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Data Prioridades (PE) Atividade Objetivos Intervenientes Dinamizadores Responsáveis 

SETEMBRO 

1 de setembro 
- Fortalecer a ligação Escola 

e Comunidade educativa. 

RECEÇÃO DAS CRIANÇAS 

 

CRECHE  

 PRÉ-ESCOLAR 

 

- Potenciar momentos de interação 

e de sociabilidade nos vários 

espaços do Colégio. 

- Promover um bom ambiente 

escolar e uma favorável 

adaptação. 

- Crianças da Creche e Pré-

Escolar 

- Docentes do Pré-Escolar 

- Assistentes Operacionais 

- Docente de Música, Jogo 

Dramático | Teatro 

- Docentes do Pré-

Escolar 

- Docente de Música, 

Jogo Dramático | Teatro 

- Assistentes 

Operacionais 

 

- Docentes do Pré-

Escolar 

- Docente de 

Música, Jogo 

Dramático | Teatro 

7 de setembro 

- Fortalecer a ligação 

Escola e Comunidade 

educativa. 

RECEÇÃO DOS ALUNOS 

                  

1ºCEB 

- Potenciar momentos de interação 

e de sociabilidade nos vários 

espaços do Colégio; 

- Integrar os novos alunos do 

1ºCEB. 

- Docentes Titulares de Turma; 

- Docentes do 

Enriquecimento 

Curricular; 

- Alunos do 1º CEB; 

- Assistentes Operacionais. 

- Docentes Titulares 

de Turma. 
- Docentes 1ºCEB. 

13 e 14  de 

setembro   

- Fortalecer a ligação Escola e 

Comunidade educativa. 

 

REUNIÕES DE PAIS 

 

Reuniões de pais, encarregados de educação 

para projetar o ano letivo 

 

CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

 

- Apresentar documentos 

normativos da Creche e Pré- 

Escolar. 

 

- Apresentar a matriz pedagógica. 

- Direção 

- Coordenação 

- Pais e Encarregados de 

Educação 

- Docentes do Pré-Escolar 

- Assistentes Operacionais 

- Docentes do Pré-

Escolar 

- Assistentes 

Operacionais 

- Docentes do Pré-

Escolar 

 

14, 15, 18 e 19  

de setembro 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Reconhecimento de 

ATELIER DE ESCRITA COM A ESCRITORA 

DANIELA COSTA 

 

7.ºAno 

- Cativar os alunos para a escrita, 

através de metodologias 

sempre inovadoras e 

surpreendentes; 

- Desbloquear a criatividade, 

Alunos de 7.ºAno 
Professoras de 

Português 

Antonina Cunha 

Cristina Falcão 
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competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em 

grupo; 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

fazendo as pazes com o crítico 

interno e confiando no jorrar de 

ideias; 

- Laborar na exploração da 

expressividade (oral e corporal); 

- Estimular a potencialização de 

universos imaginários; 

- Estruturar o encadeamento do 

raciocínio; 

- Criar soluções criativas e 

eficazes. 

25 a 29 

Setembro 

- Promoção de um 

percurso de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

 

WORKSHOP 

STOP MOTION  E ANIMAÇÃO 

 

3.º CEB 

 

- Formar os alunos na utilização 

de programas informáticos 

específicos para trabalhos 

artísticos de Stop Motion e 

Animação; 

- Promover o entendimento dos 

fenómenos da visão, da 

perceção e da ilusão; 

- Identificar e estudar a 

- Alunos do 9.º ano. 

- Docente de 

Ed. Visual; 

- Docente de T.I.C. 

-Professora Carla 

Capela e professor 

João Angélico. 
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- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em 

grupo; 

linguagem visual, os seus 

elementos e a sua gramática 

[forma, cor, estrutura e 

composição]; 

- Explorar estas questões, no 

sentido de compreender os 

mecanismos da visão, é o 

primeiro passo para o 

entendimento de que a 

perceção do real é pessoal; 

- Apresentar à comunidade 

educativa os trabalhos 

elaborados pelos alunos nas 

aulas de Ed. Visual e T.I.C.; 

- Potenciar momentos de 

interação e de sociabilização 

entre pais, alunos e restante 

comunidade educativa; 

- Valorizar a importância da arte 

em vários contextos educativos. 

26 de setembro 

- Incentivar a participação 

dos alunos em projetos e 

atividades do colégio 

-Promover nos alunos 

competências e aptidões 

relevantes para o exercício 

de uma cidadania 

responsável e ativa 

DIA EUROPEU DAS LÍNGUAS 

 

2.º/3.º CEB 

2ºCEB  Je spreche Español 

3ºCEB – The Wheel of fortune  

La rueda de la  fortuna.  

–SEC. – Debating society : Brexit  

 

- Promover o contacto com as 

diferentes línguas e culturas; 

- Celebrar a diversidade linguística 

e cultural; 

- Promover a aprendizagem das 

línguas ao longo da vida, a fim de 

responder às transformações 

económicas, sociais e culturais na 

Professores de Português e 

Línguas Estrangeiras 

- Todas as valências 

Professores de 

Português e Línguas 

Estrangeiras 

 

Professores de 

Português e Línguas 

Estrangeiras 
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Europa, contribuindo, igualmente, 

para a realização pessoal e 

profissional; 

- Sensibilizar os cidadãos para a 

existência e para o valor do 

plurilinguismo e do 

multiculturalismo. 

29  de 

setembro 

Fortalecimento e consolidação 

da relação Colégio – 

Comunidade Educativa; 

Consolidação de mecanismos 

de participação de toda a 

comunidade educativa; 

Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos capazes 

de cooperar com os outros e 

trabalhar em grupo; 

Monitorização da qualidade da 

prestação do serviço 

educativo; 

Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador; 

NOITE EUROPEIA DOS INVESTIGADORES 

(16:00 às 18:00) 

 

3.º CEB 

- Proporcionar um conjunto de 

iniciativas, nas quais os alunos 

possam participar, 

nomeadamente em experiências 

relacionadas com tópicos de 

Física e Química  

- Incentivar e desenvolver o gosto 

pelas Ciências Experimentais. 

- Alunos do 3.º CEB/SEC 

- Professores do 

Grupo de Física e 

Química 

- Professor Alexandre 

Silva 

29  de 

setembro 

Fortalecimento e consolidação 

da relação Colégio – 

Comunidade Educativa. 

FESTA DE ABERTURA DO CNM – ASSOCIAÇÃO DE 

ESTUDANTES  

- Proporcionar uma iniciativa, nas 

quais os alunos possam organizar 

e participar direta e indiretamente. 

- Comunidade Educativa 
- Associação de 

Estudantes 

- Associação de 

Estudantes 
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OUTUBRO 

1 a 30 de 

outubro 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em 

grupo; 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

COMEMORAÇÃO MÊS INTERNACIONAL 

DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

Decorar a Biblioteca com cartazes alusivos 

- Cativar os alunos para a leitura; 

- Desbloquear a criatividade; 

- Laborar na exploração da 

expressividade (oral e corporal); 

Alunos do 123 CEB 
Equipa da Biblioteca 

Escolar 

Professora Antonina 

Cunha 

4 de outubro 

 

- Sensibilização para a 

necessidade de respeitar os 

direitos dos animais; 

 

DIA DO ANIMAL 

 

PRÉ-ESCOLAR 

 

- Visita ao Zoo da Maia 

- Promover o contacto e respeito 

pelo mundo animal. 

 

- Crianças da Creche e Pré-

Escolar 

- Docentes do Pré-Escolar 

- Assistentes Operacionais 

 

- Docentes do Pré-

Escolar 

- Assistentes 

Operacionais 

- Docentes do Pré-

Escolar 

 

4 de outubro 

 

- Sensibilização para a 

necessidade de respeitar os 

DIA DO ANIMAL 

- 1.º e 2.º anos: ilustração dos animais em 

- Promover contacto direto com 

músicos e instrumentos; 

- Docentes Titulares de Turma; 

- Docentes do 

- Docentes Titulares de 

Turma. 

- Grupo responsável 

pelo PAA. 
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direitos dos animais; 

 

vias de extinção (em articulação com 3.º e 4.º 

anos); 

- 3.º e 4.º anos: pesquisa e escrita de um 

texto descritivo sobre os animais em vias de 

extinção. 

 

1º CEB 

- Promover a interdisciplinaridade e 

a interação; 

- Sensibilizar os alunos para a 

importância da proteção animal. 

Enriquecimento 

Curricular; 

- Alunos do 1º CEB; 

- Assistentes Operacionais 

 

11  de outubro 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com os 

outros e trabalhar em grupo; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação 

e sequencialidade num 

sistema inovador; 

O AUTO DO CUBO 

(peça de teatro) 

 

7.º e 8.º anos 

- Fomentar o gosto pela 

matemática, numa perspetiva 

lúdica e diferente do habitual. 

- Alunos dos 7.º e 8.º anos. 

- Professores de Matemática. 

- Companhia de teatro EDUCA. 

Helena Leal  

Andreia Ribeiro 

EDUCA 

Helena Leal 

12 outubro 

 - Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio - Comunidade 

Educativa;  

- Consolidação de 

mecanismos de participação 

de toda a comunidade 

educativa; 

COMEMORAÇÃO DO DIA DA  

“HISPANIDAD”  

 

 3.º CEB  

-Promover a aprendizagem da 

língua Espanhola a fim de 

sensibilizar os alunos para a 

existência e para o valor do 

plurilinguismo e do 

multiculturalismo. 

- Celebrar a diversidade linguística 

e cultural;  

- Alunos do 3º CEB; 

- Professora de Espanhol. 

- Professora de 

Espanhol. 
Ana Rita Rocha 
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 - Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com os 

outros e trabalhar em grupo; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação 

e sequencialidade num 

sistema inovador;  

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos;  

  

  

12  de outubro 

 

Fortalecimento e consolidação 

da relação Colégio – 

Comunidade Educativa; 

Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos capazes 

de cooperar com os outros e 

trabalhar em grupo; 

Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador; 

Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos. 

 

MATEMATICOMANIA 

(peça de teatro) 

 

2.º CEB 

- Fomentar o gosto pela 

matemática, numa perspetiva 

lúdica e diferente do habitual. 

- Alunos dos 5.º e 6.º anos. 

- Professores de Matemática. 

- Companhia de teatro EDUCA. 

Raquel Oliveira 

Cátia Cruz 

EDUCA 

Cátia Cruz 
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13 de outubro 

- Fortalecer a ligação escola e 

comunidade educativa. 

 

ANIVERSÁRIO DO C.N.M. 

  

- Mensagens de Parabéns aos fudadores do 

CNM 

 

CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

1º CEB 

- Promover atividades que 

permitam o desenvolvimento do 

espírito de equipa; 

- Desenvolver o sentimento de 

pertença na comunidade C.N.M. 

- Comunidade Educativa. 

- Direção; 

- Coordenação; 

- Docentes; 

- Assistentes 

Operacionais; 

- Grupo da entrada. 

- Grupo responsável 

pelo PAA. 

16 a 20 de 

outubro 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos. 

- Consolidação de 

mecanismos de participação 

de toda a comunidade 

educativa. 

- Fortalecer a ligação escola e 

comunidade educativa. 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na  

formação de cidadãos capazes 

de cooperar com os outros e 

trabalhar em grupo. 

I SEMANA DA INCLUSÃO CNM 

- Combater o estigma associado à 

situação de deficiência. 

- Fortalecer o respeito pelas 

diferenças individuais de cada um, 

valorizando as suas 

potencialidades. 

- Proporcionar situações de 

desenvolvimento de trabalho 

colaborativo, espírito de equipa e 

entreajuda, em que os alunos se 

unem para o alcance de um 

objetivo comum. 

 

- Crianças da Creche e Pré-

escolar 

- Alunos do 1.º, 2.º e 3.º CEB, 

Secundário 

- Utentes da Associação 

“Criança Diferente” 

- Equipa SEAE 

- Nutricionista 

- Prof. Antonina Cunha 

- Prof. Rúben Correia 

- Docentes do 2.º e 3.º 

CEB  

Equipa dos Projetos 

PESES, 

Responsabilidade 

Social, Biblioteca, SEAE 

16 de outubro 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na  

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com os 

outros e trabalhar em grupo. 

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 

- Promover comportamentos 

saudáveis; 

- Prevenir comportamentos de 

risco. 

Educadores; 

Docentes das áreas 

coadjuvadas; 

Assistentes Operacionais. 

Docentes Titulares de Turma; 

- Alunos do 12CEB; 

 

Nutricionista. Serviço de Nutrição. 
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16 de outubro 

(tarde) 

Fortalecimento e consolidação 

da relação Colégio – 

Comunidade Educativa; 

Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos capazes 

de cooperar com os outros e 

trabalhar em grupo; 

Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador; 

Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos. 

MATEMATICOMANIA 

(peça de teatro) 

 

2.º CEB 

- Fomentar o gosto pela 

matemática, numa perspetiva 

lúdica e diferente do habitual. 

- Alunos dos 5.º e 6.º anos. 

- Professores de Matemática. 

- Companhia de teatro EDUCA. 

Raquel Oliveira 

Cátia Cruz 

EDUCA 

Cátia Cruz 

18 de outubro 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem e bem-

sucedido; 

- Consolidação de 

mecanismos de participação 

de toda a comunidade 

educativa; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos  

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos. 

 

CORTA-MATO ESCOLAR 

 

1.º 2.º 3.º CEB E SECUNDÁRIO 

 

 

- Sensibilizar os alunos para a 

importância das ciências da 

computação na atualidade; 

 

 

- Alunos do 1.º 2.º 3.º CEB e 

Secundário; 

 

 

- Professores de 

Educação 

Física. 

Luís Sousa, Marta 

Otero; Nuno Pereira; 

Marco Matos; 

Teresa Alves. 
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20 de outubro 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em 

grupo; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos. 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 

DEIXEM O BULLYING SÓ 

(músico João Só) 

 

5.º, 6.º, 7.º, 8,º anos 

- Promover atividades que 

permitam o desenvolvimento do 

espírito de equipa; 

- Desenvolver o sentimento de 

pertença na comunidade C.N.M. 

- Promover comportamentos 

saudáveis; 

- Evitar situações de risco 

5.º, 6.º, 7.º, 8,º anos 

Equipa da Biblioteca 

Escolar 

SEAE 

Responsabilidade Social 

Professora Antonina 

Cunha 

22 a 26 de 

Outubro 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em 

grupo; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

CAMPANHA ELEITORAL E ELEIÇÕES DA 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

-Promover a cidadania e o direito 

de voto e representatividade; 

-Educar para a cidadania, 

estimulando o gosto pela 

participação cívica e política;  

-Promover o debate democrático, o 

respeito pela diversidade de 

opiniões e pelas regras de 

formação das decisões;  

-Proporcionar a experiência de 

Os alunos do 23SEC 

Professores de Geografia e 

Economia 

Professores de 

Geografia e Economia 

Hélder Oliveira 

Pedro Fragoso 

Michael Cunha 
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participação em processos 

eleitorais;  

-Estimular as capacidades de 

expressão e argumentação na 

defesa das ideias e sublinhar a 

importância da política na tomada 

de decisão e na resolução de 

questões que afetam o nosso 

quotidiano. 

27 de outubro 

Fortalecimento e consolidação 

da relação Colégio – 

Comunidade Educativa; - 

Consolidação de mecanismos 

de participação de toda a 

comunidade educativa; - 

Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador; - Aprofundamento da 

visão estratégica institucional 

COMEMORAÇÃO DO DIA DO 

“HALLOWEEN” 

 

“CNM - Chamber of Horror” 

 

TODAS AS VALÊNCIAS 

(articular com a Biblioteca – decoração) 

 

- Divulgar e relacionar outras 

tradições da cultura Anglo-

Americana. 

- Relacionar-se com a cultura 

Anglo-Americana, questionando 

padrões de comportamento 

diversificados. 

Todas as valências 

Professores de Inglês 

 

Alunos do C.N.M. 

Professores de Inglês 

 

27  de outubro 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa;  

- Consolidação de 

mecanismos de participação 

de toda a comunidade 

educativa;  

COMEMORAÇÃO DO “DÍA DE LOS 

MUERTOS” 

- Promover a aprendizagem da 

língua Espanhola a fim de 

sensibilizar os alunos para a 

existência e para o valor do 

plurilinguismo e do 

multiculturalismo. 

- Celebrar a diversidade linguística 

e cultural. 

Alunos do 3º CEB; 

Professora de Espanhol. 

- Professora de 

Espanhol. 
Ana Rita Rocha 
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- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador;  

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

27 de outubro 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

“A EVOLUÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL DE 

PORTUGAL” 

 

MUSEU DO DINHEIRO 

 

MUSEU DA PRESIDÊNCIA 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

- Cruzamento de informação 

prática com conhecimento teórico; 

- Despertar a curiosidade pelo 

estudo da Economia; 

- Reconhecer o contributo da 

moeda na Economia;  

- Observar diferentes tipos de 

moeda; 

- Proporcionar experiências de 

aprendizagem, a partir da interação 

com os objetos expostos. 

- Conceber e implementar projetos 

de literacia e formação financeira, 

que provoquem a mudança de 

atitudes e adoção de um 

comportamento financeiro mais 

responsável. 

-Alunos do Ensino Secundário 

Socioeconómicas e 

Humanidades (10º/11º). 

- Professores de 

Geografia,  Economia e 

História 

Helder Oliveira,Michael 

Cunha, Núria Azevedo. 

Última semana 

de outubro 

Fortalecimento e consolidação 

da relação Colégio – 

Comunidade Educativa; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

Os contos de Terror do Professor Tomás 

- Cativar os alunos para a leitura; 

- Desbloquear a criatividade; 

- Laborar na exploração da 

expressividade (oral e corporal); 

Alunos do 123 CEB 
Equipa da Biblioteca 

Escolar 

Professor Tomás 

Carneiro 
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formação de cidadãos capazes 

de cooperar com os outros e 

trabalhar em grupo; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador; 

31 de outubro 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio-Comunidade 

Educativa;  

- Consolidação de 

mecanismos de participação 

de toda a comunidade 

educativa;  

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador;  

HALLOWEEN 

 

-“Dress up like a crazy creature” 

(desfile) 

 

CRECHE 

 

PRÉ-ESCOLAR 

 

- Divulgar e relacionar outras 

tradições da cultura anglo- 

americana. 

- Relacionar-se com a cultura 

Anglo-americana, questionando 

padrões de comportamento 

diversificados. 

- Crianças da Creche e Pré-

Escolar 

- Docentes do Pré-Escolar 

- Assistentes Operacionais 

- Docentes de Inglês 

 

- Docentes do Pré-

Escolar 

- Assistentes 

Operacionais 

- Docentes de Inglês 

 

- Docentes do Pré-

Escolar 

- Docentes de Inglês 

 

outubro 

(data a 

designar) 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo 

 

 

OFICINA DE INTRODUÇÃO AO 

PENSAMENTO CRÍTICO 

(para Professores) 

Pensamento Crítico: algumas 

definições. 

Dificuldades e desafios 

Estratégias de ensino  

Reflexão  

Todos os Professores 

interessados 

Professor de Filosofia 

(23CEB) 

Tomás Magalhães 

Carneiro 
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outubro  

 

Ao longo do 

ano letivo 

Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos capazes 

de cooperar com os outros e 

trabalhar em grupo; 

Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

PARLAMENTO DOS JOVENS 

 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

-Promover a cidadania e o direito 

de voto e representatividade; 

-Promover o debate democrático, o 

respeito pela diversidade de 

opiniões e pelas regras de 

formação das decisões;  

-Proporcionar a experiência de 

participação em processos 

eleitorais;  

-Estimular as capacidades de 

expressão e argumentação na 

defesa das ideias e sublinhar a 

importância da política na tomada 

de decisão e na resolução de 

questões que afetam o nosso 

quotidiano. 

Os alunos do 23SEC 

Professores de Geografia e 

Economia 

Professores de 

Geografia e Economia 

Hélder Oliveira 

Pedro Fragoso 

Michael Cunha 

NOVEMBRO 

De novembro a 

março 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com os 

outros e trabalhar em grupo; 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

CAMPEONATO DE ESCRITA II 

 

BIBLIOTECA 

- Cativar os alunos para a escrita, 

através de metodologias 

sempre inovadoras e 

surpreendentes; 

- Desbloquear a criatividade, 

fazendo as pazes com o crítico 

interno e confiando no jorrar de 

ideias; 

- Laborar na exploração da 

expressividade (oral e corporal); 

- Estimular a potencialização de 

Alunos do 3.º ao 12.º anos 
Professoras de 

Português 

Professora 

Isolete Sousa 

Antonina Cunha 
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- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação 

e sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

universos imaginários; 

- Estruturar o encadeamento do 

raciocínio; 

- Criar soluções criativas e 

eficazes. 

02 de 

novembro 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

- Investir na preparação 

académica que garanta o 

prosseguimento de estudos, 

a aquisição de 

conhecimentos e 

competências para a vida 

futura. 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

DIA MUNDIAL DA POUPANÇA 

 

“No poupar é que esta o ganho” 

 

DECOJOVEM 

 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

- Dar a conhecer métodos e formas 

de poupar no presente para um 

futuro melhor (cartazes 

expositivos); 

- Desenvolver a capacidade de 

encontrar estratégias eficazes para 

atingir os objetivos ;. 

-Elaboração de uma sessão 

formativa; 

- Consagrar uma preparação 

académica que garanta o 

prosseguimento de estudos e a 

aquisição de conhecimentos e 

competências relevantes para a 

vida futura (Sucesso 

Académico), investindo num 

processo de formação curricular 

mais enriquecido, através de uma 

aprendizagem ativa de pesquisa e 

 Professor de Economia e 

alunos do 11º Ano; 

 

(Núcleo DECOJOVEM) 

 

 

-Professores e alunos do 

Ensino Secundário e 3º Ciclo. 

 

 

Professor de Economia. 

Alunos do 10º/11º Ano 

Sócioeconomicas 

EBE 

Michael Cunha  
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capazes de cooperar com os 

outros e trabalhar em grupo; 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação 

e sequencialidade num 

sistema inovador; 

autodidática. 

- Fomentar o espírito criativo dos 

alunos. 

3 de novembro  

 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação 

e sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

MUSEU NACIONAL DE HISTÓRIA 

NATURAL E DA CIÊNCIA:  

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

OCEANÁRIO DE LISBOA 

 

 (5.º ANO) 

- Aplicar os conteúdos 

programáticos adquiridos nas 

aulas de Ciências Naturais; 

- Estimular o gosto pelas 

Ciências; 

- Promover o interesse pelo 

conhecimento científico e 

tecnológico; 

- Promover a interligação entre 

teoria e prática; 

- Promover e reforçar a relação 

professor-aluno e aluno-aluno. 

- Alunos do 5.º ano; 

- Professora de Ciências 

Naturais e de Matemática do 

5.º ano. 

Professoras Juliana 

Machado, Cátia Cruz 
Juliana Machado 

6 de novembro 

(tarde) 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

MATEMÁTICA DIVERTIDA 

(jogos matemáticos lúdicos) 

 

2º e 3º CEB 

- Fomentar o gosto pela 

Matemática; 

- Fomentar o espírito de equipa e a 

competitividade entre equipas; 

- Desenvolver a capacidade de 

encontrar estratégias eficazes para 

atingir o objetivo de cada jogo. 

- Alunos dos 2.º e 3.º CEB; 

- Professores de Matemática. 

Professores de 

Matemática. 
João Sousa 
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capazes de cooperar com os 

outros e trabalhar em grupo; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação 

e sequencialidade num 

sistema inovador; 

6 de novembro 

-Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio e Comunidade 

Educativa;  

-Consolidação de mecanismos 

de participação de toda a 

comunidade educativa;  

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação 

e sequencialidade num 

sistema inovador; 

 - Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

CERIMÓNIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS 

DOS EXAMES DA UNIVERSIDADE DE 

CAMBRIDGE 

- Divulgar os resultados dos alunos 

das diferentes valências nos 

exames da Universidade de 

Cambridge. 

-Premiar o esforço dos alunos no 

que diz respeito ao estudo do 

Inglês. 

 

-Professores de Inglês; 

 

-Alunos do 4º Ano, 2ºCEB, 

3ºCEB e Secundário; 

 

Professores de Inglês 

 

Professores de Inglês 

 

8  de novembro 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

PRÉ-OLIMPÍADAS DA MATEMÁTICA 

 

7.º ano 

- Testar a aptidão dos alunos para 

raciocinar, estabelecer relações 

lógicas e escolher as estratégias 

adequadas à resolução de 

problemas; 

- Testar a criatividade dos alunos 

na resolução de problemas. 

- Alunos do 7.º ano; 

- Professores de Matemática. 

- Professores de 

Matemática. 
Liliana Gonçalves 
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8  de novembro 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos 

OLIMPÍADAS DA MATEMÁTICA – 

CATEGORIA A 

 

8.º e 9.º anos 

- Testar a aptidão dos alunos para 

raciocinar, estabelecer relações 

lógicas e escolher as estratégias 

adequadas à resolução de 

problemas; 

- Testar a criatividade dos alunos 

na resolução de problemas. 

- Alunos dos 8.º e 9.º anos; 

- Professores de Matemática. 

- Professores de 

Matemática. 
Liliana Gonçalves 

8  de novembro 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

OLIMPÍADAS DA MATEMÁTICA – 

CATEGORIA B 

 

Secundário 

- Testar a aptidão dos alunos para 

raciocinar, estabelecer relações 

lógicas e escolher as estratégias 

adequadas à resolução de 

problemas; 

- Testar a criatividade dos alunos 

na resolução de problemas. 

- Alunos do Secundário; 

- Professores de Matemática. 

- Professores de 

Matemática. 
Liliana Gonçalves 

10 de 

novembro 

- Investir na preparação 

académica que garanta o 

prosseguimento de estudos, 

a aquisição de 

conhecimentos e 

competências para a vida 

futura. 

S. MARTINHO 

 

- Teatro apresentado pelas turmas 

dos 5 anos 

 

CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

- Preservar os usos e costumes do 

património cultural português. 

- Crianças da Creche e Pré-

Escolar 

- Docentes do Pré-Escolar 

- Assistentes Operacionais 

- Crianças das Turmas 

dos 5 anos 

- Docentes do Pré-

Escolar 

- Assistentes 

Operacionais 

- Crianças das Turmas 

dos 5 anos 

- Docentes do Pré-

Escolar 

Assistentes 

Operacionais 

- Docente de Música, 

Jogo Dramático | Teatro 
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10  de 

novembro 

- Investir na preparação 

académica que garanta o 

prosseguimento de estudos, 

a aquisição de 

conhecimentos e 

competências para a vida 

futura. 

S.MARTINHO 

 

 

1º CEB 

- Preservar os usos e costumes do 

Património Cultural Português. 

- Docentes do 

Enriquecimento 

Curricular; 

- Assistentes Operacionais 

- Docentes Titulares de 

Turma. 

- Grupo responsável 

pelo PAA. 

10 de 

novembro 

-  Fortalecer a ligação escola e 

comunidade educativa. 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo. 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos 

PALESTRA 

 

Desenvolvimento da Criança – Relação, 

Comportamento, Audição, Visão, Nutrição, 

Psicomotor, Comunicação, Fala e Linguagem 

 

PRÉ-ESCOLAR 

1ºCEB 

 

- Partilhar informações fidedignas 

sobre o desenvolvimento normativo 

da Criança. 

- Promover comportamentos 

saudáveis. 

- Sensibilizar para a Identificação 

precoce de necessidades ao nível 

da saúde e o seu impacto no 

sucesso escolar e bem-estar dos 

alunos. 

Comunidade Educativa 

- Escola Superior de 

Saúde do Porto. 

- Equipa PESES 

- Equipa PESES 

10  de 

novembro 

 

- Consolidação de 

mecanismos de 

participação de toda a 

comunidade educativa; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em 

grupo; 

Reforço do trabalho 

VISITA DE ESTUDO 

(10.º A2)   

LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL 

DE NANOTECNOLOGIA – BRAGA 

 

 

- Ilustrar, através de um contacto 

direto com o trabalho de 

investigação científica, alguns 

dos conteúdos programáticos 

da disciplina de Física e 

Química A 

- Analisar a investigação 

interdisciplinar em 

Nanotecnologia e Nanociência; 

- Os alunos presenciarem um 

ambiente de investigação em 

Alunos do SEC 
Professores do Grupo 

de Física e Química 
João Baptista 
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colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

alta tecnologia, sobre desafios 

em nanomedicina, 

nanotecnologia aplicada à 

nanoeletrónica ambiental e de 

controlo alimentar e 

nanomáquinas e manipulação 

molecular em nanoescala. 

11 de 

novembro 

-Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador; 

-Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

JOGOS TRADICIONAIS  

Preservar os usos e costumes do 

Património Cultural Português. 

 

Docentes do Enriquecimento 

Curricular; 

- Docentes Titulares de Turma 

- Assistentes Operacionais; 

- Alunos do 1.º CEB.  

- Docentes do 

Enriquecimento 

Curricular; 

- Docentes Titulares de 

Turma 

 

Equipa PESES 

14 de 

novembro 

-Reconhecimento de 

competências cívicas na  

formação de cidadãos capazes 

de cooperar com os outros e 

trabalhar em grupo. 

 

DIA MUNDIAL DA DIABETES 

Pré-escolar e 123ºCEB 

Decoração da entrada de cada polo com 

painel decorado com embalagens de 

alimentos e respetivo número de sacas de 

açúcar de acordo com a quantidade de 

açúcar presente na embalagem.  

- Promover comportamentos 

saudáveis; 

- Prevenir comportamentos de 

risco associados ao consumo 

de açúcar; 

- Educadores; 

- Docentes das áreas 

coadjuvadas; 

- Assistentes Operacionais. 

Nutricionista. Serviço de Nutrição. 
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15-30 de 

novembro 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa; 

- Consolidação de 

mecanismos de participação 

de toda a comunidade 

educativa; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos capazes 

de cooperar com os outros e 

trabalhar em grupo; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

ESCOLA SOLIDÁRIA 

1ª Fase 

Responsabilidade Social 

- Sensibilizar os alunos para à 

cidadania e responsabilidade 

social. 

- Promover e reforçar a relação de 

cidadão do mundo. 

- Fomentar o espírito colaborativo 

entre os diferentes elementos da 

Comunidade educativa. 

Toda a Comunidade Educativa 
Todos os elementos da 

ERS 

Equipa de 

Responsabilidade Social 

16 de 

novembro  

- Reconhecimento de 

competências cívicas  

na formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em 

grupo; 

- Conolidação de mecanismos 

de participação de toda a 

comunidade educativa 

Dia Mundial da Filosofia  

 

Filosofia e Companhia 

(debate filosófico) 

 

1.º CEB 

- Impulsionar o desenvolvimento do 

espirito critico nas crianças. 

- Promover momentos de reflexão 

- Enaltecer a importância da 

Filosofia na vida do Homem e na 

vida em sociedade. 

- Docentes Titulares de Turma; 

- Alunos do 1º CEB; 

 

- Docentes Titulares de 

Turma. 

- Professor de Filosofia 

- Professor de Filosofia 

para Crianças 

16 de 

novembro  

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

VISITA DE ESTUDO  

World of Discoveries 

 

- Contactar com coleções que 

remontam a tempos antigos; 

- Sensibilizar os alunos para a 

-Alunos do 4.º ano. 

-Professores titulares de turma. 

-Assistentes Operacionais.  

-Professores titulares de 

turma. 

-Professores titulares de 

turma. 
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- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação 

e sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

4.º ano – 1.ºCEB preservação do património e 

seu valor histórico.   

17 de 

novembro 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo;  

-Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos capazes 

de cooperar com os outros e 

trabalhar em grupo 

DIA MUNDIAL DO NÃO FUMADOR 

- Promover comportamentos 

saudáveis; 

- Prevenir comportamentos de 

risco. 

- Desenvolver a capacidade 

crítica/observação, análise dos 

alunos; 

- Valorizar atitudes de prevenção 

como condição essencial em 

diversos aspetos relacionados 

com a qualidade de vida;  

- Promover nos alunos 

competências e aptidões 

relevantes para o exercício de 

uma cidadania responsável e 

ativa. 

- Alunos do Secundário;  

- Clube de Fotografia 

- Docentes Patrícia Mondragon 

e Teresa Alves 

- Clube de Fotografia 

- Docentes Patrícia 

Mondragon e Teresa 

Alves 

Equipa PESES 

17 de 

novembro 

-  Fortalecer a ligação escola e 

comunidade educativa. 

- Consolidação de 

FORMAÇÃO PARA EDUCADORES, 

DOCENTES E ASSISTENTES 

OPERACIONAIS 

- Informar sobre conceitos e 

estratégias de identificação de 

alterações emocionais e 

- Educadores. 

- Docentes do 1.º, 2.º e 3.º 

CEB, Secundário. 

- Equipa Clínica do 

Hospital CUF Porto 

(Pediatra, 

Equipa PESES 
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mecanismos de participação 

de toda a comunidade 

educativa. 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos. 

 

Bullying 

 

comportamentais nas crianças e 

adolescentes. 

- Desmistificar conceitos errados 

sobre conflitos interpessoais e 

bullying. 

- Valorizar atitudes de prevenção 

como condição essencial em 

aos aspetos relacionados com o 

bem-estar físico e psicológico. 

- Desenvolver estratégias e 

recursos de orientação e apoio 

a crianças e adolescentes com 

alterações emocionais e 

comportamentais. 

- Assistentes Operacionais Pedopsiquiatra, 

Psicólogo). 

20 de 

novembro 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa; 

- Consolidação de 

mecanismos de 

participação de toda a 

comunidade educativa; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em 

grupo; 

Dia Nacional do Pijama 

 

Projeto de Responsabilidade Social 

 

Creche e Pré-Escolar 

-Promover à causa em questão. 

 

- Valorizar atitudes de cidadania e 

responsabilidade social. 

Pré escolar 

Primeiro Ciclo 

Todos os elementos da 

ERS 

Equipa RS 

Carina Fonseca 

Ana Sofia Sousa 

Ana Sousa 
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- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

22  de 

novembro 

 

 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

VISITA DE ESTUDO AO LABORATÓRIO 

ABERTO DO IPATIMUP 

“CÓDIGO DA VIDA – O CRIMINOSO” 

 

(12.º ANO) 

- Promover o interesse pelo 

conhecimento científico e 

tecnológico; 

- Promover a interligação entre 

teoria e prática (ensino 

experimental das ciências); 

- Promover uma imagem da 

Ciência coerente com as 

perspetivas atuais; 

- Contatar com técnicas e 

procedimentos utilizados no 

âmbito da biologia molecular. 

- Promover e reforçar a relação 

professor-aluno e aluno-aluno. 

- Alunos do 12.º ano; 

- Professora de Biologia do 12.º 

ano. 

Patrícia Mondragon Patrícia Mondragon 

24 de 

novembro  

Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado e 

bem-sucedido; 

Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador; 

Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

 

ROTA TURÍSTICA PELA MAIA 

 

3.º ano – 1.ºCEB 

Contactar com diferentes 

elementos do património histórico 

da cidade; 

Sensibilizar os alunos para a 

necessidade de preservar o espólio 

patrimonial da cidade da Maia; 

Pesquisar a história da toponímia 

da Maia.   

-Alunos do 3.º ano. 

-Professores titulares de turma. 

-Assistentes Operacionais. 

-Professores titulares de 

turma. 

-Professores titulares de 

turma. 
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24  de 

novembro 

-  Fortalecer a ligação escola e 

comunidade educativa. 

- Consolidação de 

mecanismos de participação 

de toda a comunidade 

educativa. 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos. 

PALESTRA PARA PAIS 

 

BULLYING: ESTRATÉGIAS PARA PAIS 

 

 

 

- Informar sobre conceitos e 

estratégias de identificação de 

alterações emocionais e 

comportamentais nas crianças e 

adolescentes. 

- Desmistificar conceitos errados 

sobre conflitos interpessoais e 

bullying. 

- Valorizar atitudes de prevenção 

como condição essencial em 

diversos aspetos relacionados 

com o bem-estar físico e 

psicológico. 

- Desenvolver estratégias e 

recursos de orientação e apoio 

a crianças e adolescentes com 

alterações emocionais e 

comportamentais. 

Comunidade Educativa. 

- Equipa Clínica do 

Hospital CUF Porto 

(Pediatra, 

Pedopsiquiatra, 

Psicólogo). 

 

Equipa PESES 

24 a 27 de 

novembro  

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

Visita de Estudo  

Aeroporto Francisco Sá Carneiro 

 

1.º ano – 1.ºCEB 

- Contactar com o património 

físico da cidade da Maia; 

- Compreender a dinâmica de 

funcionamento desta instituição.  

-Alunos do 1.º ano. 

-Professores titulares de turma. 

-Assistentes Operacionais.  

-Professores titulares de 

turma. 

-Professores titulares de 

turma. 
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sucesso educativo de todos 

e para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

24 a 27 de 

novembro  

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação 

e sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

VISITA DE ESTUDO  

Escola de Educação Rodoviária 

 

2.º ano – 1.ºCEB 

- Contactar com dinâmicas 

variadas de regras de trânsito; 

- Sensibilizar os alunos para as 

regras de trânsito no âmbito da 

segurança do seu corpo.   

-Alunos do 2.º ano. 

-Professores titulares de turma. 

-Assistentes Operacionais.  

-Professores titulares de 

turma. 

-Professores titulares de 

turma. 

26 a 30 de 

novembro 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Consolidação de 

mecanismos de 

participação de toda a 

comunidade educativa; 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Reforço do trabalho 

“ENCONTA-ME” 

 

2º CICLO 

- Cativar os alunos para a 

literatura oral, através de 

metodologias sempre 

inovadoras e surpreendentes; 

- Desbloquear a criatividade, 

fazendo as pazes com o crítico 

interno e confiando no jorrar de 

ideias; 

- Laborar na exploração da 

expressividade (oral e corporal); 

- Estimular a potencialização de 

universos imaginários; 

Alunos do 5.º Ano 
Professoras de 

Português 
Sandra Machado 
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colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

- Estruturar o encadeamento do 

raciocínio. 

novembro  

(a definir) 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa; 

- Consolidação de 

mecanismos de 

participação de toda a 

comunidade educativa; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em 

grupo; 

- Monitorização da qualidade 

CAFÉ FILOSÓFICO NO CNM 

 

- Dar a conhecer métodos e 

formas de dialogar; 

- Desenvolver a capacidade  

critica e criativa dos alunos; 

- Fomentar a aproximação e 

participação da comunidade 

escolar. 

Professor de Filosofia e  

Comunidade CNM 
Professor de Filosofia Tomás Carneiro 
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da prestação do serviço 

educativo; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

Última semana 

de novembro 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em 

grupo; 

Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

FEIRA DO LIVRO USADO 

 

Biblioteca 

- Cativar os alunos para a leitura,; 

- Estimular a potencialização de 

universos imaginários; 

- Criar soluções criativas e 

eficazes. 

Toda a Comunidade 
Equipa da Biblioteca 

Escolar 

Professora Antonina 

Cunha 
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Ao longo do 

mês 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos capazes 

de cooperar com os outros e 

trabalhar em grupo;  

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador;  

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos. 

DIA INTERNACIONAL DA FLORESTA 

AUTÓCTONE 

 

Eco-Escolas 

- Sensibilizar os alunos para a 

educação ambiental. 

- Desenvolver um conjunto de 

iniciativas, nas quais todos os 

elementos da Comunidade 

Educativa  possam participar, com 

vista à proteção e preservação da 

floresta autóctone. 

- Promover e reforçar a relação 

professor-aluno e aluno-aluno. 

- Fomentar o espírito colaborativo 

entre os diferentes elementos da 

Comunidade educativa. 

Toda a Comunidade Educativa Equipa Eco-Escolas 
Andreia Constante 

Equipa EcoEscolas 

DEZEMBRO 

15 Nov a 15 

Dez. 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa; 

- Consolidação de 

mecanismos de participação 

de toda a comunidade 

educativa; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

 

MAKE-A-WISH  

"ESTRELAS DE NATAL" 

 

CONCURSO DE DECORAÇÃO 

 DE NATAL INTER-ESCOLAS 

 

Grupo de Responsabilidade Social 

 

- Sensibilizar os alunos para a 

causa; 

- Desenvolver um conjunto de 

iniciativas, nas quais todos os 

elementos da Comunidade 

Educativa  possam participar, com 

vista à decoração do espaço; 

- Promover e reforçar a relação 

professor-aluno e aluno-aluno; 

- Fomentar o espírito colaborativo 

Toda a Comunidade Educativa 
Todos os elementos da 

RS 

Equipa RS 

 

Carina Fonseca 

Bianca Almeida 

Joana Azevedo 

Pedro Azevedo 

Michael Cunha 
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capazes de cooperar com os 

outros e trabalhar em grupo; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

entre os diferentes elementos da 

Comunidade educativa. 

 

 

1 de dezembro 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

 

DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A SIDA 

 

PESES 

- Promover comportamentos 

saudáveis; 

- Prevenir comportamentos de 

risco. 

Toda a Comunidade Educativa Patrícia Mondragon Patrícia Mondragon 

4 de dezembro 

-Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos capazes 

de cooperar com os outros e 

trabalhar em grupo; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

 

DIA INTERNACIONAL DA PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 

 

- Contacto com testemunhos de atletas 

paralímpicos.  

 

1º CEB 

- Sensibilizar os alunos para o 

respeito pela diferença; 

- Promover o intercâmbio entre 

alunos de instituições de 

referência. 

-  Docentes Titulares de Turma; 

- Docentes do 

Enriquecimento 

Curricular; 

- Alunos do 1º CEB; 

- Assistentes Operacionais . 

- Docentes titulares de 

turma. 

 

- Grupo responsável 

pelo PAA. 

4 a 10 

dezembro 

 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido. 

 

 

HORA DO CÓDIGO 

 

Atividades de criação de jogos de 

computador. 

 

2.º CEB 

- Sensibilizar os alunos para a 

importância das ciências da 

computação na atualidade; 

 

- Alunos do 5º. e  6.º ano; 

 
- Docente de T.I.C; 

- Professor João 

Angélico 

07  de 

dezembro 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado e 

PEÇA DE TEATRO: “O SERMÃO DE 

SANTO ANTÓNIO AOS PEIXES” 

- Sensibilizar os alunos para o 

estudo da obra queirosiana;  
Alunos do 11º Anos 

Professoras de 

Português 

Isolete Sousa 

Sara Costa 
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bem-sucedido;  

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador;  

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos;  

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

- Desenvolver o espírito crítico e a 

sensibilidade literária e estética; 

- Sensibilizar os alunos para as 

artes dramáticas; 

- Compreender a diversidade das 

artes e do teatro; 

- Compreender e valorizar o 

teatro enquanto património 

cultural e social. 

13  de 

dezembro 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

 

BARRAGEM DO CARRAPATELO 

(MARCO DE CANAVESES) 

 

(10.º e 11º ANO) 

- Incentivar e desenvolver o 

gosto pelo conhecimento; 

- Aplicar os conteúdos 

programáticos adquiridos nas 

aulas de Física e Química; 

- Promover e reforçar a relação 

professor-aluno e aluno-aluno. 

 

- Alunos do SEC. 

Professores do Grupo 

de Física e Química 
Alexandre Silva 

13 de 

dezembro 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

Apresentação do livro O Pai Natal 

Verde 

- Cativar os alunos para a leitura, 

através de metodologias 

sempre inovadoras e 

surpreendentes; 

Alunos do 3.º ao 12.º anos 

Equipa da Biblioteca 

Escolar 

Eco-escola 

1.º CEB 

Professores 

Antonina Cunha 

Andreia Constante 

Paulo Silva 
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- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em 

grupo; 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

- Desbloquear a criatividade, 

fazendo as pazes com o crítico 

interno e confiando no jorrar de 

ideias; 

- Laborar na exploração da 

expressividade (oral e corporal); 

- Estimular a potencialização de 

universos imaginários; 

- Estruturar o encadeamento do 

raciocínio; 

Criar soluções criativas e 

eficazes. 

 

14 e 15 

dezembro 

-  Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS 

DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA 

DISCIPLINA DE PORTUGUÊS 

 

7.ºAno 

- Potenciar momentos de 

interação e de sociabilização 

entre pais, alunos e restante 

comunidade educativa; 

- Valorizar a importância da 

literatura em vários contextos 

educativos; 

- Apresentar à comunidade 

educativa os trabalhos 

Comunidade educativa 
Professoras de 

Português 

 Antonina Cunha 

Cristina Falcão 
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- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em 

grupo; 

elaborados pelos alunos. 

16 de 

dezembro 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em 

grupo; 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

Aprofundamento da visão 

GALA DE NATAL 

 

TODAS AS VALÊNCIAS 

 

- Reconhecer o valor social do 

trabalho em equipa. 

- Valorizar a expressão 

espontânea dos alunos e as suas 

opiniões para as artes em geral. 

- Comunidade Educativa 

 

- Todas as valências do 

C.N.M. 
- Comunidade Educativa 
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estratégica institucional. 

18 de  

dezembro 

- Fortalecer a ligação escola e 

comunidade educativa. 

FESTA DE NATAL DA CRECHE 

 

COMUNIDADE EDUCATIVA 

- Reconhecer o valor social do 

trabalho em equipa. 

- Valorizar a expressão 

espontânea dos alunos e as suas 

opiniões para as artes em geral. 

- Comunidade Educativa 

 

- Docentes do Pré-

Escolar 

- Assistentes 

Operacionais 

 

- Comunidade Educativa 

19  de 

dezembro 

- Fortalecer a ligação Escola e 

Comunidade Educativa. 

REUNIÕES DE PAIS 

 

- Reunião com os Encarregados de Educação 

do Colégio. 

 

1º CEB 

- Entrega dos registos de avaliação 

aos Encarregados de Educação. 

- Direção; 

- Coordenação; 

- Docentes Titulares de Turma; 

- Pais e Encarregados de 

Educação. 

- Docentes Titulares de 

Turma. 

- Docentes Titulares de 

Turma. 

20-22 de 

dezembro 

- Fortalecer a ligação Escola e 

Comunidade Educativa. 

REUNIÃO DE PAIS 

23SEC 

 

- Reunião com os Encarregados de Educação 

do Colégio. 

 

-Promover o intercâmbio com os 

Encarregados de Educação. 

- Direção; 

- Coordenação; 

- Diretores de Turma 

-Docentes 

- Pais e Encarregados de 

Educação. 

-Docentes 23SEC Docentes 23SEC 

21/22 de 

dezembro 

- Fortalecer a ligação Escola e 

Comunidade Educativa. 

REUNIÃO DE PAIS 

 

Realização do balanço global do desempenho 

dos grupos relativos ao primeiro período 

 

CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

- Entrega dos registos de 

avaliação. 

- Refletir sobre as atividades e 

projetos de cada sala. 

- Promover o intercâmbio com os 

Encarregados de Educação. 

- Avaliar o desenvolvimento grupal 

- Perspetivar o segundo trimestre. 

- Direção 

- Coordenação 

- Docentes da Creche e Pré-

Escolar 

- Pais e Encarregados de 

Educação 

- Docentes da Creche e 

do Pré-Escolar 

- Docentes das áreas 

coadjuvadas. 

- Docentes da Creche e 

do Pré-Escolar 

- Assistentes 

Operacionais 
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Última Semana 

do 1.º Período 

- Fortalecer a ligação escola e 

comunidade educativa. 

ESPALHAR MENSAGENS DE 

NATAL ESCRITAS EM BRAILLE E 

LÍNGUA GESTUAL PELO COLÉGIO  

 

BIBLIOTECA 

- Sensibilizar os alunos para a 

importância da inclusão; 

 

123 CEB 
Equipa da Biblioteca 

Escolar 

Professora Antonina 

Cunha 

Última Semana 

do 1.º Período 

- Fortalecer a ligação escola e 

comunidade educativa. 

Matemática Divertida – Origami 

 

- Sensibilizar os alunos para a 

importância da matemática na 

criatividade; 

 

123 CEB 
Equipa da Biblioteca 

Escolar 

Professor Andreia 

Ribeiro 

JANEIRO 

Data a definir 

-Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio -Comunidade 

Educativa; 

REUNIÕES DE PAIS 

 

- Reunião com os Encarregados de Educação 

do Colégio. 

 

1º CEB 

- Entrega dos registos de avaliação 

aos Encarregados de Educação. 

- Direção; 

- Coordenação; 

- Docentes Titulares de Turma; 

- Pais e Encarregados de 

Educação. 

- Docentes Titulares de 

Turma. 

- Docentes Titulares de 

Turma. 

5 janeiro 

 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa; 

- Consolidação de 

mecanismos de 

participação de toda a 

comunidade educativa; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL 

DE NANOTECNOLOGIA – BRAGA 

 

(10.º A1) 

- Ilustrar, através de um contacto 

direto com o trabalho de 

investigação científica, alguns 

dos conteúdos programáticos 

da disciplina de Física e 

Química A 

- Analisar a investigação 

interdisciplinar em 

Nanotecnologia e Nanociência; 

- Os alunos presenciarem um 

ambiente de investigação em 

alta tecnologia, sobre desafios 

 

 

 

 

Alunos do 10.º ano 

 

 

 

Professores do Grupo 

de Física e Química 

 

 

 

 

João Baptista 
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os outros e trabalhar em 

grupo; 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

em nanomedicina, 

nanotecnologia aplicada à 

nanoeletrónica ambiental e de 

controlo alimentar e 

nanomáquinas e manipulação 

molecular em nanoescala. 

8  janeiro 

-Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio -Comunidade 

Educativa;  

- Consolidação de 

mecanismos de participação 

de toda a comunidade 

educativa; 

 - Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos capazes 

de cooperar com os outros e 

trabalhar em 

grupo; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador;  

DIA DOS REIS MAGOS 

 

- Confeção de  Gallettes des Rois. 

 

1.º CEB 

 

 

Día de Reyes 

3.º CEB 

-  Sensibilizar para a diversidade 

cultural.   

-Promover o contato com a língua 

e cultura espanhola. 

- Conhecer a festa dos Reis 

Magos.  

-Fomentar a expressão escrita.  

-Promover bons valores.  

-  Docentes Titulares de Turma; 

- Docentes do 

Enriquecimento 

Curricular; 

- Alunos do 1º CEB; 

- Alunos do 3º CEB; 

- Professora de Espanhol. 

- Professores de 1.ºCEB 

- Professora de 

Espanhol. 

- Professores Titulares 

de Turma. 

- Professora Ana Rita 

Rocha. 
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10 

janeiro 

-Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado e 

bem sucedido; 

Monitorização da qualidade da 

prestação do serviço 

educativo; 

-Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

-Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

A IMPORTÂNCIA DA DÁDIVA DE SANGUE 

Promover boas práticas no 

domínio da cidadania, da saúde e 

segurança; 

Proporcionar aos alunos 

experiencias e valores relevantes 

para a sua formação integral; 

Valorizar a formação do aluno a 

nível pessoal, social, técnica e 

científica; 

Fomentar a relação 

escola/comunidade; 

Melhorar as relações 

interpessoais; 

Sensibilizar os alunos para a 

dádiva de sangue; 

Perceber o que acontece ao 

sangue que é doado. 

-Alunos do 9º ano; 

-Professoras de Ciências 

Naturais do 9º ano. 

Professoras de Ciências 

naturais de 9º ano; 

 

Instituto Português do 

Sangue. 

Andreia Constante 

10  janeiro 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em 

grupo; 

- Monitorização da qualidade 

WORKSHOP COM PEDRO CHAGAS 

FREITAS SOBRE O TEXTO PUBLICITÁRIO 

 

7.º ANO 

- Cativar os alunos para a 

escrita, através de 

metodologias sempre 

inovadoras e surpreendentes; 

- Desbloquear a criatividade, 

fazendo as pazes com o crítico 

interno e confiando no jorrar de 

ideias; 

- Laborar na exploração da 

expressividade (oral e corporal); 

- Estimular a potencialização de 

Alunos do 7.º Ano 
Professoras de 

Português 

Antonina Cunha 

 Cristina Falcão 
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da prestação do serviço 

educativo; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

universos imaginários; 

- Estruturar o encadeamento do 

raciocínio; 

- Criar soluções criativas e 

eficazes. 

10 de janeiro   

-Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa;  

- Consolidação de 

mecanismos de participação 

de toda a comunidade 

educativa;  

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos capazes 

de cooperar com os outros e 

trabalhar em grupo; - Reforço 

do trabalho colaborativo e de 

articulação e sequencialidade 

num sistema inovador;  

Living English @ CNM 

(Dia do Inglês) 

- Divulgar e relacionar outras 

tradições da cultura Anglo-

Americana. 

- Relacionar-se com a cultura 

Anglo-Americana, questionando 

padrões de comportamento 

diversificados. 

Todas as valências 
Professores de Inglês 

Alunos do C.N.M. 

Professores de Inglês 
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- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; - Aprofundamento 

da visão estratégica 

institucional 

22  de janeiro   

-  Fortalecer a ligação escola e 

comunidade educativa. 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos. 

FORMAÇÃO PARA EDUCADORES, 

DOCENTES E ASSISTENTES 

OPERACIONAIS 

 

Perturbação de Hiperatividade e Défice de 

Atenção 

 

- Informar sobre conceitos e 

estratégias de identificação de 

alterações emocionais e 

comportamentais nas crianças 

e adolescentes. 

- Valorizar atitudes de prevenção 

como condição essencial em 

diversos aspetos relacionados 

com o bem-estar físico e 

psicológico. 

- Desenvolver estratégias e 

recursos de orientação e apoio 

a crianças e adolescentes com 

Perturbação de Hiperatividade 

e Défice de Atenção. 

- Educadores. 

- Docentes do 1.º, 2.º e 3.º 

CEB, Secundário. 

- Assistentes Operacionais 

- Equipa Clínica do 

Hospital CUF Porto 

(Pediatra, 

Pedopsiquiatra, 

Psicólogo). 

Equipa PESES 

24  de janeiro   

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

A POESIA NÃO É TÃO RARA COMO 

PARECE 

- Cativar os alunos para a 

poesia, através de 

metodologias sempre 

inovadoras e surpreendentes; 

- Desbloquear a criatividade, 

fazendo as pazes com o crítico 

interno e confiando no jorrar de 

ideias; 

Alunos de 7.º e 8.ºAnos 
Professoras de 

Português 

Professoras 

Antonina Cunha 

Cristina Falcão 

Joana Brandão 
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os outros e trabalhar em 

grupo; 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

- Estimular a potencialização de 

universos imaginários; 

- Criar soluções criativas e 

eficazes. 

24  de janeiro   

 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

 

VISITA DE ESTUDO À GALERIA DE 

BIODIVERSIDADE DA UNIVERSIDADE DO 

PORTO  

 

(11.º ANO) 

- Motivar os alunos para o estudo 

da Biologia; 

- Sensibilizar os alunos para a 

importância da biodiversidade 

na evolução das espécies; 

- Aplicar os conteúdos 

programáticos adquiridos nas 

aulas de Biologia; 

- Promover e reforçar a relação 

professor-aluno e aluno-aluno. 

- Alunos do 11.º ano; 

- Professora de Biologia e 

Geologia do 11.º ano. 

Andreia Constante 

Patrícia Mondragon 
Patrícia Mondragon 
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26  de janeiro   

-  Fortalecer a ligação escola e 

comunidade educativa. 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos. 

PALESTRA PARA PAIS 

 

Perturbação de Hiperatividade e Défice de 

Atenção 

 

- Informar sobre conceitos e 

estratégias de identificação de 

alterações emocionais e 

comportamentais nas crianças e 

adolescentes. 

- Valorizar atitudes de prevenção 

em diversos aspetos 

relacionados com o bem-estar 

físico e psicológico. 

- Desenvolver estratégias e 

recursos de orientação e apoio a 

crianças e adolescentes com 

Perturbação de Hiperatividade e 

Défice de Atenção. 

Comunidade Educativa. 

 

- Equipa Clínica do 

Hospital CUF Porto 

(Pediatra, 

Pedopsiquiatra, 

Psicólogo). 

Equipa PESES 

Data a definir 

pela 

Instituição 

 

Universidade 

de Coimbra 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com os 

outros e trabalhar em grupo. 

OLIMPÍADAS DE ECONOMIA – 

CATEGORIA  

Secundário 

- Testar a aptidão dos alunos para 

raciocinar economicamente 

estabelecer relações lógicas e 

escolher as estratégias adequadas 

à resolução de problemas 

económicos; 

-  

- Alunos do Secundário 

Socioeconomicas 

; 

- Professor de Economia. 

- Professor de 

Economia. 

- Professor Michael 

Cunha. 

A definir pela 

Ordem dos 

Biólogos 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

OLIMPÍADAS PORTUGUESAS DE 

BIOLOGIA SÉNIOR 

 

- Aplicar os conteúdos 

programáticos adquiridos ao 

longo de todo o Ensino 

- Alunos dos 10º e 12.º ano; 

- Professoras de Biologia e 

Geologia do 10º ano e Biologia 

Andreia Constante 

Patrícia Mondragon 
Patrícia Mondragon 



   

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES | ANO LETIVO 2017/2018  

 

 
- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com os 

outros e trabalhar em grupo. 

Secundário Secundário, no âmbito da 

Biologia. 

- Fomentar o gosto/interesse pela 

Biologia. 

- Promover o trabalho em equipa. 

do 12.º ano. 

A definir pela 

APG 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com os 

outros e trabalhar em grupo. 

OLIMPÍADAS DE GEOLOGIA 

 

(11.º ANO) 

- Aplicar os conteúdos 

programáticos adquiridos ao 

longo de todo o Ensino 

Secundário, no âmbito da 

Geologia; 

- Fomentar o gosto/interesse pela 

Geologia; 

- Promover o trabalho em equipa. 

- Alunos do 11ºano; 

- Professora de Biologia e 

Geologia do 11.º ano. 

Andreia Constante 

Patrícia Mondragon 
Andreia Constante 

A definir pela 

Ordem dos 

Biólogos 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio e Comunidade 

Educativa; 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

Olimpíadas de Biologia Júnior 

 

(9.º ANO) 

- Aplicar os conteúdos 

programáticos adquiridos ao 

longo de todo o 3º ciclo, na 

disciplina de Ciências Naturais; 

- Fomentar o gosto/interesse pela 

Biologia; 

- Promover o trabalho em equipa. 

- Alunos do 9.º ano; 

- Professora de Ciências 

Naturais do 9.º ano. 

Andreia Constante Patrícia Mondragon 
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educativo; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com os 

outros e trabalhar em grupo. 

 

2ª semana de 

janeiro 

- Consolidação de 

mecanismos de participação 

de toda a comunidade 

educativa;  

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

  

VISITA DE ESTUDO - OFICINAS  

MUSEU DOS TRANSPORTES E  

COMUNICAÇÕES  

  

 

  

- Experienciar novos aspetos da 

língua e cultura inglesas.  

- -Promover a expressão escrita e 

oral.  

Alunos do 10.º e 11.º Anos e 

Professores de Inglês 
- Professores de Inglês. 

Emiliana Alves Pedro 

Azevedo 

 

Ao longo do 2º 

e 3º períodos 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; - Reconhecimento  

de competências  cívicas  na 

formação  de  cidadãos 

capazes  de  cooperar  com os  

outros  e  trabalhar  em grupo;  

- Aprofundamento  da  visão 

estratégica institucional. 

 

 

 

RECOLHA SELETIVA DE RESÍDUOS 

-Dinamizar campanhas de recolha 

seletiva de resíduos, tais como, 

tampas de plástico, tinteiros vazios 

e pilhas.  

- Desenvolver nos alunos o seu 

lado empreendedor social,. 

- Reforçar hábitos de separação de 

resíduos e de proteção do meio 

ambiente. 

Comunidade Educativa Equipa Eco-escolas 
Andreia Constante 

Equipa EcoEscolas 
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FEVEREIRO 

1 e 2 

de fevereiro 

- Promoção de um 

percurso de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Monitorização da 

qualidade da 

prestação do serviço 

educativo; 

- Aprofundamento da 

visão estratégica 

institucional. 

6.º FESTIVAL DE CINEMA DE 

ANIMAÇÃO do C.N.M. 

 

3.º CEB 

- Formar os alunos na utilização de 

programas informáticos 

específicos para trabalhos 

artísticos de Stop Motion e 

Animação; 

- Promover o entendimento dos 

fenómenos da visão, da 

perceção e da ilusão; 

- Identificar e estudar a 

linguagem visual, os seus 

elementos e a sua gramática; 

- Apresentar à comunidade 

educativa os trabalhos 

elaborados pelos alunos nas 

aulas de Ed. Visual e T.I.C.; 

- Potenciar momentos de interação 

e de sociabilização entre 

pais, alunos e restante 

comunidade educativa; 

- Valorizar a importância da 

arte em vários contextos 

educativos 

- Comunidade Educativa; 

- Alunos do 9.º ano. 

Docente de 

Ed. Visual. 

Professora 

Carla Capela. 

 

1 e 2 

fevereiro 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Reforço do trabalho 

 

EXPOSIÇÃO / APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHOS DE 

E.V. / E.T./ DESENHO / OFICINA DE 

ARTES/ EXP. DRAMÁTICA / ED. 

- Potenciar momentos de 

interação e de sociabilização 

entre pais, alunos e restante 

comunidade educativa; 

- Valorizar a importância da 

- Comunidade Educativa. 

 

- Docentes 

de Ed. 

Visual, Ed. 

Tecnológica 

 

- Professores: Carla 

Capela; Joana da 

Conceição; 

Joaquim Jesus; 
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colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas 

na formação de 

cidadãos capazes de 

cooperar com os 

outros e trabalhar em 

grupo; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Monitorização da 

qualidade da prestação 

do serviço educativo; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

MUSICAL / CLUBES 

 

2.º, 3.º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO 

arte em vários contextos 

educativos; 

- Promover o entendimento dos 

fenómenos da visão, da 

perceção e da ilusão; 

- Identificar e estudar a linguagem 

visual, os seus elementos e a 

sua gramática [forma, cor, 

estrutura e composição]; 

- Apresentar à comunidade 

educativa os trabalhos 

elaborados pelos alunos nas 

aulas de Ed. Visual, Ed. 

Tecnológica, Desenho, 

Geometria, Exp. Dramática, 

Clubes; 

- Potenciar momentos de 

interação e de sociabilização 

entre pais, alunos e restante 

comunidade educativa; 

- Valorizar a importância da arte 

em vários contextos educativos. 

e Educação 

Musical; 

- Docente de Desenho; 

- Docente de Oficina 

de Artes; 

- Docente de 

Exp. 

Dramática; 

- Docente de T.I.C. 

Patrícia Basílio; 

Ruben Correia; 

João Angélico; 

Tito Santos; 

1 de  fevereiro 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação 

e sequencialidade num 

 

VISITA DE ESTUDO 

PEÇA DE TEATRO: “A AVENTURA DE 

ULISSES” 

 

2º CEB 

- Sensibilizar os alunos para as 

artes dramáticas; 

- Compreender a diversidade das 

artes e do teatro; 

- Compreender e valorizar o teatro 

enquanto património cultural e 

Alunos do 6.º Ano 
Professoras de 

Português  

Professora 

Luísa Ferreira 
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sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

social. 

1 de  fevereiro 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação 

e sequencialidade num 

sistema inovador; 

 

VISITA DE ESTUDO - PEÇA DE TEATRO: 

“AUTO DA BARCA DO INFERNO” 

 

3º CEB 

 

- Sensibilizar os alunos para as 

artes dramáticas; 

- Compreender a diversidade das 

artes e do teatro; 

- Compreender e valorizar o teatro 

enquanto património cultural e 

social. 

 

Alunos do 9.º Ano 
Professoras de 

Português 

Professoras 

Joana 

Brandão 

Luísa Ferreira 

Sandra Machado 

2 de  fevereiro 

- Promoção de um 

percurso de 

aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido;  

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador;  

- Promoção da inclusão e 

o sucesso educativo de 

todos e para todos;  

PEÇA DE TEATRO: “FARSA DE INÊS 

PEREIRA” 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

- Sensibilizar os alunos para as 

artes dramáticas; 

- Compreender a diversidade das 

artes e do teatro; 

- Compreender e valorizar o teatro 

enquanto património cultural e 

social. Alunos do 10º Ano 
Professoras de 

Português 

Cristina Falcão 

Sara Costa 

 

4  de  fevereiro 

-Reconhecimento de 

competências cívicas na  

formação de cidadãos 

 

DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA O 

CANCRO 

- Promover comportamentos 

alimentares salutares 

nomeadamente no consumo de 

- Educadores; 

- Docentes das áreas 

coadjuvadas; 

Nutricionista. 

 
Serviço de Nutrição. 
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capazes de cooperar com os 

outros e trabalhar em grupo. 

Pré-escolar 

123ºCEB/SECUNDÁRIO 

  

hortícolas; 

- Prevenir comportamentos 

alimentares de risco associado 

ao desenvolvimento de cancro.  

- Assistentes Operacionais. 

5 

de  fevereiro 

(tarde) 

Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em 

grupo; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos. 

Workshop de Origami 

(“A amizade está no ar”) 

 

2.º e 3.º CEB 

- Fomentar o gosto pela 

Matemática; 

- Promover a criatividade dos 

alunos. 

- Alunos dos 2.º e 3.º CEB; 

- Professores de Matemática. 

- Professores de 

Matemática. 
Cátia Cruz 

 

 

 

6 de  fevereiro 

 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa; 

- Consolidação de 

mecanismos de 

participação de toda a 

comunidade educativa; 

 

 

 

DIA MUNDIAL DA 

INTERNET SEGURA 

 

3.º CEB 

 

 

 

- Promover boas práticas e o 

uso seguro das ferramentas on-

line e internet. 

 

 

- Alunos do 7.º e  8.º ano; 

 

 

 

 

- Docente de T.I.C 

 

 

- Professor João 

Angélico 
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7 de  fevereiro 

- Enriquecer a ligação 

Escola/Empresa através de 

formas de contacto 

diversificadas classificando a 

economia através dos setores 

de atividade; 

- Consagrar uma 

preparação académica 

que garanta o 

prosseguimento de 

estudos e a aquisição de 

conhecimentos e 

competências relevantes 

para a vida futura 

(Sucesso Académico),  

“OS SETORES DE ATIVIDADE” 

 

VISITA A UNIDADE FABRIL - “CORTICEIRA 

AMORIM” 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

- Sensibilizar os alunos para o 

mundo empresarial; 

- Dar a conhecer o ciclo da 

produção e comércio e o seu 

desenvolvimento; 

- Conhecer algumas técnicas de 

trabalho de campo no âmbito da 

Gestão e Economia; 

- Cruzamento de informação 

prática com conhecimento teórico; 

- Compreender e valorizar setores  

chaves da Economia. 

- Desenvolver a sensibilidade para 

o mundo empresarial de uma 

capital europeia financeira; 

-Conhecer a evolução do cluster 

da cortiça em Santa Maria da 

Feira; 

- Aplicar os conhecimentos 

adquiridos nas aulas  

- Alunos do Ensino Secundário 

Socioeconómicas (10º/11º). 

- Professor de Economia 

e Geografia 

Michael Cunha e Hélder 

Oliveira 

 

 

 

 

8 de  fevereiro   

- Fortalecer a ligação Escola e 

Comunidade Educativa. 

- Investir na preparação 

académica que garanta o 

prosseguimento de estudos, a 

aquisição de conhecimentos e 

competências para a vida 

futura. 

CARNAVAL DO PROJETO 

 

Apresentação dos projetos em 

desenvolvimento aos pais. 

 

TURMAS DOS 2 ANOS  

PRÉ- ESCOLAR 

- Aprofundar relações 

interpessoais através da partilha 

de experiências. 

- Valorizar a expressão 

espontânea dos alunos e as suas 

opiniões para as artes em geral. 

- Crianças das turmas dos 2 

anos e pré-escolar 

- Docentes da Creche e do Pré-

Escolar 

- Assistentes Operacionais 

- Crianças da Creche e 

Pré-Escolar 

- Docentes do Pré-

Escolar 

- Assistentes 

Operacionais 

- Docente de Música, 

Jogo Dramático | Teatro 

- Educadores 

- Assistentes 

operacionais 
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9 de  fevereiro   

- Investir na preparação 

académica que garanta o 

prosseguimento de estudos, a 

aquisição de conhecimentos e 

competências para a vida 

futura. 

CARNAVAL 

 

Desfile e baile de Carnaval com coreografias 

alusivas. 

 

CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

- Preservar os usos e costumes do 

Património Cultural Português. 

- Aprofundar relações 

interpessoais através da partilha 

de experiências. 

- Crianças da Creche e Pré-

Escolar 

- Docentes do Pré-Escolar 

- Assistentes Operacionais 

- Docente de Música, Jogo 

Dramático | Teatro 

- Docentes do Pré-

Escolar 

- Assistentes 

Operacionais 

- Docente de Música, 

Jogo Dramático | Teatro 

- Docentes do Pré-

Escolar 

- Assistentes 

Operacionais 

- Docente de Música, 

Jogo Dramático | Teatro 

9 de  fevereiro 

- Investir na preparação 

académica que garanta 

o prosseguimento de 

estudos, a aquisição de 

conhecimentos e 

competências para a 

vida futura. 

FESTA DE CARNAVAL 

 

- Desfile de Carnaval nos diversos espaços 

do colégio; 

- Concurso de dança. 

 

 

1º CEB 

- Preservar os usos e costumes; 

- Aprofundar relações 

interpessoais através da partilha 

de experiências. 

- Docentes Titulares de Turma; 

- Professores de 

Enriquecimento Curricular; 

- Alunos do 1º CEB; 

- Assistentes Operacionais. 

- Docentes Titulares de 

Turma. 

- Grupo responsável 

pelo PAA. 

9 de  fevereiro 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos. 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em 

grupo; 

Responsabilidade Social 

 

Criança Diferente 

 

"Desfile Carnaval" 

-Dar a conhecer o colégio às 

instituições; 

-Promover a solidariedade perante 

terceiros. 

Comunidade Educativa - Alunos do grupo da RS 

Equipa RS 

Joana Azevedo 

 

14  de  

fevereiro 

- Fortalecer a ligação 

escola e comunidade 

educativa. 

S. VALENTIM 

 

BIBLIOTECA 

- Sensibilizar os alunos para os 

sentimentos de amor e 

amizade; 

123 CEB 
Equipa da Biblioteca 

Escolar 

Professora Antonina 

Cunha 

14  de  

fevereiro 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

DIA DOS NAMORADOS 

 

- Atividade a ser sugerida pelo gt-

PRESSE 
Comunidade Educativa 

- Patrícia Mondragon 

- SEAE 

SEAE 

PRESSE 
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educativo; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em 

grupo 

Dia dos afetos e da prevenção de relações 

abusivas 

Articulação com o PRESSE/Trilhos/Eu e os 

Outros: O Lado solar e o lado lunar do 

amor – atividades no âmbito da promoção da 

assertividade (dramatizações em sala de 

aula); enviar convite  

15  de  

fevereiro 

- Consagrar uma preparação 

académica que garanta o 

prosseguimento de estudos e 

a aquisição de conhecimentos 

e competências relevantes 

para a vida futura (Sucesso 

Académico), investindo num 

processo de formação 

curricular mais enriquecido. 

COMEMORAÇÃO DO DIA 

 DA AMIZADE 

 

CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

- Identificar a cultura Anglo-

Americana, questionando padrões 

de comportamento diversificados; 

- Fomentar o espírito criativo dos 

alunos. 

- Promover a competência da 

escrita em Língua Inglesa. 

- Crianças da Creche e Pré-

Escolar 

- Docentes do Pré-Escolar 

- Assistentes Operacionais 

- Docente de Música, Jogo 

Dramático | Teatro 

- Crianças da Creche e 

Pré-Escolar 

- Docentes do Pré-

Escolar 

-Assistentes 

Operacionais 

-Docentes do pré-

escolar 

- Assistentes 

Operacionais 

 

20  de  

fevereiro 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

REDEMAT E MAISMAT 

(competições nacionais de Ciência em 

rede) 

-Testar e aperfeiçoar os 

conhecimentos matemáticos de 

forma lúdica, atrativa e apelativa, 

fomentando o gosto e o 

entusiasmo pela Matemática. 

- Alunos dos 2.º e 3.º CEB. 

- Professores de Matemática. 

- Professores de 

Matemática. 
Raquel Oliveira 
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21 de fevereiro 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

RedeMat e Diz+ em Rede 

 

(competições nacionais de Ciência em 

rede) 

Testar e aperfeiçoar os 

conhecimentos matemáticos de 

forma lúdica, atrativa e apelativa, 

fomentando o gosto e o 

entusiasmo pela Matemática. 

- Alunos dos 2.º e 3.º CEB. 

- Professores de Matemática. 

- Professores de 

Matemática. 
Raquel Oliveira 

23 de fevereiro 

- Promover a cidadania 

democrática e o 

empreendedorismo. 

CONCERTO INTERATIVO  

PLANO SEIS 

 

“Assalto às lancheiras”  

 

PRÉ-ESCOLAR 

- Promover a cidadania 

democrática e o 

empreendedorismo. 

- Desenvolver uma atitude 

proactiva de todos os agentes 

educativos face à qualidade do 

Ambiente. 

 

- Crianças do Pré-Escolar 

- Docentes do Pré-Escolar 

- Assistentes Operacionais 

- Docente de Música, Jogo 

Dramático | Teatro 

- Docente de Música, 

Jogo Dramático | Teatro 

- Docentes do Pré-

Escolar 

- Docente de Música, 

Jogo Dramático | Teatro 

 

 

 

De 26  de  

fevereiro  a 2 

de março 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa;  

- Consolidação de 

mecanismos de participação 

de toda a comunidade 

educativa;  

  

VISITA DE ESTUDO - OFICINAS  

MUSEU DOS TRANSPORTES E  

COMUNICAÇÕES  

  

 

  

- Experienciar novos aspetos da 

língua e cultura espanhola.  

-Promover a expressão escrita e 

oral.  

Alunos do 8.º Ano e 

Professora de Espanhol. 

- Professora  de 

Espanhol. 
Ana Rita Rocha 
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- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador;  

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

fevereiro  

A definir 

 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

VISITA DE ESTUDO AO MUSEU DOMUS, 

CASA DAS CIÊNCIAS E AQUÁRIO 

FINISTERRAE  

(CORUNHA) 

 

(6.º ANO) 

- Estimular o gosto pelas Ciências; 

- Promover o interesse pelo 

conhecimento científico e 

tecnológico; 

- Promover a interligação entre 

teoria e prática; 

- Aplicar os conteúdos 

programáticos adquiridos nas 

aulas de Ciências Naturais; 

- Promover e reforçar a relação 

professor-aluno e aluno-aluno. 

- Alunos do 6.º ano; 

- Professora de Ciências 

Naturais do 6.º ano. 

Juliana Machado Juliana Machado 

A definir pela 

Organização 

(2.º período) 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

Concurso de Matemática PANGEA 

 

2.º e 3.º CEB 

SECUNDÁRIO 

- Testar a aptidão dos alunos para 

a Matemática; 

- Alunos do 5.º ao 12.º ano; 

- Professores de Matemática. 

- Professores de 

Matemática. 
João Sousa. 
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para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

A definir pelo 

I3S 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação 

e sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

VISITA DE ESTUDO AO I3S 

(PORTO) 

 

(12.º ANO) 

- Estimular o gosto pela área da 

Biologia; 

- Promover o interesse pelo 

conhecimento científico e 

tecnológico; 

- Promover a interligação entre 

teoria e prática; 

- Aplicar os conteúdos 

programáticos adquiridos nas 

aulas de Biologia; 

- Promover e reforçar a relação 

professor-aluno e aluno-aluno. 

- Alunos do 12.º ano; 

- Professora de Biologia do 12.º 

ano. 

Patrícia Mondragon Patrícia Mondragon 

Data a definir  

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação 

e sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

 

Visita de Estudo  

Visionarium 

 

1.º ano – 1.ºCEB 

- Contactar com diferentes 

dinâmicas experienciais; 

- Sensibilizar os alunos para o 

conhecimento de materiais e 

reagentes diversos.  

-Alunos do 1.º ano. 

-Professores titulares de turma. 

-Assistentes Operacionais.  

-Professores titulares de 

turma. 

-Professores titulares de 

turma. 
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Data a definir  

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação 

e sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

 

Visita de Estudo  

Visionarium 

 

2.º ano – 1.ºCEB 

- Contactar com diferentes 

dinâmicas experienciais; 

- Sensibilizar os alunos para o 

conhecimento de materiais e 

reagentes diversos.  

-Alunos do 2.º ano. 

-Professores titulares de turma. 

-Assistentes Operacionais.  

-Professores titulares de 

turma. 

-Professores titulares de 

turma. 

Data a definir  

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação 

e sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

Visita de Estudo  

Museu de História Natural e da Ciência da 

Universidade do Porto 

 

3.º ano – 1.ºCEB 

- Contactar com a evolução, 

diversidade e a convergência 

entre o mundo natural e 

cultural; 

- Sensibilizar os alunos para a 

necessidade de preservar, 

valorizar, estudar e divulgar um 

vasto património associado às 

ciências naturais, exatas e 

humanas. 

-Alunos do 3.º ano. 

-Professores titulares de turma. 

-Assistentes Operacionais.  

-Professores titulares de 

turma. 

-Professores titulares de 

turma. 

MARÇO 

8 de  março 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

Dia da internacional da mulher 

Palestra 

- Conhecer  a história, a luta  e a 

evolução de emancipação;  

- Sensibilizar os alunos para a 

igualdade de género 

Todos os alunos Equipa da Biblioteca 
Professora Paula Pinto 
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- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

12 

 março 

- Promoção de um 

percurso de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Consolidação de 

mecanismos de 

participação de toda a 

comunidade educativa; 

- Promoção da inclusão e 

o sucesso educativo de 

todos e para todos; 

 

CONCERTO SINFÓNICO 

PARTICIPADO “QUINTA 

DA AMIZADE”  

 

1.º E 2.º ANOS – 1.ºCEB 

 

- Implementar o gosto pela 

prática musical; 

- Proporcionar atividades com o 

mundo da Música. 

 

 

 

 

- Alunos do 1.º e 2.º anos; 

- Professores de Ed. Musical  

 

- Professor Tito 

Santos 

-Professora Cátia 

Sousa 

 

- Professor Tito 

Santos 

-Professora Cátia 

Sousa 

 

15  março 

 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado e 

bem-sucedido;  

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador;  

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

PEÇA DE TEATRO: “OS MAIAS” 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

- Sensibilizar os alunos para o 

estudo da obra queirosiana;  

- Desenvolver o espírito crítico e a 

sensibilidade literária e estética; 

- Sensibilizar os alunos para as 

artes dramáticas; 

- Compreender a diversidade das 

artes e do teatro; 

- Compreender e valorizar o teatro 

Alunos do 11º Ano e 

Professoras de Português. 

Professoras de 

Português 

Isolete Sousa 

Sara Costa 
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para todos;  

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

enquanto património cultural e 

social. 

15 março 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

- Investir na preparação 

académica que garanta o 

prosseguimento de 

estudos, a aquisição de 

conhecimentos e 

competências para a vida 

futura. 

- Re 

SEMANA DA LITERACIA FINANCEIRA 

 

DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR 

 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

- Dar a conhecer métodos e 

formas de “saber ser” um 

consumidor racional na atualidade; 

- Diferenciar o Consumismo do 

Consumerismo (países 

desenvolvidos e em 

desenvolvimento); 

-Elaboração de um panfleto e 

marcador informativo; 

-Fomentar o espírito criativo dos 

alunos. 

- Promover a conscientização do 

consumidor em relação à defesa 

de seus direitos; 

Professor de Economia e 

alunos do 10ºAno; 

 

(Núcleo DECOJOVEM) 

 

- Professores e alunos do 

Ensino Secundário e 3º Ciclo. 

 

 

-Professor  de 

Economia. 

 

- Alunos do 10ºAno; 

 

-EBE 

 

Michael Cunha. 

19 de março 
- Fortalecer a ligação Escola e 

Comunidade Educativa 

COMEMORAÇÃO DO DIA DO PAI 

 

- História dinamizada pela equipa docente, 

dinâmicas de interação entre pais e filhos e 

registo da história.  

- Produção de um presente para oferecer ao 

Pai. 

 

CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

 

 

- Fomentar o intercâmbio 

Escola/Família. 

- Educar para os valores com base 

na inter-relação familiar. 

- Desenvolver o espírito de união e 

de grupo através da atividade 

física. 

- Crianças da Creche e Pré-

Escolar 

- Docentes do Pré-Escolar 

- Assistentes Operacionais 

- Docente de Música, Jogo 

Dramático | Teatro 

- Pais 

 

- Docentes do Pré-

Escolar 

- Assistentes 

Operacionais 

- Docente de Música, 

Jogo Dramático | Teatro 

 

- Docentes do Pré-

Escolar 

- Assistentes 

Operacionais 

- Docente de Música, 

Jogo Dramático | Teatro 
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19 de março 
- Fortalecer a ligação Escola 

e Comunidade Educativa. 

DIA DO PAI 

 

1º CEB 

 

- Fomentar o intercâmbio 

Escola/Família. 

- Educar para os valores com 

base na inter-relação familiar. 

- Pais; 

- Docentes Titulares de Turma; 

- Docentes de Enriquecimento 

Curricular; 

- Alunos do 1º CEB; 

- Assistentes Operacionais. 

- Docentes Titulares de 

Turma. 

- Grupo responsável 

pelo PAA. 

19 a 23 de 

março 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa; 

- Consolidação de 

mecanismos de 

participação de toda a 

comunidade educativa; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

SEMANA DA LEITURA 

 

FEIRA DO LIVRO C.N.M. 

 

 

TODAS AS VALÊNCIAS 

 

- Promover a leitura, assumindo-

a como fator de 

desenvolvimento individual e de 

progresso nacional. 

- Criar um ambiente social 

favorável à leitura. 

- Inventariar e valorizar práticas 

pedagógicas e outras 

atividades que estimulem o 

prazer de ler entre crianças, 

jovens e adultos. 

- Criar instrumentos que 

permitam definir metas cada 

vez mais precisas para o 

desenvolvimento da leitura. 

- Fomentar o gosto pela leitura; 

Desenvolver o gosto pela 

investigação/ pesquisa sobre o 

património literário nacional e 

europeu. 

- Contactar com os diferentes 

aspetos das línguas, literaturas 

Comunidade Educativa 

Grupo da B| CRE 

Departamento de 

Línguas e Ciências 

Sociais e Humanas 

Grupo da B| CRE 

Departamento de 

Línguas e Ciências 

Sociais e Humanas 
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articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

e culturas Inglesa e Espanhola. 

19 a 23  

março 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

SUPERTMATIK 

(competição de Matemática) 

 

2º CEB 

- Fomentar o gosto pela 

Matemática; 

- Fomentar o espírito de 

competitividade entre alunos; 

- Desenvolver o cálculo mental. 

- Alunos do 2.º CEB; 

- Professores de Matemática. 

- Professores de 

Matemática. 
Raquel Oliveira 

19 a 23 

março 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa; 

- Consolidação de 

mecanismos de participação 

de toda a comunidade 

educativa; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional 

 

VISITA “PORTO COMERCIAL” /  PORTO 

BARROCO, LIBERAL E ROMÂNTICO 

 

- Conhecer o funcionamento da 

economia local e o 

desenvolvimento regional; 

- Conhecer a história e a evolução 

da moeda e o comércio na cidade 

do Porto. 

- Conhecer a morfologia urbana e 

as diferentes áreas funcionais da 

cidade do Porto; 

- Sensibilizar os alunos para a 

valorização e preservação do 

Património nacional; 

- Alunos  do 8º ano 

- Professores de História 

e de Geografia e Alunos 

do 8.º 

Paula Pinto e Pedro 

Fragoso 
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- Motivar para o estudo da História 

e da Geografia; 

- Consolidar os conteúdos 

lecionados sobre o barroco, o 

liberalismo e o romantismo. 

21 

março 

(tarde) 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em 

grupo; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos. 

A RAIZ DO PROBLEMA 

 

9.º ano e SEC 

 

(em articulação com a Semana da Leitura) 

- Fomentar o gosto pela 

matemática, numa perspetiva 

lúdica e diferente do habitual. 

- Alunos do 9.º ano e do 

Secundário. 

- Professores de Matemática. 

- Youtuber Inês Guimarães. 

Andreia Ribeiro 

Antonina Cunha 

Youtuber Inês 

Guimarães 

Andreia Ribeiro 

Antonina Cunha 

22 a 25  março 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Reforço do trabalho 

LABORATÓRIO DAS CIÊNCIAS DA TERRA 

NOS AÇORES 

(ILHA DE SÃO MIGUEL E ILHA TERCEIRA) 

 

(10.º ANO) 

- Motivar os alunos para o estudo 

da Geologia; 

- Aplicar os conhecimentos 

adquiridos nas aulas de 

Geologia; 

- Alunos do 10ºano; 

- Professoras de Biologia e 

Geologia 

Andreia Constante 

Patrícia Mondragon 
Andreia Constante 
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colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

- Sensibilizar os alunos para as 

caraterísticas do trabalho de 

campo em Geologia; 

- Conhecer diferentes geossítios. 

- Promover e reforçar a relação 

professor-aluno e aluno-aluno. 

22 a 25  março 

 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado e 

bem-sucedido; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

VIAGEM DE ESTUDO A BERLIM 

 

(10.º ANO/11º ANO – Humanidades / 

Economia) 

- Motivar os alunos para o estudo 

da Economia, da História, da 

Arquitetura e da Geografia. 

- Promover e reforçar a relação 

professor-aluno e aluno-aluno. 

- Professores de História e de 

Geografia e Alunos do Ensino 

Secundário. 

- Professores de 

História, Geografia e 

Economia. 

Paula Pinto, Pedro 

Fragoso e Michael 

Cunha 

22 a 25  março 

Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado e 

bem-sucedido; 

Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

VISITA DE ESTUDO AO CENTRO 

EUROPEU DE PESQUISA NUCLEAR 

(CERN- GENEBRA - SUIÇA) 

 

11.º ano 

Ilustrar, através de um contacto 

direto com o trabalho de 

investigação científica, alguns dos 

conteúdos programáticos da 

disciplina de Física e Química A 

- Alunos do 3.ºCEB/SEC e 

Professores do Grupo de Física 

e Química 

 

Professores do Grupo 

de Física e Química 
João Baptista 
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inovador; 

Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

23 março 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado e 

bem-sucedido;  

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador;  

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos;  

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

 

PEÇA DE TEATRO: “O ANO DA MORTE DE 

RICARDO REIS” 

Mafra / Lisboa 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

- Sensibilizar os alunos para o 

estudo da obra saramaguiana;  

- Desenvolver o espírito crítico e a 

sensibilidade literária e estética; 

- Sensibilizar os alunos para as 

artes dramáticas; 

- Compreender a diversidade das 

artes e do teatro; 

- Compreender e valorizar o teatro 

enquanto património cultural e 

social. 

Alunos do 12º Ano 
Professoras de 

Português 

Isolete Sousa 

Sara Costa 

 

28 / 29 de 

março 

- Fortalecer a ligação Escola e 

Comunidade Educativa. 

REUNIÕES DE PAIS 

 

Reuniões de Pais, Encarregados de 

Educação para realizar o balanço global do 

desempenho das turmas 

 

CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

 

- Entrega dos registos de 

avaliação. 

- Refletir sobre as atividades e 

projetos de cada sala. 

- Promover o intercâmbio com os 

Encarregados de Educação. 

- Avaliar o desenvolvimento grupal 

- Perspetivar o terceiro  trimestre. 

 

- Direção 

- Coordenação 

- Docentes da Creche e do Pré-

Escolar 

- Pais e Encarregados de 

Educação 

- Docentes  da Creche  

e do Pré-Escolar 

- Docentes das áreas 

coadjuvadas. 

- Docentes  da Creche e 

do Pré-Escolar 

- Assistentes 

Operacionais 
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Data a definir 

março  

Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado e 

bem-sucedido; 

Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador; 

Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

VISITA DE ESTUDO  

PAVILHÃO DA ÁGUA 

 

4.º ano – 1.ºCEB 

- Sensibilizar os alunos para a 

preservação dos recursos 

hídricos; 

- Contactar com experiências 

interativas e lúdicas. 

-Alunos do 4.º ano. 

-Professores titulares de turma. 

-Assistentes Operacionais.  

-Professores titulares de 

turma. 

-Professores titulares de 

turma. 

Data a definir  

março 

Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado e 

bem-sucedido; 

Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador; 

Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

Visita de Estudo  

Museu Papel Moeda 

 

4.º ano – 1.ºCEB 

- Contactar com coleções que 

remontam a tempos antigos; 

- Sensibilizar os alunos para a 

preservação do património e 

seu valor histórico.   

-Alunos do 4.º ano. 

-Professores titulares de turma. 

-Assistentes Operacionais.  

-Professores titulares de 

turma. 

-Professores titulares de 

turma. 

Data a definir 

março 

- Promoção de um 

percurso de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

CONCURSO DE 

FLAUTA DE BISEL 

 

1.º E 2.º CEB 

- Implementar o gosto pela 

prática musical; 

- Proporcionar atividades com o 

mundo da Música. 

- Alunos do 3.º e 4.º, 5.º e 6.º 

anos; 

- Professores de Ed. Musical  

 

- Professor Tito 

Santos 

-Professora Cátia 

Sousa 

 

- Professor Tito 

Santos 

-Professora Cátia 
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- Consolidação de 

mecanismos de 

participação de toda a 

comunidade educativa; 

- Promoção da inclusão e 

o sucesso educativo de 

todos e para todos; 

  Sousa 

 

A DEFINIR 

março 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa;  

- Consolidação de 

mecanismos de participação 

de toda a comunidade 

educativa;  

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

 

VISITA AO MUSEU 

MILITAR 

 

9.º Ano 

- Motivar os alunos para a 

aprendizagem de temas 

relacionados com a História Militar 

do século XX; 

- Observar e conhecer as novas 

armas usadas na Primeira Guerra 

Mundial; 

- Reconhecer os efeitos da Guerra 

Colonial e o seu impacto; 

- Constatar a ação da PIDE 

durante o Estado Novo. 

 

- Alunos do 9ºano. 

- Professores de História 

 

Professora Paula Pinto 

 

Paula Pinto 

Data a definir 

pela 

Instituição 

 

FEP-UP 

Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado e 

bem-sucedido; 

Investir na preparação 

académica que garanta o 

prosseguimento de estudos, a 

aquisição de conhecimentos e 

competências para a vida 

futura. 

Promoção de um percurso de 

PARTICIPAÇÃO Na 

“SEMANA ABERTA DA FEP” 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

- Dar a conhecer percursos ao 

nível do prosseguimento de 

estudos. 

-Programa de desenvolvimento 

pessoal e orientação académica e 

profissional em especial para 

alunos de Economia e Gestão  

- Consagrar uma preparação 

académica que garanta o 

prosseguimento de estudos e a 

- Alunos do Ensino Secundário 

(10º/11º/12º). 

- Professor de 

Economia. 

- Professor Michael 

Cunha. 
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aprendizagem personalizado e 

bem-sucedido; 

Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

aquisição de conhecimentos e 

competências relevantes para a 

vida futura 

-Acompanhar os alunos no seu 

percurso de vida vocacional e 

profissional. 

Data a definir 

-Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio -Comunidade 

Educativa. 

REUNIÕES DE PAIS 

 

Reunião com os Encarregados de Educação 

do Colégio. 

 

1º CEB 

- Entrega dos registos de avaliação 

aos Encarregados de Educação. 

- Direção; 

- Coordenação; 

- Docentes Titulares de Turma; 

- Pais e Encarregados de 

Educação. 

- Docentes Titulares de 

Turma. 

- Docentes Titulares de 

Turma. 

ABRIL 

11 e 18 de abril 

 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado e 

bem-sucedido; 

- Consolidação de 

mecanismos de participação 

de toda a comunidade 

educativa; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos capazes 

de cooperar com os outros e 

trabalhar em grupo; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos. 

JORNADAS DESPORTIVAS PRIMAVERA 

 

TODAS AS VALÊNCIAS 

- Desenvolver o espírito de união e 

de grupo através da atividade 

física; 

- Promover o fair-play. 

- Comunidade Educativa; 

- Alunos do 123SEC. 

- Professores de 

Educação 

Física. 

Luís Sousa, Marta 

Otero; Nuno Pereira; 

Marco Matos; 

Teresa Alves. 
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13  

de abril 

- Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado e 

bem-sucedido;  

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador;  

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

VISITA DE ESTUDO – ROTEIRO 

QUEIROSIANO – No âmbito do estudo da 

obra “Os Maias”, de Eça de Queiroz 

ENSINO SECUNDÁRIO 

- Sensibilizar os alunos para o 

estudo da obra queirosiana;  

- Desenvolver o espírito crítico e a 

sensibilidade literária e estética.  

- Estimular o interesse dos alunos 

pelo contexto literário, social e 

cultural do século XIX em Portugal. 

- Fomentar o gosto pelo património 

nacional.  

- Professoras de Português e 

Alunos do 11º Ano  

- Professoras de 

Português  

- Isolete Sousa 

- Sara Costa  

20  de abril 

- Familiarizar os alunos com os 
aspetos relacionados com a 
evolução histórico, económica 
e social da cidade do Porto e o 
crescimento da mesma em 
torno da sua geografia 
estratégica para o 
desenvolvimento desta região; 
- Consagrar uma preparação 
académica que garanta o 
prosseguimento de estudos e 
a aquisição de conhecimentos 
e competências relevantes 
para a vida futura (Sucesso 
Académico), investindo num 
processo de formação 
curricular mais enriquecido. 

 
 

“A RIA E O DESENVOLVIMENTO LOCAL” 
 

VISITA À CIDADE DE AVEIRO 
 

FABRICA DA VISTA ALEGRE 
 

ENSINO SECUNDÁRIO 

- Conhecer o funcionamento da 
economia local e o 
desenvolvimento regional; 
- Conhecer a história e a evolução 
da moeda e o comércio na cidade 
do Porto; 
-Reconhecer os fatores naturais 
como fundamentais para o 
desenvolvimento humano; 
- Aplicar os conhecimentos 
adquiridos nas aulas. 

- Alunos das Socioeconómicas 
e Humanidades 

- Professor de Economia 
e Professor de 
Geografia. 

 
 
Michael Cunha e 
Hélder Oliveira 
 

 

21  
de abril  

- Promoção de um percurso 
de aprendizagem 
personalizado e bem-
sucedido; 

- Reforço do trabalho 
colaborativo e de 

VISITA DE ESTUDO ÀS MINAS DE 
CASTROMIL  
(PAREDES) 

 
(11.º ANO) 

- Motivar os alunos para o estudo 
da Geologia; 

- Conhecer diferentes geossítios. 
- Sensibilizar os alunos para as 

caraterísticas do trabalho de 
campo em Geologia; 

- Aplicar os conteúdos 
programáticos adquiridos nas 

- Alunos do 11.º ano; 

- Professora de Biologia e 
Geologia do 11.º ano. 

- Andreia Constante 

- Patrícia Mondragon 
Andreia Constante 
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articulação e 
sequencialidade num 
sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos 
e para todos; 

- Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

aulas de Geologia; 
- Promover e reforçar a relação 

professor-aluno e aluno-aluno. 

Data a definir  
23 a 27 de abril 

- Promoção de um percurso 
de aprendizagem 
personalizado e bem-
sucedido; 

- Reforço do trabalho 
colaborativo e de 
articulação e 
sequencialidade num 
sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos 
e para todos; 

- Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

Visita de Estudo  
Quinta Pedagógica do Moinho 

 
1.º ano – 1.ºCEB 

- Promover o contacto direto com 
a horta e com os animais; 

- Contactar com o campo e 
promover a vivência de novas 
experiências.  

-Alunos do 1.º ano. 
-Professores titulares de turma. 

-Assistentes Operacionais.  

-Professores titulares de 
turma. 

-Professores titulares de 
turma. 

Data a definir  
23 a 27 de abril 

- Promoção de um percurso de 
aprendizagem personalizado 
e bem-sucedido; 

- Reforço do trabalho 
colaborativo e de articulação 
e sequencialidade num 
sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos e 
para todos; 

- Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

Visita de Estudo  
Museu do Carro Elétrico 

 
2.º ano – 1.ºCEB 

- Contactar com coleções que 
remontam a tempos antigos; 

- Sensibilizar os alunos para a 
preservação do património e 
seu valor histórico.   

-Alunos do 2.º ano. 
-Professores titulares de turma. 

-Assistentes Operacionais.  

-Professores titulares de 
turma. 

-Professores titulares de 
turma. 
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Data a definir  
23 a 27 de abril 

- Promoção de um percurso de 
aprendizagem personalizado 
e bem-sucedido; 

- Reforço do trabalho 
colaborativo e de articulação 
e sequencialidade num 
sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos e 
para todos; 

- Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

Visita de Estudo  
Museu dos transportes e comunicações 

 
3.º ano – 1.ºCEB 

- Contactar com coleções que 
remontam a tempos antigos; 

- Sensibilizar os alunos para a 
preservação do património e 
seu valor histórico.   

-Alunos do 3.º ano. 
-Professores titulares de turma. 

-Assistentes Operacionais.  

-Professores titulares de 
turma. 

-Professores titulares de 
turma. 

24 de abril 

- Promoção de um percurso de 
aprendizagem personalizado 
e bem-sucedido; 

- Monitorização da qualidade 
da prestação do serviço 
educativo; 

- Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos e 
para todos; 

25 de Abril 
 

- Contextualização histórica; 
- Elaboração de cravos em origami; 

- Entoação de canções alusivas à data para 
apresentação no auditório. 

 
 

1.ºCEB 

 

- Docentes Titulares de Turma; 
- Docentes do 
Enriquecimento 
Curricular; 
- Alunos do 1º CEB; 

- Assistentes Operacionais; 

- Docentes Titulares de 
Turma. 

- Docentes Titulares de 
Turma. 

 

26  de abril 

- Promoção de um percurso 
de aprendizagem 
personalizado e bem-
sucedido; 

- Reforço do trabalho 
colaborativo e de 
articulação e 
sequencialidade num 
sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos 
e para todos; 

 

 

 

PEÇA DE TEATRO: “OS PIRATAS” 

 

2ºCEB 

 

- Sensibilizar os alunos para as 
artes dramáticas; 

- Compreender a diversidade das 
artes e do teatro; 

- Compreender e valorizar o 
teatro enquanto património 
cultural e social. 

Alunos do 6.º Ano 
- Professoras de 

Português 
Luísa Ferreira 
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26  

de abril 

- Promoção de um percurso 
de aprendizagem 
personalizado e bem-
sucedido; 

- Reforço do trabalho 
colaborativo e de 
articulação e 
sequencialidade num 
sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos 
e para todos; 

- Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

 

PEÇA DE TEATRO: “O PRÍNCIPE NABO” 

 

2ºCEB 

 

- Sensibilizar os alunos para as 
artes dramáticas; 

- Compreender a diversidade das 
artes e do teatro; 

- Compreender e valorizar o 
teatro enquanto património 
cultural e social. 

Alunos do 5.º Ano 
- Professoras de 

Português 
Sandra Machado 

27 

de abril 

- Promoção de um percurso 
de aprendizagem 
personalizado e bem-
sucedido; 

- Reforço do trabalho 
colaborativo e de 
articulação e 
sequencialidade num 
sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos 
e para todos; 

- Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

PEÇA DE TEATRO: “AQUILO QUE OS 

OLHOS VEEM OU O ADAMASTOR” 

 

3º CEB 

- Sensibilizar os alunos para as 
artes dramáticas; 

- Compreender a diversidade das 
artes e do teatro; 

- Compreender e valorizar o 
teatro enquanto património 
cultural e social. 

Alunos do 8.º Ano 
- Professoras de 

Português 
Joana Brandão 

27  de abril 
 
 

(noite) 

- Promoção de um percurso 
de aprendizagem 
personalizado e bem-
sucedido; 

- Reforço do trabalho 
colaborativo e de 
articulação e 
sequencialidade num 

NOITE DA CIÊNCIA VI 
 

2º e 3º CEB e Secundário 

- Desenvolver um conjunto de 
iniciativas, nas quais os alunos 
possam participar, nomeadamente 
em experiências relacionadas com 
tópicos de Física, Química e 
Matemática; 
- Incentivar e desenvolver o gosto 
pelas Ciências Experimentais. 

Comunidade Educativa 

- Professores do 
Departamento de 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais 

Joana Azevedo 
João Sousa 

Andreia Constante 
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sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos 
e para todos; 

- Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

26 e 27  de abril 
 

- Promoção de um percurso 
de aprendizagem 
personalizado e bem-
sucedido; 

- Reforço do trabalho 
colaborativo e de 
articulação e 
sequencialidade num 
sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos 
e para todos; 

FEIRA DE ROCHAS E MINERAIS 
 

2.º e 3.º CEB e Secundário 

- Desenvolver o interesse pelas 
Ciências e o conhecimento sobre a 
constituição das rochas; 
- Articular os conhecimentos 
teóricos adquiridos com a prática; 
- Angariar material científico para o 
Colégio. 

Comunidade educativa 
- Professoras de 

Biologia e Geologia 
Isabel Gonçalves 

29  de abril 

- Fortalecimento e 
consolidação da relação 
Colégio – Comunidade 
Educativa; 

- Consolidação de 
mecanismos de 
participação de toda a 
comunidade educativa; 

- Reconhecimento de 
competências cívicas na 
formação de cidadãos 
capazes de cooperar com 
os outros e trabalhar em 
grupo; 

- Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos 
e para todos; 

 

Responsabilidade Social 

 

Dia Azul Make-A-Wish. 

- Sensibilizar os alunos para a 

causa; 

- Desenvolver um conjunto de 

iniciativas, nas quais todos os 

elementos da Comunidade 

Educativa  possam participar, com 

vista à decoração do espaço; 

- Promover e reforçar a relação 

professor-aluno e aluno-aluno; 

- Fomentar o espírito colaborativo 

entre os diferentes elementos da 

Comunidade educativa. 

 

 

Comunidade Educativa 
Todos os elementos da 

ERS 

Joana Azevedo 

Michael Cunha 

Pedro Azevedo 
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abril 

 A DEFINIR 

- Promoção de um percurso 
de aprendizagem 
personalizado e bem-
sucedido; 

- Fortalecimento e 
consolidação da relação 
Colégio – Comunidade 
Educativa; 

- Consolidação de 
mecanismos de 
participação de toda a 
comunidade educativa; 

- Reconhecimento de 
competências cívicas na 
formação de cidadãos 
capazes de cooperar com 
os outros e trabalhar em 
grupo; 

- Monitorização da qualidade 
da prestação do serviço 
educativo; 

- Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos 
e para todos; 

- Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

CAFÉ FILOSÓFICO NO CNM 
 

- Dar a conhecer métodos e 
formas de dialogar; 

- Desenvolver a capacidade  
critica e criativa dos alunos; 

- Fomentar a aproximação e 
participação da comunidade 
escolar. 

Professor de Filosofia e 
Comunidade CNM 

- Professor de 
Filosofia 

Tomás Carneiro 

A definir 
(tarde) 

Promoção de um percurso de 
aprendizagem personalizado e 
bem-sucedido; 

Monitorização da qualidade da 
prestação do serviço 
educativo; 

Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos e 
para todos; 

UMA AULA NA FCUP – “O MUNDO DOS 
NÚMEROS COMPLEXOS” 

 
12.º ano 

- O contacto com uma instituição 
de ensino superior. 

- Fomentar o gosto pela 
Matemática. 

- Promover uma abordagem 
diferente de uma unidade temática. 

- Alunos do 12.º ano. 
- Professores de Matemática do 

12.º ano. 

- Professores de 
Matemática. 

- Professor José Carlos 
Santos da FCUP. 

Liliana Gonçalves 
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A definir pelo 
Pmate 

(dia todo) 

Promoção de um percurso de 
aprendizagem personalizado e 
bem-sucedido; 

Monitorização da qualidade da 
prestação do serviço 
educativo; 

Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos e 
para todos; 

Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

Diz+ 
(Competição de Matemática na Faculdade 

de Ciências da Universidade de Aveiro) 
 

2º CEB 

Testar e aperfeiçoar os 
conhecimentos matemáticos de 

forma lúdica, atrativa e apelativa, 
fomentando o gosto e o 

entusiasmo pela Matemática. 

- Alunos do 2.º CEB; 
- Professores de Matemática. 

- Professores de 
Matemática. 

Raquel Oliveira 

A definir pelo 
Pmate 

(dia todo) 

Promoção de um percurso de 
aprendizagem personalizado e 
bem-sucedido; 

Monitorização da qualidade da 
prestação do serviço 
educativo; 

Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos e 
para todos; 

Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

EquaMat 
(Competição de Matemática na Faculdade 

de Ciências da Universidade de Aveiro) 
 

3º CEB 

Testar e aperfeiçoar os 
conhecimentos matemáticos de 

forma lúdica, atrativa e apelativa, 
fomentando o gosto e o 

entusiasmo pela Matemática. 

- Alunos do 3.º CEB; 
- Professores de Matemática. 

- Professores de 
Matemática. 

Raquel Oliveira 

A definir pela 

Instituição -

PROSOFOS 

Consagrar uma preparação 
académica que garanta o 
prosseguimento dos estudos e 
a aquisição de conhecimentos 
e competências relevantes 
para a vida futura  

- pensamento crítico, 
competências dialógicas e 
escritas, através de uma 
formação curricular mais 
enriquecido. 

OLIMPÍADAS NACIONAIS DA FILOSOFIA 

2018 

-Possibilitar uma efetiva 

contribuição da filosofia à 

formação dos alunos; 

-Estimular o desenvolvimento do 

espírito crítico e dialógico entre os 

alunos; 

-Desenvolver o interesse pela 

leitura, bem como o de realizar 

diálogo filosófico investigativo; 

-Vivenciar o questionamento, a 

-Alunos do ensino secundário  
- Professora de 

Filosofia 
Ana da Gama 
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investigação de conceitos e a 

criação de novas possibilidades de 

pensar por meio da prática de 

filosofar; 

abril 

 A DEFINIR 

Promoção de um percurso de 
aprendizagem personalizado e 
bem-sucedido; 

Reconhecimento de 
competências cívicas na 
formação de cidadãos capazes 
de cooperar com os outros e 
trabalhar em grupo; 

Monitorização da qualidade da 
prestação do serviço 
educativo; 

Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos e 
para todos; 

Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

 

OLIMPÍADAS DA FÍSICA 

- Incentivar e desenvolver o 
gosto pelo conhecimento. 

- Detetar vocações científicas. 

- Apelar à qualidade do 
raciocínio, à criatividade e à 
imaginação. 

Alunos do 3.º CEB/SEC e 
Secundário 

Professores de Físico-Química. 

- Professores do 
Grupo de Física e 
Química 

Joana Azevedo 

Alexandre Silva 

abril  
A definir 
(tarde) 

- Promoção de um percurso 
de aprendizagem 
personalizado e bem-
sucedido; 

- Monitorização da qualidade 
da prestação do serviço 
educativo; 

- Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos 
e para todos; 

UMA AULA NA FCUP – “O MUNDO DOS 
NÚMEROS COMPLEXOS” 

 
12.º ano 

- O contacto com uma instituição 
de ensino superior. 

- Fomentar o gosto pela 
Matemática. 

- Promover uma abordagem 
diferente de uma unidade temática. 

- Alunos do 12.º ano. 
- Professores de Matemática do 

12.º ano. 

- Professores de 
Matemática. 

- Professor José Carlos 
Santos da FCUP. 

Liliana Gonçalves 
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 abril 

 A DEFINIR 

- Promoção de um percurso 
de aprendizagem 
personalizado e bem-
sucedido; 

- Reconhecimento de 
competências cívicas na 
formação de cidadãos 
capazes de cooperar com 
os outros e trabalhar em 
grupo; 

- Monitorização da qualidade 
da prestação do serviço 
educativo; 

- Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos 
e para todos; 

- Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

OLIMPÍADAS DA QUÍMICA 

 

- Incentivar e desenvolver o 
gosto pelo conhecimento; 

- Detetar vocações científicas; 

- Apelar à qualidade do 
raciocínio, à criatividade e à 
imaginação. 

Alunos do 3.º CEB/SEC e 
Secundário 

Professores de Físico-Química. 

- Professores do 
Grupo de Física e 
Química 

- Joana Azevedo  
- João Baptista 

MAIO 

1 maio a 1 

junho 

Fortalecimento e consolidação 
da relação Colégio – 
Comunidade Educativa; 

Consolidação de mecanismos 
de participação de toda a 
comunidade educativa; 

Reconhecimento de 
competências cívicas na 
formação de cidadãos capazes 
de cooperar com os outros e 
trabalhar em grupo; 

Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos e 
para todos; 

Responsabilidade Social 
 

Pirilampo Mágico 

- Sensibilizar os alunos para a 

causa; 

- Promover e reforçar a relação 

professor-aluno e aluno-aluno; 

- Fomentar o espírito colaborativo 

entre os diferentes elementos da 

Comunidade educativa. 

Comunidade Educativa 
Todos os elementos da 

ERS 
ERS 
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4 de maio - Fortalecer a ligação Escola e 
Comunidade Educativa. 

COMEMORAÇÃO DO DIA DA MÃE 
 
 

CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

- Fomentar o intercâmbio 
Escola/Família. 
- Educar para os valores com base 
na inter-relação familiar. 
- Desenvolver o espírito de união 
e de grupo através da atividade 
física. 

- Crianças da Creche e Pré-
Escolar 
- Docentes da Creche e do Pré-
Escolar 
- Assistentes Operacionais 
- Docente de Música, Jogo 
Dramático | Teatro 
- Mães 
 

- Docentes da Creche e 
do Pré-Escolar 
- Assistentes 
Operacionais 
- Docente de Música, 
Jogo Dramático | Teatro 
 

- Docentes do Pré-
Escolar 
-Assistentes 
Operacionais 
-Docente de Música, 
Jogo Dramático | Teatro 

4  de maio - Fortalecer a ligação Escola e 
Comunidade Educativa. 

 
DIA DA MÃE  

 
- 

1º CEB 

- Fomentar o intercâmbio 
Escola/Família; 
- Educar para os valores com 
base na inter-relação familiar; 

- Desenvolver o espírito de união e 
de grupo através da atividade 
física. 

- Mães; 
- Docentes Titulares de Turma; 
- Docentes do 
Enriquecimento 
Curricular; 
- Alunos do 1º CEB; 
- Assistentes Operacionais 

- Docentes Titulares de 
Turma. 

- Grupo 
Responsável 
pelo PAA. 

9  de maio 

Fortalecimento e consolidação 
da relação Colégio – 
Comunidade Educativa; 

Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

Investir na preparação 
académica que garanta o 
prosseguimento de estudos, a 
aquisição de conhecimentos e 
competências para a vida 
futura. 

Promoção de um percurso de 
aprendizagem personalizado e 
bem-sucedido; 

COMEMORAÇÃO 
DO DIA DA 
EUROPA 

 
“Portugal e o Projeto Europeu”  

 
ENSINO SECUNDÁRIO 

-Exposição / atividade a 
desenvolver pelos alunos do 
secundário nas salas das 
diferentes valências; 
- Explorar a cultura gastronómica 
de diferentes países da U.E; 
- Compreender a Europa nas três 
escalas geográficas; 
- Sensibilizar os alunos para 
integração política, social e 
económica na União Europeia; 

- Fomentar o espírito criativo dos 

alunos. 

- Participar, empreender e praticar 
a cidadania democrática europeia; 

- Consagrar uma preparação 

académica que garanta o 

prosseguimento de estudos e a 

aquisição de conhecimentos e 

competências relevantes para a 

vida futura  

- Professor de Economia e 
alunos do 12ºAno; 
 
(Núcleo DECOJOVEM 
 
- Alunos do Ensino Básico e 
Secundário. 

 
- Professor de 
Economia. 
 
EBE 

- Professor Michael 
Cunha. 
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10 e 11  de 

maio 

Promoção de um percurso de 
aprendizagem personalizado e 
bem-sucedido; 

Fortalecimento e consolidação 
da relação Colégio – 
Comunidade Educativa; 

Reconhecimento de 
competências cívicas na 
formação de cidadãos capazes 
de cooperar com os outros e 
trabalhar em grupo; 

Reforço do trabalho 
colaborativo e de articulação e 
sequencialidade num sistema 
inovador; 

Consolidação de mecanismos 
de participação de toda a 
comunidade educativa; 

Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos e 
para todos; 

FEIRA DAS PROFISSÕES 
 

9.º ano e Secundário 
 

- Contribuir para a construção da 
educação para carreira dos 
alunos do 9º ano e ensino 
secundário 

- Dinamizar atividades 
informativas, exploratórias, de 
reflexão e/ou lúdico 
pedagógicas que incentivem a 
aprendizagem colaborativa e 
coletiva no âmbito de temáticas 
das profissões. 

- Explorar a noção de 
competências profissionais 
(hard skills) e de competências 
pessoais e sociais (soft skills) 
associadas a determinada 
profissão. 

Alunos de 3º CEB e 
Secundário; 

Alunos de 3º 
CEB e 
Secundário; 

DT´s 

SEAE 

Profs. 3º CEB e Sec 

SEAE e 

Docentes dos 
departamentos 

14  de maio 

Promoção de um percurso de 
aprendizagem personalizado e 
bem-sucedido; 

Monitorização da qualidade da 
prestação do serviço 
educativo; 

Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos e 
para todos; 

Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

MAISMAT 
(Competição de Matemática na Faculdade 

de Ciências da Universidade de Aveiro) 
 

2º CEB 

- Testar e aperfeiçoar os 
conhecimentos matemáticos de 
forma lúdica, atrativa e apelativa, 
fomentando o gosto e o 
entusiasmo pela Matemática. 

- Alunos do 2.º CEB; 
- Professores de Matemática. 

- Professores de 
Matemática. 

Raquel Oliveira 

15  de maio Promoção de um percurso de 
aprendizagem personalizado e 

EQUAMAT 
(Competição de Matemática na Faculdade 

de Ciências da Universidade de Aveiro) 
 

- Testar e aperfeiçoar os 
conhecimentos matemáticos de 
forma lúdica, atrativa e apelativa, 
fomentando o gosto e o 

- Alunos do 3.º CEB; 
- Professores de Matemática. 

- Professores de 
Matemática. 

Raquel Oliveira 
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bem-sucedido; 

Monitorização da qualidade da 
prestação do serviço 
educativo; 

Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos e 
para todos; 

Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

3º CEB entusiasmo pela Matemática. 

16  de maio 

Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação 

e sequencialidade num 

sistema inovador; 

Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

PARQUE NATURAL DO LITORAL NORTE  
(ESPOSENDE) 

 
(8.º ANO) 

- Sensibilizar os alunos para a 
educação ambiental; 
- Aplicar os conteúdos 
programáticos adquiridos nas 
aulas de Ciências Naturais; 
- Promover e reforçar a relação 
professor-aluno e aluno-aluno. 

 
- Alunos do 8.º ano; 

- Professoras de Ciências 
Naturais do 8.º ano. 

 
Juliana Machado 

Patrícia Mondragon 

 
Patrícia Mondragon 

Data a definir 
14 a 18 de maio  

- Promoção de um percurso de 
aprendizagem personalizado 
e bem-sucedido; 

- Reforço do trabalho 
colaborativo e de articulação 
e sequencialidade num 
sistema inovador; 

- Promoção da inclusão e o 
sucesso educativo de todos e 
para todos; 

Visita de Estudo  
Parque Aventura da Lipor 

 
4.º ano – 1.ºCEB 

- Promover hábitos de vida 
saudável; 

- Promover a socialização; 

-  Promover hábitos de 
reciclagem e cuidados com o 
meio ambiente.   

-Alunos do 4.º ano. 
-Professores titulares de turma. 

-Assistentes Operacionais.  

-Professores titulares de 
turma. 

-Professores titulares de 
turma. 
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20  de maio 

-Reconhecimento de 

competências cívicas na  

formação de cidadãos capazes 

de cooperar com os outros e 

trabalhar em grupo. 

DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA A 
OBESIDADE 

 
1º CEB  

Almoço Saudável acompanhado pelos pais no 
CNM 

 
Toda a comunidade Educativa 

Workshop de culinária “Cozinha com Sabor” 

com chef de cozinha, mediante pré-inscrições 

- Promover comportamentos 
saudáveis; 

Prevenir comportamentos de risco. 

- Educadores; 

- Docentes das áreas 
coadjuvadas; 

Assistentes Operacionais. 

Nutricionista Serviço de Nutrição. 

30  de maio 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; - Reconhecimento  

de competências  cívicas  na 

formação  de  cidadãos 

capazes  de  cooperar  com os  

outros  e  trabalhar  em grupo;  

III Feira de produtos biológicos 

- Sensibilizar e promover junto da 

Comunidade Educativa a 

importância de uma alimentação 

saudável e sustentável. 

- Angariar fundos para uma 

instituição de preservação da 

Biodiversidade.  

- Estimular o empreendedorismo 

dos alunos. 

Comunidade Educativa 

 

Equipa Eco-Escolas 

Nutricionista do Colégio 
Andreia Constante 

A definir 

-Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio - Comunidade 

Educativa;  

-Consolidação de mecanismo 

de participação de toda a 

comunidade educativa;  

-Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador;  

CAMINHADA/ CORRIDA SOLIDÁRIA/ da 
FAMÍLIA 

-Promover comportamentos 

saudáveis;  

- Motivar para a prática 

desportiva;  

-Promover a solidariedade; 

-Investir na articulação de 

atividades e projetos que 

promovam o interação entre 

professores, alunos, assistentes 

operacionais e Pais e 

Encarregados de Educação;  

 

Alunos 23CEB;  
Alunos Ensino Secundário;  
Assistentes Operacionais;  

Pais e Encarregados de 
Educação. 

Equipa PESES;  
Projeto Eco-Escolas;  

Equipa da 
Responsabilidade 

Social. 

Equipa PESES 
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A DEFINIR 

Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado e 

bem-sucedido; 

Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador; 

Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos e 

para todos; 

Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

 

VISITA DE ESTUDO 

PEÇA DE TEATRO: “LEANDRO, REI DA 

HELÍRIA” 

 

3º CEB 

Sensibilizar os alunos para as 
artes dramáticas; 

Compreender a diversidade das 
artes e do teatro; 

Compreender e valorizar o teatro 
enquanto património cultural e 
social. 

Alunos do 7º Ano 
Professoras de 

Português 

Professoras 

Antonina Cunha 

Cristina Falcão 

 

JUNHO 

1 de junho 

Fortalecimento e consolidação 

da relação Colégio - 

Comunidade Educativa;  

-Consolidação de mecanismo 

de participação de toda a 

comunidade educativa;  

-Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade . 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 
 

Dinamização de atividades 
Insufláveis e realização de jogos no exterior 

Piquenique saudável 
 

CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

- Proporcionar momentos de 
intercâmbio entre as diferentes 
faixas etárias. 
- Comemorar o Dia da Criança. 
- Partilhar experiências com 
crianças de outros contextos 
sociais. 
 

- Crianças da Creche e Pré-
Escolar 
- Docentes do Pré-Escolar 
- Assistentes Operacionais 
- Nutricionista 

- Docentes do Pré-
Escolar 
- Assistentes 
Operacionais 
- Nutricionista 

- Docentes da Creche e 
do Pré-Escolar 
- Assistentes 
Operacionais 
- Nutricionista  

1 de junh0 

Fortalecimento e consolidação 

da relação Colégio - 

Comunidade Educativa;  

-Consolidação de mecanismo 

de participação de toda a 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 
 

Insufláveis e realização de jogos no exterior.  
 

1º CEB 

- Proporcionar momentos de 
intercâmbio entre as diferentes 
faixas etárias; 
- Comemorar o Dia da Criança;  

- Partilhar experiências com 
crianças de outros contextos 
sociais. 
 

- Docentes Titulares de Turma; 
- Docentes do 
Enriquecimento 
Curricular; 
- Alunos do 1º CEB; 
- Assistentes Operacionais; 

- Docentes Titulares de 
Turma. 

- Grupo responsável 
pelo PAA.. 
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comunidade educativa;  

-Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade. 

 

4 a 8 de juhno 

- Investir na preparação 

académica que garanta o 

prosseguimento de estudos, a 

aquisição de conhecimentos e 

competências para a vida 

futura. 

PASSEIOS DE FINAL DE ANO  
 

TURMAS 2 ANOS E PRÉ-ESCOLAR 
- Assinalar o final do ano letivo. 

- Crianças da Creche e Pré-
Escolar 
- Docentes da Creche e do Pré-
Escolar 
- Assistentes Operacionais 
 

- Docentes da Creche 
do Pré-Escolar 
- Assistentes 
Operacionais 
 

- Docentes da Creche e 
do Pré-Escolar 
- Assistentes 
Operacionais 
 

4 a 8 
de junho 

Promoção de um percurso de 

aprendizagem personalizado 

e bem-sucedido; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação 

e sequencialidade num 

sistema inovador; 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com os 

outros e trabalhar em grupo; 

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação 

e sequencialidade 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

 

EXPOSIÇÃO / APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHOS DE 

E.V. / E.T./ DESENHO / EXP. 

DRAMÁTICA / ED. MUSICAL / ED. 

FÍSICA / CLUBES 

 

2.º, 3.º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO 

- Potenciar momentos de 

interação e de sociabilização 

entre pais, alunos e restante 

comunidade educativa; 

- Valorizar a importância da 

arte em vários contextos 

educativos; 

- Promover o entendimento dos 

fenómenos da visão, da 

perceção e da ilusão; 

- Identificar e estudar a 

linguagem visual, os seus 

elementos e a sua gramática  

- Apresentar à comunidade 

educativa os trabalhos 

elaborados pelos alunos nas 

aulas de Ed. Visual, Ed. 

 

- Comunidade Educativa. 

 

- Docentes 

de Ed. 

Visual, Ed. 

Tecnológica 

e Educação 

Musical; 

- Docente de Desenho; 

- Docente de Oficina 

de Artes; 

- Docente de 

Exp. 

Dramática; 

- Docentes de 

Ed. Física; 

- Docente de T.I.C. 

- Professores: Carla 

Capela; Joana da 

Conceição; 

Joaquim Jesus; 

Patrícia Basílio; 

Ruben Correia; 

João Angélico; 

Luís Sousa, Marta 

Otero; Nuno 

Pereira; 

Marco Matos; 

Teresa Alves; 

Tito Santos; 
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educativo; Tecnológica, Desenho, 

Geometria, Exp. Dramática, 

Clubes; 

- Valorizar a importância da arte 

em vários contextos educativos. 

11 a 15 de 
junho 

- Reconhecimento de 

competências cívicas na 

formação de cidadãos 

capazes de cooperar com 

os outros e trabalhar em 

grupo;  

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de 

articulação e 

sequencialidade num 

sistema inovador; 

PASSEIOS FINAL DE ANO 

2.º, 3.º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO 
-Assinalar o Final do Ano Letivo. 

- Alunos e Professores do 2.º, 

3.º CEB e Ensino Secundário;  

- Docentes de 

Educação Física e 

Diretores de Turma. 

Professores: 

Luís Sousa, Marta 

Otero; Nuno Pereira; 

Marco Matos; 

Teresa Alves; 

 

21 e 22 junho  
VIAGEM DE FINALISTAS 

 
1º CEB 

- Assinalar o final do 1ºCEB. 
- Alunos do 4ºAno; 
- Professores do 1ºCiclo. 

- Docentes Titulares de 
Turma. 

- Docentes Titulares de 
Turma. 

26 a 7 de julho 
- Fortalecer a ligação Escola e 

Comunidade Educativa. 

ÉPOCA BALNEAR 
 

1.ºCEB 
- Assinalar a chegada do verão 

- Direção e Coordenação;  
- Alunos; 
- Professores do 1º 

Ciclo. 

- Docentes Titulares 
de Turma. 

- Docentes 
Titulares de Turma. 

Data a definir 
junho 

 

OPEN DAY 
 

Creche 
Pré-escolar 

1.ºCEB 

- Assinalar o final do ano letivo. 

- Direção e Coordenação;  
- Alunos; 
- Docentes 
- Pais e Encarregados. 

- Docentes 
- Docente de música, 
jogo dramático, teatro 
- Docentes de inglês 

- Docentes  

Data a definir 
pelo Fórum da 

Maia 

-Promoção de um percurso de 
aprendizagem personalizado 
e bem-sucedido; 
- Reforço do trabalho 
colaborativo e de articulação 
e sequencialidade num 

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DE OFICINA 
DE ARTES, DESENHO E OFICINA 

MULTIMÉDIA 
ENSINO SECUNDÁRIO – ALUNOS DO 

CURSO DE ARTES VISUAIS 

- Potenciar momentos de 
interação e de sociabilização entre 
pais, alunos e restante 
comunidade educativa; 
- Valorizar a importância da arte 
em vários contextos educativos; 

- Comunidade Educativa. 

- Professor de Desenho; 
- Professor de Oficina 
de Artes; 

- Professor de Oficina 
Multimédia. 

Carla Capela Joaquim 
Jesus João Angélico 
Patrícia Basílio 
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sistema inovador; 
- Reconhecimento de 
competências cívicas na 
formação de cidadãos 
capazes de cooperar com os 
outros e trabalhar em grupo; 
- Reforço do trabalho 
colaborativo e de articulação 
e sequencialidade num 
sistema inovador; 
- Monitorização da qualidade 
da prestação do serviço 
educativo;  

- Apresentar à comunidade 
educativa os trabalhos elaborados 
pelos alunos nas aulas de Oficina 
de Artes, Desenho e Oficina 
Multimédia. 
- Valorizar a importância da arte 

em vários contextos educativos 

Junho 
 (a definir) 

- Promoção de um percurso 

de aprendizagem 

personalizado e bem-

sucedido; 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa; 

- Consolidação de 

mecanismos de 

participação de toda a 

comunidade educativa; 

- Monitorização da qualidade 

da prestação do serviço 

educativo; 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos 

e para todos; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

LANÇAMENTO DOS LIVROS 

O LUGAR DA ESCRITA II 

E 

SENTIR AS PALAVRAS 

- Cativar os alunos para a 

escrita, através de 

metodologias sempre 

inovadoras e surpreendentes; 

Desbloquear a criatividade, 

fazendo as pazes com o crítico 

interno  

- Promover a capacidade 

implícita de memória; 

Aprofundar a flexibilidade e a 

imaginação, explorando o 

potencial intuitivo;  

- Estimular a sensibilidade (nas 

suas diversas aceções); 

- Laborar na exploração da 

expressividade (oral e corporal); 

- Estimular a potencialização de 

universos imaginários; 

- Fomentar uma visão 

personalizada do mundo em 

Alunos dos 123SEC 
Professoras de 

Português 
Antonina Cunha 
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redor; 

- Estruturar o encadeamento do 

raciocínio; 

- Aprender a observar factos 

vividos e conhecidos. 

Data a definir 
- Fortalecer a ligação Escola e 

Comunidade Educativa. 

REUNIÕES DE PAIS 

 

1º CEB 

- Entrega dos registos de 

avaliação. 

- Direção; 

- Coordenação; 

- Docentes Titulares de Turma; 

- Pais e Encarregados de 

Educação. 

- Docentes Titulares 

de Turma. 
- Docentes 
Titulares de Turma. 

Data a definir 

- Promoção da inclusão e o 

sucesso educativo de todos  

e para todos. 

PASSEIO DE FINAL DE ANO 

 

             1º CEB (1º, 2º e 3º ANOS) 

- Assinalar o final do ano letivo. 

- Alunos do 1º CEB; 

- Professores do 1º CEB 

- Assistentes Operacionais. 

- Docentes Titulares de 

Turma. 
- Docentes Titulares de 
Turma. 

JULHO 

2 a 13 de julho 
- Fortalecer a ligação Escola e 

Comunidade Educativa. 

ÉPOCA BALNEAR 

 

 

PRÉ-ESCOLAR 

- Fomentar o contacto e a 

exploração em diferentes 

contextos: água, areia, sol, etc.. 

- Proporcionar hábitos em 

contextos saudáveis. 

- Promover o intercâmbio entre 

crianças de distintas idades. 

- Crianças do Pré-Escolar 

- Docentes do Pré-Escolar 

- Assistentes Operacionais 

 

- Docentes do Pré-

Escolar 

- Assistentes 

Operacionais 

 

- Docentes do Pré-
Escolar 
- Assistentes 
Operacionais 
 

12 e 13 de julho 
- Fortalecer a ligação  Escola e 

Comunidade Educativa. 

REUNIÕES DE PAIS 

 

CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

- Entrega dos registos de 

avaliação. 

- Refletir sobre as atividades e 

projetos de cada sala. 

- Promover o intercâmbio com os 

Encarregados de Educação. 

- Avaliar o desenvolvimento grupal 

- Direção 

- Coordenação 

- Docentes do Pré-Escolar 

- Pais e Encarregados de 

Educação 

- Docentes do Pré-

Escolar 

- Docentes das áreas 

coadjuvadas. 

- Docentes do Pré-
Escolar 
- Assistentes 
Operacionais 
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Julho 
A definir 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa;  

- Consolidação de 

mecanismos de participação 

de toda a comunidade 

educativa;  

- Reforço do trabalho 

colaborativo e de articulação e 

sequencialidade num sistema 

inovador; 

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

  

SUMMER COURSE 

 

ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES 

 

- Experienciar novos aspetos da 

língua e cultura inglesas.  

- Promover as competências da 

língua inglesa através da imersão 

no contexto académico, social e 

cultural de um país falante nativo 

de inglês.   

Alunos do 2º e 3º CEB e 

Secundário e 

Professores de Inglês 

- Professores de Inglês. Elisabete Teixeira  
 

AO LONGO DO ANO 

Ao longo do ano 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

Educativa;  

- Consolidação de 

mecanismos de participação 

de toda a comunidade 

educativa;  

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA 

ESCOLAR 

- Promover a organização da 

Biblioteca. 

Professores da Equipa da 

Biblioteca Escolar 

Professores 

da Equipa da 

Biblioteca 

Escolar 

Professores da Equipa 
da Biblioteca Escolar 

Ao longo do ano 

- Fortalecimento e 

consolidação da relação 

Colégio – Comunidade 

ACOMPANHAR OS ALUNOS NA 

REALIZAÇÃO DAS SUAS TAREFAS, 

VIGIANDO, IGUALMENTE, O SEU 

- Promover hábitos de estudo, bem 

como de leitura e pesquisa 

autónomas. 

Professores da Equipa da 

Biblioteca Escolar 

Professores 

da Equipa da 

Biblioteca 

Professores da Equipa 
da Biblioteca Escolar 
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Educativa;  

- Consolidação de 

mecanismos de participação 

de toda a comunidade 

educativa;  

- Aprofundamento da visão 

estratégica institucional. 

COMPORTAMENTO  Escolar 

Ao longo do ano 

- Fortalecimento e 
consolidação da relação 
Colégio – Comunidade 
Educativa;  

- Consolidação de 
mecanismos de participação 
de toda a comunidade 
educativa;  

- Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PAINEL 
DE ENTRADA TODOS OS MESES UM 

TEMA DIFERENTE 
 

“MURAL DAS SENSAÇÕES” 

-O Painel da entrada visa 
incentivar e desenvolver o gosto 
pela expressão artística; 

- Promove a criatividade; 

Alunos que frequentam o 
espaço Biblioteca 

Professora Joana da 
Conceição 
Colaboração dos  
Professores da Equipa 
da Biblioteca Escolar 

Professora Joana da 
Conceição 

Ao longo do ano 

- Fortalecimento e 
consolidação da relação 
Colégio – Comunidade 
Educativa;  

- Consolidação de 
mecanismos de participação 
de toda a comunidade 
educativa;  

- Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

MONTAGEM E DINAMIZAÇÃO DE 
EXPOSIÇÕES COM OS TRABALHOS DOS 
ALUNOS, REALIZADOS NO ÂMBITO DAS 

DISCIPLINAS DE EV E DE ET. 

-O Painel da entrada visa 
incentivar e desenvolver o gosto 
pela expressão artística; 

- Promove a criatividade; 

Alunos que frequentam o 
espaço Biblioteca 

Professora Joana da 
Conceição 
Colaboração dos  
Professores da Equipa 
da Biblioteca Escolar 

Professora Joana da 
Conceição 

Ao longo do ano 

- Fortalecimento e 
consolidação da relação 
Colégio – Comunidade 
Educativa;  

- Consolidação de 
mecanismos de participação 
de toda a comunidade 

 
CONCURSO DE ADIVINHAS – SEMANAL 

-Despertar a curiosidade e 
desenvolver o gosto pela cultura 
oral portuguesa, 

 

Alunos que frequentam o 
espaço Biblioteca 

Professora Cristina 
Falcão 
Colaboração dos  
Professores da Equipa 
da Biblioteca Escolar 

Professora Cristina 
Falcão 
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educativa;  

- Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

Ao longo do ano 

- Fortalecimento e 
consolidação da relação 
Colégio – Comunidade 
Educativa;  

- Consolidação de 
mecanismos de participação 
de toda a comunidade 
educativa;  

- Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

CURSO DE LEITURA E ESCRITA BRAILLE 

- Dar a conhecer uma nova e 
diferente forma de comunicação; 

- Promover a inclusão 

Alunos que frequentam o Clube 
de leitura e escrita Braille 

Professora Antonina 
Cunha 
 

Professora Antonina 
Cunha 
 

Ao longo do ano 

- Fortalecimento e 
consolidação da relação 
Colégio – Comunidade 
Educativa;  

- Consolidação de 
mecanismos de participação 
de toda a comunidade 
educativa;  

- Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

SPELLING BEE 
- sensibilizar os alunos para a 
língua inglesa 

Alunos que frequentam o 
espaço Biblioteca 

Professora Elisabete 
Teixeira 
Colaboração dos  
Professores da Equipa 
da Biblioteca Escolar 

Professora Elisabete 
Teixeira 
 

Ao longo do ano 

- Fortalecimento e 
consolidação da relação 
Colégio – Comunidade 
Educativa;  

- Consolidação de 
mecanismos de participação 
de toda a comunidade 
educativa;  

FILM CLUB – MENSAL 
- sensibilizar os alunos para a 
língua inglesa 

Alunos que frequentam o 
espaço Biblioteca 

Professora Elisabete 
Teixeira 
Colaboração dos  
Professores da Equipa 
da Biblioteca Escolar 

Professora Elisabete 
Teixeira 
 

Ao longo do ano 

- Fortalecimento e 
consolidação da relação 
Colégio – Comunidade 
Educativa;  

- Consolidação de 

ENGLISH STORYTELLING TIME! 
- sensibilizar os alunos para a 
língua inglesa 

Alunos que frequentam o 
espaço Biblioteca 

Professora Elisabete 
Teixeira 
Colaboração dos  
Professores da Equipa 
da Biblioteca Escolar 

Professora Elisabete 
Teixeira 
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mecanismos de participação 
de toda a comunidade 
educativa;  

Ao longo do ano 

- Fortalecimento e 
consolidação da relação 
Colégio – Comunidade 
Educativa;  

- Consolidação de 
mecanismos de participação 
de toda a comunidade 
educativa;  

- Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

TORNEIOS HISTÓRICOS CNM 

-Os Torneios Históricos visam 
incentivar e desenvolver o gosto 
pela História e desenvolver 
competências nesta área: 

- Contribuir para o alargamento da 
Cultura Geral; 

- Consolidar e avaliar conteúdos 
abordados ao longo do ano, na 
disciplina de História; 

Professores de H.G.P e História 
Alunos do 2º e 3º ciclo 

Professoras 
de História 

Professora Paula Pinto 
e Núria Azevedo. 

setembro a maio 

-Promoção de um percurso 
de aprendizagem 
personalizado e bem-
sucedido; 

- Reforço do trabalho 
colaborativo e de articulação e 
sequencialidade num sistema 
inovador;  

- Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

 

YOUNG BUSINESS TALENTS 

--Programas de desenvolvimento 
pessoal e orientação académica e 
profissional em especial para 
alunos de Economia e Gestão para 
além de outras áreas 
proporcionando e explorando as 
diversas atividades vocacionais da 
área; 

-Simulador empresarial que permiti 
praticar gestão e ser uma 
experiência prática; 

-Sentir de perto o que é ter e gerir 
uma empresa; 

-Laboratório para experimentar o 
mundo empresarial; 

-Aquisição de mais conhecimentos 
para decidir o que fazer no futuro; 

-Compreender melhor a teoria e 
estar melhor preparado para os 
exames; 

- -Desenvolver novas 
habilidades/ capacidades. 

- Professor de Economia e 
alunos do 10º,11º e 12º Ano; 

 

- Professor de 
Economia. 

- Professor Michael 
Cunha. 
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outubro a abril 

- Promoção de um 
percurso de aprendizagem 
personalizado e bem-
sucedido; 

- Reforço do trabalho 
colaborativo e de articulação e 
sequencialidade num sistema 
inovador;  

- Aprofundamento da visão 
estratégica institucional. 

 
GERAÇÃO EURO 

-Programas de desenvolvimento 
pessoal e orientação académica e 
profissional em especial para 
alunos de Economia e Gestão 

 - Consagrar uma preparação 
académica que garanta o 
prosseguimento de estudos e a 
aquisição de conhecimentos e 
competências relevantes para a 
vida futura (Sucesso Académico), 
investindo num processo de 
formação curricular mais 
enriquecido. 

-Perceberem em que é que 
consiste a política monetária e 
financeira; 

-A relação entre a política 
monetária e o conjunto da 
economia. 

- Professor de Economia e 
alunos do 10º,11º e 12º Ano; 
 

- Professor de 
Economia. 

- Professor Michael 
Cunha. 

Ao longo do ano 

- Investir num sistema de 
educação aberto e 
inovador. 

FITESCOLA: O PROGRAMA DOS ALUNOS 
ATIVOS 

- Avaliação da Aptidão Física 
através de uma base de dados 
nacional dinâmica;  

- Geração automática de 
relatórios individuais;  

- Acesso a recursos educativos 
com documentos, destaques e 
vídeos.  

- Professores de Educação 
Física; SNAS; Alunos do 
23CEB e Secundário. 

-Professores de 
Educação Física 
- SNAS 

Equipa PESES 

Ao longo do ano 

- Reconhecimento de 
competências cívicas na  
formação de cidadãos 
capazes de cooperar com 
os outros e trabalhar em 
grupo. 

 
ESTIGMA E SAÚDE MENTAL 

 
NOS POLOS II E III AFIXAR PANFLETOS 

SOBRE O ESTIGMA E A SAÚDE MENTAL, 
DISPONIBILIZADOS PELA OPP. 

 
1.º/2.º E 3.º CEB 

- Sensibilizar a comunidade 
educativa para o estigma 
relacionados com os problemas 
de saúde mental e a 
necessidade de prevenir e 
reduzir os riscos inerentes aos 
mesmos. 

-SEAE Equipa PESES 
Patrícia Mota 

Equipa PESES 


