educação pré-escolar e 
ensino básico). 

Dr.ª Teresa Mendes 
(ESECS – IPP) 

 

Docentes Computado
r 

Projetor 
Multimédia 

Biblioteca do 
Colégio 

  

A1 
A3 
A4 
B1 

 

A definir Reunião de 
avaliação intercalar  

Avaliar os alunos nos diversos âmbitos de 
competência (conhecimentos, atitudes e 
valores). 
Atualizar do Plano Trabalho da Turma. 
Definir estratégias de melhoria. 

Coordenadora do 
1º ciclo /Diretoras 

de turma 
 

Docentes 
 

 Sala de 
professores 

  

C1 
C2 

A definir  MegaSprint  fase 
regional  

Fomentar a prática desportiva. 
Conviver com elementos de outros 
estabelecimentos de ensino. 

Professores de 
EDF 

2º e 3º ciclos  A definir   

B/ C 

21 

Desfile de Carnaval 
- Infantil 

Envolver o Colégio em atividades da 
comunidade local 

Educadoras/Profe
ssoras do 1º ciclo 

Alunos da 
Pré-escolar e 

1º ciclo 

 Centro 
histórico 

  

Desfile de Carnaval 
Desenvolver a interacção entre os alunos 
das diferentes turmas/ciclos 

Diretora de turma 
do 8ºano 

Alunos  Pátio 
exterior 

  

 



 

MARÇO 

OPE DATA ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO PÚBLICO-ALVO RECURSOS LOCAL 
REALIZADA 

SIM NÃO 

A 
B1 
C2 

A definir 

Visita de estudo 
(reduzida) no âmbito 

da História Local, 
castelo, arco e 

muralhas 
muçulmanas e 

sinagoga 
 

Desenvolver o gosto pela História e 
conservação artístico e do Património 
Mundial da Cidade de Elvas 

Prof.ª Cristina 
Trindade 
Prof. Vicente 
Costa 

Alunos do 5º e 
7º anos 
 

 Elvas   

B1 
C1 

21 
Dia Mundial da 

Árvore 

Sensibilizar as crianças para a importância 
da família. 
Despertar a consciência ecológica nos 
alunos. 
Mostrar/transmitir a importância das 
árvores para o Planeta. 

Professoras do 
1º ciclo 

Alunos do 1º 
ciclo 

 

 

Colégio 

  

B1 
C1 
C2 

20 a 22 Fase final do LIGA_TE 

Promover um encontro desportivo 
interturmas. 
Promover o desporto. 
Reforçar o espirito de pertença à família 
Teresiana. 
Enriquecer a vida desportiva, social e 
cultural dos colégios, fomentar a prática 
desportiva. 

Professores de 
EDF e diretoras 

de turma de 7º e 
8º 

Alunos dos 7º e 
8º anos 

Autocarro 

Elvas 

  

A 
B 
C 

A definir  

Visita de estudo 
 1º e 2ºanos: 
Fluviário de Mora 
3º e 4º anos: Teatro 
Infantil de Lisboa 

Consolidar e/ ou adquirir novas 
aprendizagens de uma forma lúdica. 
Proporcionar às crianças e professores um 
dia de convívio. 

- Professoras do 
1º Ciclo 

Alunos do 1º 
Ciclo 

 

Fluviário 
de Mora  
Teatro 
Infantil 
de Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ABRIL  

OPE DATA ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO PÚBLICO-ALVO RECURSOS LOCAL 
REALIZADA 

SIM NÃO 

A1 
B1 
C1 

3.º 
período 

Visita de estudo ao 
Centro Ciência 

Viva de Estremoz 

Promover o gosto pelas atividades 
científicas. 
Promover as relações interpessoais. 
Aproximar os resultados da avaliação 
externa dos da avaliação interna. 

Docentes Elsa 
Nascimento e 

Fátima Prazeres 

Alunos do 7.º 
ano   

Autocarro 
Fotocópias 
para guiões 

Estremoz   

A1 
A3 
B1 
C1 

 

Ao 
longo 

do mês 

Dia do livro infantil 
– Elaboração de 

um livro em 
família (Pré-

escolar) 
- Sessão de autor 

(1ºciclo) 

Divulgar o livro. 
Promover o gosto pela leitura.  
Desenvolver a o alargamento da 
imaginação e da criatividade. 
Promover a cooperação com a família. 
Sensibilizar a família para a importância 
do livro no desenvolvimento da criança. 

Educadoras Pré-escolar Material de 
desgaste 

Livros 

Colégio   

A1 
A3 
A4 
B1 

 

A 
definir 

Reunião de 
avaliação de 2º 

período  

Avaliar os alunos nos diversos âmbitos de 
competência (conhecimentos, atitudes e 
valores). 
Atualizar do Plano Trabalho da Turma. 
Definir estratégias de melhoria. 

Coordenadora do 
Pré-escolar 

Coordenadora do 
1º ciclo  

Diretoras de 
turma 

Docentes 
 

 Colégio 
 

  

B 5 Celebração Pascal Sensibilizar as crianças para a importância 
da mensagem transmitida nesta quadra 
festiva. 

Professoras do 1º 
ciclo e diretores 

de turma 

1º, 2º e 3º 
ciclos 

 Igreja de 
Santa 
Luzia 

  

A 
B 
C 

A 
definir 

Visita de estudo 
1º ciclo 

Consolidar e/ ou adquirir novas 
aprendizagens de uma forma lúdica 
Proporcionar às crianças e professores um 
dia de convívio 

Professoras do 1º 
Ciclo  

 
Alunos do 1º 

ciclo 

  A definir   

A1 
A3 
B1 
C1 
C3 

 

23 Celebração do Dia 
do Livro, dia de 

Shakespeare e dia 
de Cervantes 

Fomentar o gosto pela leitura. 
Desenvolver o interesse pelas línguas. 
Desenvolver o gosto pela leitura. 
Desenvolver a o alargamento da 
imaginação e da criatividade. 
Proporcionar o contacto com obras 
literárias. 

Professoras de 1º 
ciclo 

Professores de 
Português, Inglês 

e Espanhol 

Comunidade 
educativa 

 Colégio   

 

 

 



 

 

OPE DATA ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO PÚBLICO-ALVO RECURSOS LOCAL REALIZADA 

A2 
B 
 

A 
definir 

Peddy Paper para 
a comemoração do 
Dia Mundial da 
Terra 
 

Permitir que os alunos tomem 
consciência da importância do Ambiente 
e de que forma o Homem ao longo do 
tempo interferiu na sua preservação 
 

Departamento de 
CHS  

7º, 8º e 9º anos  
 

 CLB   

B1 
C1 

 

A 
definir 

Viagem de 
Finalistas  

Promover o convívio entre alunos. 
Contribuir para o enriquecimento cultural 
dos alunos. 

Diretora de turma 
 

9º ano Autocarro A definir   

 



 

 

MAIO 

OPE DATA ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO PÚBLICO-
ALVO 

RECURSOS LOCAL REALIZADA 

SIM NÃO 

A1 
B1 
B3 
C1 

A 
definir 

Visita de 
estudo/passeio 

final 

Promover o convivío e a aprendizagem em 
contexto de fora de sala de aula.  
Dar a conhecer às crianças outros espaços 
físicos. 

Educadoras Pré-escolar Autocarro A definir   

A 
B1 
C2 

A 
definir 

Visita de estudo ao 
Centro 

Interpretativo da 
Batalha de 
Atoleiros 

Conhecer a importância da Batalha de 
Atoleiros no processo de luta pela 
independência nacional no século XIV. 
Reconhecer a importância do Mestre de Avis 
e de Nuno Álvares Pereira na liderança da 
luta contra Castela. 
 

Profª. Cristina 
Trindade  

Alunos de 5º 
e 6º anos 

Autocarro Elvas   

A1 
A4 
C1 

A 
definir 

Reunião de 
preparação das 

provas finais 

Informar os encarregados de educação a 
legislação referente às provas finais. 

Diretora de 
turma de 9º ano 

Alunos e 
encarregados 
de educação 

do 9º ano 

Computador 
Projetor 

multimédia 

Colégio   

B1 
B2 
C1 
C2 
C3 

A 
definir 

Feira Escolar: 
-Exposição de 

trabalhos. 

Proporcionar momentos de festa e lazer a 
todas as crianças. 
Dar a conhecer o projeto educativo do 
Colégio. 
Divulgar o lema anual e o plano de 
atividades do Colégio. 
Dar a conhecer trabalhos realizados pelos 
alunos. 
Manter uma relação de abertura com a 
comunidade local. 

Câmara 
Municipal de 

Elvas, 
professores e 

encarregados de 
educação 

Comunidade 
educativa 

Trabalhos 
realizados 

pelos alunos 

Jardim 
Municipal de 

Elvas 

  

B1 
C 

15 Celebração do Dia 
da Família  

Promover o contacto e relação entre os 
diversos membros da comunidade 
educativa. 
Colaborar com outras entidades em 
atividades  do Colégio. 
Divulgar as ações na comunidade local. 

Direção  
APELBE 

Comunidade 
educativa 

 
 

 A definir   

 

 

 



 

JUNHO 

OPE DATA ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO PÚBLICO-ALVO RECURSOS LOCAL 
REALIZADA 

SIM NÃO 

A 
B 
C 

1 

- Dia mundial da 
criança: 
Um dia diferente! 
 

Promover diversas atividades que 
proporcionem a todas as crianças 
momentos de convívio. 
Proporcionar às crianças e professores um 
dia de convívio. 

- Professoras 
do 1º Ciclo  

 
Alunos do 1º 
Ciclo 

 - Colégio   

B1 
C1 
C2 
C3 

21 Festa do Pré-
Escolar e 1º ciclo  

Incentivar a participação das famílias 
no processo educativo. Promover o 
convívio e os valores da família em 
ambiente de alegria e festa. 

Direção do 
Colégio e  

Associação de 
Pais 

Corpo docente 
 

Comunidade 
educativa 

 Colégio 
 
 

  

A1 
A3 
A4 
B1 

 

A 
definir 

Reunião de 
avaliação de 3º 

período  

Avaliar os alunos nos diversos âmbitos de 
competência (conhecimentos, atitudes e 
valores). 
Atualizar do Plano Trabalho. 
Definir estratégias de melhoria. 

Corrdenadoras 
de 

setor/Diretoras 
de turma 

Docentes 
 

 Colégio   

C1 
 

A 
definir 

Festa de Finalistas: 
- Eucaristia 

- Jantar 

Promover o convívio entre alunos, 
encarregados de educação e professores. 
Reconhecer e agradecer toda a 
aprendizagem realizada ao longo da sua 
permanência no Colégio. 

Diretor de 
turma do 9º 

ano 

Alunos do 9º 
ano, 

professores e 
encarregados 
de educação 

 A definir   

 

 

 



 

PROJETOS1 

 
 

OPE ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO PÚBLICO-ALVO RECURSOS LOCAL 
REALIZADA 

SIM NÃO 

B1 
B2 
C1 
C3 

Identidade 
Teresiana 
-Quarto de hora 
-Celebração dos 
tempos litúrgicos 

Desenvolver a vivência da 
espiritualidade teresiana. 

Educadoras, 
professoras de 1º 

ciclo e diretores de 
turma 

Comunidade 
educativa 

 
Material 

para 
reflexão 
(textos, 

vídeos…) 

Colégio 

  

A2 
B1 
C1 
C2 

Projeto de 
promoção e 
educação para a 
saúde 

Definidos em projeto 
próprio  

  

 

 

  

A1 
B1 

Orientação 
vocacional 

Orientar os alunos na sua 
escolha vocacional/ 
profissional. Psicóloga Alunos do 9º ano 

 

Colégio 

  

A1 
A3 
A4 

Aprende + 

Melhorar as aprendizagem 
dos alunos 
Melhorar os resultados da 
avaliação externa 

Professores de 
POR/MAT 

Alunos que realizam 
provas de avaliação 

externa  

 

Colégio 

  

A1 
B1 
C1 
C2 
C3 

Desporto 
Escolar 

Contribuir para a 
consecução do 
Projecto Educativo de 
Escola através da formação 
de hábitos, 
atitudes e conhecimentos 
dos 
alunos nas diferentes 
práticas lúdicas e 
desportivas. 

Professores de 
Educação Física 

Alunos dos 2º e 3º 
ciclos 

 

Colégio 

  

 

                                                
1 Com atividades desenvolvidas ao longo do ano 



OPE ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO PÚBLICO-ALVO RECURSOS LOCAL REALIZADA 

B1 
C1 
C2 Liga-TE  

Promover um encontro 
desportivo interturmas. 
Promover o desporto. 

Professores de 
Educação Física  

Alunos dos 8º e 9º 
anos 

 

Colégio 

  

A1 
A2 
B1 
C1 
C2 

Projeto  Partilh’ArTe 

Promover na comunidade o 
gosto pela arte 
Proporcionar aos alunos o 
contato com outras 
atividades 

Profº de 
EV/ET/Moral 

Comunidade 
Educativa 

1º , 2.º e 
3.º Ciclo 

Colégio  

 

A1 
A3 
A4 
B1 
C1 
 

Tempo para ler  

Promover o contacto com 
obras da literatura nacional 
e da literatura estrangeira. 
Valorizar a Língua 
Portuguesa. 
Desenvolver hábitos de 
leitura.  

Professores de 
Português 

Alunos dos 2º e 3º 
ciclos 

 
Obras 
literárias 

Salas de aula 

  

Projeto Epistolar 
Liga-Te 

Desenvolver a expressão 
escrita. 
Contactar com alunos de 
outros Colégios. 

Professores de 
Português de 7º e 
8º anos 

Alunos de 7º e 8º 
anos 

 

Salas de aula 

  

Concurso literário 
Uma Aventura 

Promover o gosto pela 
escrita. 
Desenvolver a capacidade 
de produção textual. 

Professores de 
Português 2.º Ciclo 

Alunos do 2.º ciclo  Colégio    

B1 

SuperTmatik ESP 

Promover um contacto 
com as diferentes línguas . 

Professores de 
Espanhol 

Alunos de 7.º Computado
r com 

ligação à 
internet 

Sala de aula   

A1 
A3 
A4 
B1 
C1 
 

Olimpíadas da 
Matemática  

Desenvolver o gosto pela 
Matemática. 
Desenvolver a capacidade 
de definir estratégias de 
resolução de problemas. 
Desenvolver o raciocínio 
logico-matemático.  
  

Grupo de 
Matemática 

Alunos dos 2º e 3º 
ciclos 

Provas 
enviadas 

pela 
organizaçã

o 

Salas de 
aula/Biblioteca 

  



A1 
B1 
C2  

 C3 

Integrado no Projeto 
da Valnor “Ecovalor: 

separa e ganha”.  
(Recolha e 

separação de RSU 
produzidos no 

Colégio) 
 

Sensibilizar para a 
importância da 
sustentabilidade do 
planeta. 
Promover o trabalho 
colaborativo dentro da 
comunidade educativa. 
Melhoria de práticas 
ambientais no Colégio. 
Promoção de separação de 
resíduos/reciclagem. 
Promoção de relação 
interpessoais. 

Docentes do 
Departamento de 

CEE 
Todos os alunos Ecopontos Colégio 

  

A1 
A2 
B1 
C1 
C3 

Projeto 
“Experiências 
Partilhadas” 

Promover a 
interdisciplinaridade entre 
ciclos. 
Promover o gosto pelas 
ciências experimentais. 
Implementar a 
aprendizagem colaborativa. 
Promover a autonomia e 
capacidade de 
comunicação. 

Docentes do 
Departamento 

Ciências Exatas e 
Experimentais 

(CEE) 

Alunos do 3.º e 4.º 
anos (1.º ciclo) 

Material 
laboratorial 
Material de 

desgaste 
Recursos 

Multimédia 
Outros 

materiais 

Colégio  

  

 
A1 

 
 
 
 
 

  
Supertmatic de 
geografia 

Promover o interesse pela 
aprendizagem da geografia. 
Contribuir para a aquisição, 
consolidação e ampliação 
de conhecimentos 
geográficos. 
Reforçar a componente 
lúdica na aprendizagem. 
Promover o convívio entre 
alunos, professores 
restante comunidade 
escolar. 

 
Flórida Fernandes 
 

e Rui Santos 
 
 

 
 
 
 
 

 
- Alunos do 7º ao 9º 
anos 

 

 
Jogo 

supertmati
k de 

Geografia 
 

Computado
res / 

internet 

Colégio 

  

 

 

 

 



OPE ATIVIDADE OBJETIVOS COORDENAÇÃO PÚBLICO-ALVO RECURSOS LOCAL REALIZADA 

A 
B1 
C1 
C2 

Projeto de Verão  
1º ciclo 

Contribuir para a aquisição, 
consolidação e ampliação 
de conhecimentos. 
Reforçar a componente 
lúdica na aprendizagem. 
Promover o convívio entre 
alunos, professores 
restante comunidade 
escolar. 
Estabelecer parcerias no 
desenvolvimento de 
atividades do Colégio. 
 

Professoras de 1º 
ciclo 

Alunos do 1º ciclo  

Colégio 

  

A 
B1 
C1 
C2 

Projeto de Verão  
Pré-escolar 

Educadoras Alunos da Pré-
escolar 

   

 
 
 

Nota 
   Considera-se ser necessário deixar em aberto a possibilidade de, no decorrer do ano letivo, se poderem acrescentar outras atividades  


