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Plano Anual de Atividades 2016/2017 

1º Período 
 

Tema Atividade Objetivos Destinatários Data 

Abertura do Ano 
Letivo 

- Adaptação e integração 
das crianças 

 
- Receção/Acolhimento 

aos alunos 

Promover a integração 
dos alunos na 

comunidade, no 
espaço físico e social. 

Creche, Pré-escolar, 
1º Ciclo 

12 de setembro  
 (creche, pré-escolar 

e 1º ciclo) 

Avaliação 
psicopedagógica e 

diagnóstica 
- Observação 

Avaliar o nível de 
desenvolvimento de 

cada criança. 
Pré-escolar, 1º Ciclo setembro 

Reuniões de Pais 

- Apresentação aos 
Encarregados de 

Educação de algumas 
regras de funcionamento 

e dos objetivos a 
desenvolver no 1.º Ciclo. 

Promover a interação 
Escola/ Família 

 
1º Ciclo 

7 de setembro 
(1º, 2º ano) 

 
 

8 de setembro 
(3º, 4º ano) 

Vindimas 

- Realização de algumas 
etapas tradicionais das 

vindimas 
 

- Trabalhos de expressão 
plástica/visualização de 

filmes alusivos 

Preservar o património 
cultural e tradicional 

português 
Promover a 

socialização. 
Contribuir para o 
alargamento de 
saberes globais. 

Creche, Pré-escolar, 
 
 
 

1º Ciclo 

Última semana de 
setembro 

Reuniões de Pais 

- Apresentação aos 
Encarregados de 

Educação de algumas 
regras de funcionamento 

e dos objetivos a 
desenvolver por sala no 

Jardim-de-infância 

Interação Escola/ 
Família 

 
Creche, Pré-escolar 

14 de setembro 
( creche) 

 
21 de setembro 

(pré-escolar) 

Vencedores 
“Missão Up - Galp” 

Visita à Kidzânia 
Prémio do concurso 
Missão Up – Galp 

2015/16 
2º, 3º e 4º ano 7 de outubro 

Dia Internacional 
para a Erradicação 

da Pobreza 
Campanha solidária. 

Promover a 
solidariedade 

Pré-escolar e 1º Ciclo  
De 17 a 21 de 

outubro 

Dia da biblioteca 
escolar 

Dinamização da 
biblioteca escolar nas 

diversas turmas 

Estimular o gosto pela 
leitura e pela livros 

Pré-escolar e 1º Ciclo 24 de outubro 

Desfolhada 
- Participação numa 

desfolhada 
Conhecer tradições 

nacionais 
Creche, Pré-escolar e 

1º Ciclo 
Penúltima semana de 

outubro 

Halloween 
Visualização de um filme 

alusivo ao tema 

Fomentar o gosto pelas 
diferentes culturas e 

suas tradições 

Creche, Pré-escolar e 
1º Ciclo 

31 de outubro 

Dia do Origami 
Exploração de livros 

sobre origamis e 
Fomentar o gosto pela 

elaboração de 
Creche, Pré-escolar 

 
7 de novembro 
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construção de alguns 
exemplares. 

origamis, trabalhando a 
motricidade fina e a 

concentração.  

 
 1º Ciclo 

Dia de S. Martinho 
Lendas e poemas sobre a 

efeméride. 

Contribuir para o 
alargamento de 

saberes tradicionais. 

Creche, Pré-escolar e 
1º Ciclo 

De 7 a 11 de 
novembro 

Dia Mundial da 
criatividade 

As personagens da nossa 
imaginação. 

Criação de uma 
história com uma 

personagem fantástica 
em cada turma. 

Pré-escolar e 1º Ciclo 17 de novembro 

Exposição de Pais 
Natal 

Construção de pais Natal 
de natal com o auxílio da 

família 

Promover a interação 
escola/família 

Creche, Pré-escolar e 
1º Ciclo 

 
novembro e 
dezembro 

 

Natal no Novo 
Colégio – Chupetão 

Realização da Festa de 
Natal 

Promover o convívio e 
a confraternização 

entre toda a 
comunidade escolar 

Creche, Pré-escolar, 
1º Ciclo 

16 de dezembro 

Comemorações 
Natalícias 

Execução de trabalhos de 
expressão plástica 
alusivos ao Natal 

Conhecer costumes e 
tradições da época 

natalícia nos diferentes 
continentes 

Creche, Pré-escolar, 
1º Ciclo 

12 a 16 de dezembro 

 

 

2º Período 

Tema Atividade Objetivos Destinatários Data 

Dia de Reis 
Cantar as janeiras 
nas imediações da 

instituição 

Conhecer os 
costumes e tradições 
da época natalícia. 
Histórias, canções, 
representações e 

lengalengas alusivas 
à época. 

Creche, Pré-escolar e 
1º Ciclo 

6 de janeiro 

Dia Internacional do 
Riso 

Exploração de livros 
de anedotas 

Promover o contacto 
com livros que 

promovem diferentes 
emoções. 

Pré-escolar e 1º ciclo 18 de janeiro 

À descoberta da 
literatura 

Investigação sobre a 
história da literatura e 

diferentes estilos 
literários. 

Conhecer o “mundo” 
da literatura. 

Creche, Pré-escolar e 
1º Ciclo 

Mês de janeiro 
(Creche e Pré-

escolar) 
 

Ao longo do ano (1º 
Ciclo) 

Dia de São Valentim 

trabalhos sobre o 
tema,discos 

pedidos, musicas 
romanticas numa 

rádio local 

Valorizar a amizade, o 
respeito pelo outro e 

o amor no seio 
familiar  

Creche, Pré-escolar  14 de fevereiro 

Carnaval no Novo 
Colégio – Chupetão 

- Cortejo de Carnaval 
e lanche convívio 

Reviver as tradições 
Carnavalescas 

Creche, Pré-escolar e 
1º Ciclo 

24 de fevereiro 
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Dia do Pai 
- Realização de uma 
prenda para oferecer 

ao Pai 

Fomentar e fortalecer 
laços familiares 

Valorizar a figura 
paterna 

Promover a interação 
escola/família 

Creche, Pré-escolar e 
1º Ciclo 

13 a 17 de março 

Dia Mundial da poesia 
Exploração de 

autores e poemas 
infantis 

Fomentar o gosto 
pelo texto poético. 

Creche, Pré-escolar e 
1º Ciclo 

21 de março 

Formação: 
desenvolvimento 
pessoal e social 

- Abordagem ao tema 
“Eu e o Meio” 

Sensibilizar o aluno 
para a compreensão 
do meio que o rodeia 

1º Ciclo março (dia a definir) 

Páscoa no Novo 
Colégio – Chupetão 

- Prenda da Páscoa 
 

- Desenvolver 
capacidades de 
expressão oral: 

canções e histórias 
relativas à época. 

Reviver as tradições 
da Páscoa. 

Proporcionar às 
crianças momentos 

de alegria e diversão. 
Promover a 

socialização. 

Creche, Pré-escolar e 
1º Ciclo 

27 de março a 4 de 
abril 

(creche e pré-escolar 
e 1º ciclo) 

Dia do livro infantil 
“A nossa história 

favorita” 

- Exploração das 
histórias preferidas 

das crianças. 
Pré-escolar e 1º Ciclo 3 de abril 

 

 

3º Período 

Tema Atividade Objetivos Destinatários Data 

Dia do livro Feira do livro 
Promoção de uma 

feira do livro na 
instituição. 

Creche, Pré-escolar e 
1º Ciclo 

24 a 28 de abril 

Dia da Mãe 
- Realização de uma 
prenda para oferecer 

à Mãe 

Fomentar e fortalecer 
laços familiares, 
valorizar a figura 

materna e promover a 
interação 

escola/família 

Creche, Pré-escolar e 
1º Ciclo 

2 a 5 de maio 

Caminhada Solidária 
- Realização de uma 
caminhada solidária  

Promover a 
solidariedade 

Toda a comunidade 
educativa 

21 de maio 

 
Dia do autor 
português 

 

Visita de um autor 
Promover o contacto 

com autores e 
ilustradores  

Pré-escolar e 1º Ciclo 22 de maio 

Dia da Criança 
- Comemoração do 

dia da Criança 

Promover o convívio 
entre todas as 

crianças, 
proporcionando 

momentos de alegria 
e diversão. 

Creche, Pré-escolar e 
1º ciclo 

1 de junho 

Dia Mundial do 
Ambiente 

Ida ao Parque de 
Serralves ou Parque 

da Cidade 

Realizar atividades 
que promovam o 

respeito pelo meio 
Pré-escolar 5 de junho 
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ambiente 

S. João Marchas populares 
Exploração de danças 
e canções típicas dos 

santos populares 

Creche, Pré-escolar e 
1º Ciclo 

23 de junho 

Final de Ano no Novo 
Colégio – Chupetão 

 

- Realização da Festa 
de Final de Ano 

Terminar o ano letivo 
promovendo o 
convívio e a 

confraternização 
entre toda a 

comunidade escolar 

Creche, Pré-escolar e 
1º Ciclo 

30 de junho 

Encerramento do ano 
letivo 

- Viagem de final de 
ano 

 
- Piquenique convívio 

 

Celebrar o final do 
ano letivo 

 
Promover o convívio 
e a confraternização 

entre toda a 
comunidade escolar 

1º Ciclo 
 

Creche, Pré-escolar 

Final de junho  
(data a definir) 

 
 

8 de julho 

 


