PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Colégio Teresiano
Ano letivo 2020-2021

Setor/
Departamento

Calendarização

Atividades/Projetos

Objetivos

Recursos/
Materiais Físicos

Intervenientes

Ao longo do ano letivo

1.º Ciclo

1.º Ciclo

1.º Ciclo

Continuação
da
Ao longo do ano
- Alertar os alunos para a ajuda, a preocupação com
colaboração com o
- Livros, papel, etc.
letivo
os outros.
Banco Alimentar

Ao longo do ano Projeto 1+1=Todos
letivo
(Matemática)

- Realizar um desafio matemático mensal;
- Participar nos jogos do Canguru Matemático;
- Construir e realizar jogos matemáticos;
- Desenvolver o raciocínio lógico-matemático através
de diferentes atividades…

- Criar uma biblioteca de turma;
Ao longo do ano Projeto Nos Braços da - Trabalhar uma história/autor por período;
letivo
Leitura
- Criar o gosto pela leitura;
(Português)
- Partilhar conhecimentos.

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

- Alunos do 1.º
Ciclo;
- Professores

- Alunos do 1.º
- Desafios matemátCiclo;
icos;
- Professores das
- jogos;
várias áreas cur- livros.
riculares.

- Livros, vídeos…
- Recinto escolar
- Biblioteca
- Salas

- Alunos do 1.º
Ciclo;
- Professores das
várias áreas curriculares.
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1.º CICLO
DL

Pen Friends
(correspondência com

Ao longo do ano colegas de outros colé
letivo
gios/nacionalidades utilizando a língua inglesa)



DL

DE

DE

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

Projeto de Espanhol
“El Internado”

» Colaboração na organização e dinamização
de atividades dos Projetos de Férias dos 1º e 2º
ciclos.

Exposições – Artes

- Compreender palavras e frases simples.
- Expressar-se em situações previamente preparadas.
- Desenvolver o conhecimento do seu mundo e do
mundo do outro.
- Conhecer vocabulário simples do dia-a-dia.
Material de escrita e
- Conhecer vocabulário com base nos temas apresen- pintura.
tados.
- Compreender algumas estruturas elementares do
funcionamento da língua.
- Produzir um texto simples com vocabulário conhecido.
- Fomentar e estimular o ggosto pela língua;
- Motivar os alunos para a cultura e civilização espanholas;
- Adquirir hábitos de tradução imediata e comparativa entre a língua materna e a língua espanhola;
- Apreender e aplicar vocabulário diversificado;
- Ampliar as ferramentas linguísticas de interação comunicacional em diferentes contextos.

-------------------------

- Docente de Inglês;
- Alunos do 4º
ano.

Docente de Espanhol e alunos
do 3º ciclo

- Professores de
-Fomentar o convívio e a interação pessoal
Educação Física;
- Promover o Espírito Desportivo;
- Professoras 1º
- Divulgar a modalidade;
------------------------ciclo;
- Criar hábitos de prática desportiva regular;
- Alunos do 1º ao
- Proporcionar vivências desportivas variadas.
6º ano.
- Exposição de trabalhos realizados pelos alunos;
- Salientar as artes visuais como valor cultural;
- Motivar para as artes e para a disciplina;
Desenvolver
a
sensibilidade
artística; Trabalhos realizados
- Valorizar a realização de atividades artísticas;
- Valorizar os diferentes meios expressivos no campo
das artes visuais.

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

- Professores de
Educação Visual;
- Alunos do 5º ao
9ºano.
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- Aumentar o conhecimento dos alunos ao nível da
Educação Ambiental.
-Sensibilizar os alunos/comunidade escolar para o desenvolvimento de comportamentos, atitudes e valores
que contribuam para o equilíbrio do Planeta Terra e a
preservação da sua biodiversidade.
- Dinamizar os diferentes dias comemorativos, relativos ao “Calendário Ecológico”.

Auditório
Fotocópias
Filmes/Documentários
Literatura
Recursos informáticos
Espaço exterior
Folhetos
Projetor
Expositores

Comunidade
educativa;
Departamento
de Ciências Exatas e da Natureza;
Professora coordenadora
do
programa.

Ao longo do ano
letivo

Programa Eco-Escolas

DCEN

Ao longo do ano
letivo

Promover uma comunicação rápida e eficaz entre o
Computador/InterDinamização da página colégio e a Comunidade Educativa.
Comunidade
net/Sala de InformáWeb do Colégio
Divulgar todo o trabalho desenvolvido no Colégio ao
educativa.
tica.
longo do ano letivo.

DCEN

Ao longo do ano
letivo

Olimpíadas Portuguesas de Biologia - 1º e 2º - Motivar os alunos para o estudo da Biologia;
Eliminatórias da Cate- - Desenvolver o espírito e curiosidade científica.
goria Júnior

Ao longo do ano
letivo

- Promover o uso das tecnologias;
- Desenvolver as capacidades de utilização das ferraConcurso “Artistas Dimentas de processamento de texto e de imagem, Computadores
gitais 17ª Edição” *
como instrumentos fundamentais para estimular a
capacidade criativa dos alunos.

DCEN

DCEN

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

Sala de aula

Alunos do 9º ano

Alunos de 4º e 5º
anos
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DCEN

DCEN

Ao longo do ano
letivo

Um dia a definir
ao longo do ano

- Promover e desenvolver o cálculo mental;
- Estimular para o trabalho cooperativo e colaborativo;
Projeto Math Run
- Motivar os alunos para a disciplina de Matemática;
(Concurso de Cálculo - Melhorar os níveis de proficiência no domínio dos
mental por níveis de esNúmeros e Operações;
colaridade)
- Desenvolver a capacidade da organização e cumprimento de regras.

Canguru Matemático

Fotocópias
Prémio a definir Alunos de 5º, 6º,
para o/os melhores 7º e 8º anos de
de cada ano de esco- escolaridade.
laridade

- Estimular e motivar os alunos para o gosto pela matemática.
- Desenvolver a resolução de problemas.
- Promover a diversão a resolver questões matemáticas e que os alunos percebam que conseguir resolver
os problemas propostos é uma conquista pessoal Fotocópias
muito recompensadora.
- Aumentar o número de participantes no concurso a
nível nacional e tentar atingir as cotas de participação
de outros países.

Alunos dos 2º e
3º ciclos

1.º Período

PRÉ-ESCOLAR

3 de setembro

−
Acolhimentos às crian−
ças do Setor

Promover a adaptação das crianças ao Colégio;
−
Dar a conhecer os espaços, as educadoras, as auxiliares e colegas.

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

Educadoras;
Espaços do PréAuxiliares;
Escolar.
Crianças.
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1.º CICLO

PRÉ-ESCOLAR

1.º CICLO

1.º CICLO

PRÉ-ESCOLAR

7 de setembro

Receção aos alunos do - Promover a integração dos alunos do 1º ano no 1.º
- Salas
1.º Ciclo
ciclo;
- Fomentar o convívio e a socialização entre os alunos.

Atividade de envolvimento parental: Uma
viagem sem carro;
- Incentivar a preservar a camada de ozono;
21 a 25 de setem- Fotos
- Dar a conhecer outras formas de deslocação (andar
bro
- Registo Gráficos
- Partilha da atividade a pé; utilizar os transportes públicos; bicicleta; etc.)
na página do Facebook
do Colégio.

21 de setembro

22 de setembro

“Dia da Gratidão”

- Salas e recinto escolar;
- Dar a conhecer e iniciar o projeto/lema do Colégio:
- Cartolinas;
“Quem cuidará da vida?”.
- Vídeos
- Criação de um mural coletivo da gratidão.

Inicio do outono: Trabalhos de expressão - Sensibilizar os alunos para a beleza dessa estação;
plástica/ escrita alusivos - Desenvolver a capacidade criativa e artística
ao tema

Semana do início do
Outono:
27 de setembro a
- Recolha de elementos
2 de outubro
de outono (envolvimento parental);

- Alunos do 1.º
ciclo;
- Professores e
assistentes operacionais;

- Pais;
- Familiares;
- Crianças.

- Alunos;
- Pais/Encarregados de Educação;
- Professores titulares e de
EMRC.

- Material e aplicação de técnicas di- - Alunos;
versas;
- Professores.

- Dar a conhecer às crianças as características da estação;
- Pais;
- Possibilitar às crianças a manipulação de elementos
- Educadoras;
------------------------naturais desta estação;
- Auxiliares;
- Promover a identidade de grupo, através da partilha
- Crianças.
e decoração do espaço (hall).

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões
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- Decorar o hall da entrada do Setor com elementos do outono.

PRÉ-ESCOLAR

PRÉ-ESCOLAR

PRÉ-ESCOLAR

1.º CICLO

1.º CICLO

1 de outubro

- Sensibilizar para a música;
Dia Mundial da Música:
- Desenvolver a atenção e concentração;
Auditório do Colé- Assistir a um concerto
- Dar a conhecer os instrumentos musicais de uma or- gio
virtual.
questra.

4 de outubro

Dia do Mundial do Ani−
mal:
−
- Visita à Quinta Pedagógica

Sensibilizar para o respeito pelos animais;
- Educadoras;
- Quinta Pedagógica
Dar a conhecer os diferentes habitats e caracte- Auxiliares;
de Real
rísticas de alguns animais.
- Crianças.

12 a 16 de outubro

Semana de Santa Teresa
− Celebração do
−
Dia de Santa Teresa;
−
− Visualização do
−
filme da vida de
Santa Teresa;
− Ida à capela.

Dar a conhecer a vida e espiritualidade de Santa
Teresa;
Refletir sobre a vida de Santa Teresa;
Incutir os valores da verdade, interioridade e espiritualidade.

12 a 16 de outubro

15 de outubro

−
−
−
−

- Educadoras
- Auxiliares;
- Crianças.

Computador;
Projetor;
- Educadoras;
Livro da história - Auxiliares;
de Santa Teresa; - Crianças.
Capela.

- Conhecer a vida e obra de Santa Teresa;
- Semana de Santa Te- Refletir sobre a vida de Santa Teresa;
- Material diverso;
resa
- Incutir nas crianças os valores da Gratidão, da Fé e - Salas.
1.º Ciclo
da Coragem.

Comunidade
Educativa

- Comemorar o dia;
- Dia de Santa Teresa
- Agradecer a Caminhada Teresiana;
(comemoração)
- Fortalecer os valores Teresianos.

- Alunos do 1.º
Ciclo;

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

- Capela do Colégio
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- Professoras Titulares e Professores de Música.
Apadrinhamento dos
- Criar laços de amizade entre os alunos do 1.º ano e - Lembrança;
alunos do 1.º ano de esos do 4.º ano;
- Lanche;
colaridade do 1.º Ciclo
- Atribuir responsabilidades aos alunos mais velhos - Recinto escolar.
(orientação, proteção, ajuda, …).

DCHS

PRÉ-ESCOLAR

- Alunos do 1.º e
4.º anos;
- Professores.

Departamento
de Ciências HuCartazes de divulga- manas e Sociais
Dia de Santa TeCerimónia pública de Desenvolver nos alunos a capacidade de reconhecer ção Auditório
Diretores
de
resa – 15 de outuentrega dos certificados nos seus pares a consistência de determinadas atitudes Recursos multimé- Turma
bro
Primus Inter Pares.
no âmbito do saber estar e do saber ser.
dia
Alunos do 2.º e
(18:00)
Certificados
3.º Ciclo
Encarregados de
Educação

16 de outubro

Dia Mundial da Alimentação:
- Sessão de sensibilização com uma nutricionista.

- Dar a conhecer os diferentes alimentos;
- Diferenciar os alimentos saudáveis e os que não
são saudáveis;
- Dar a conhecer a roda dos alimentos e a sua importância;
- Aprender a escolher e a preparar uma refeição
saudável.

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

- Alimentos diversificados;
- Roda dos alimentos;
- Salas e Refeitório.

- Educadoras;
- Auxiliares;
- Crianças.
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DCEN

1.º CICLO

DCHS

16 de outubro

- Desenvolver a importância de uma alimentação saudável e equilibrada.
- Conhecer alimentos e receitas nutricionalmente saudáveis.
- Reforçar hábitos e rotinas promotoras da qualidade Computador/InterDia Mundial da Alimenalimentar.
net
tação
- Incentivar a prática diária de uma alimentação saudável e equilibrada, fundamental para a saúde e
aprendizagem.
- Criar um vídeo sobre alimentação.

31 de outubro

- Desenvolver o sentido crítico, a capacidade de interpretação e abstração;
- Estimular a criatividade;
- Apresentar uma cultura diferente;
Comemoração do Hal- - Desenvolver e estimular o respeito por todas as culloween
turas, tradições e religiões;
- Desenvolver a coordenação motora;
- Aumentar o vocabulário;
- Identificar os símbolos do dia das bruxas;
- Trabalhar a linguagem oral e escrita.

- Material de recorte, colagem e
pintura
- Docentes de In- Material multimé- glês e alunos do
dia
1.º ciclo.
- Material AudioVisual

Assinalar a Queda do
Muro de Berlim, em
nove de novembro,
1989.

Cartazes
Página do Colégio
Facebook do Colégio

De 9 a 13 de novembro

Consolidar as aprendizagens dos alunos.
Levar os alunos a um contacto direto com a realidade
internacional e europeia.
Desenvolver o espírito de observação e de investigação dos alunos.
Consciencializar os alunos para a memória dos acontecimentos históricos internacionais e europeus.

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

Alunos do 1.º e
2º ciclos

Departamento
de
Ciências Humanas e Sociais
Docentes de
História
Alunos do 9.º
ano
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−

PRÉ-ESCOLAR

1.º CICLO

PRÉ-ESCOLAR

DCHS

11 de novembro

11 de novembro

20 de novembro

20 de novembro

Dia de São Martinho
Magusto
−
História da Lenda −
de S. Martinho

−
−

Sensibilizar para os valores contidos na Lenda de
S. Martinho (solidariedade e interajuda);
−
Desenvolver o gosto pela expressão dramática.
Envolver as crianças em celebrações tradicionais,
−
desenvolvendo o interesse e sentido de preservação das mesmas.

Adereços cénicos;
Castanhas.

- Fomentar o convívio entre alunos e professores;
- Construir e criar hábitos de vida em grupo e desen- Dia de S. Martinho
- Castanhas;
volver relações interpessoais – Respeitar o Outro;
(Magusto por turmas)
- Sumos;
- Sensibilizar os alunos para a importância de preser- Música
varmos e valorizarmos as tradições populares;
- Conhecer a tradição de S. Martinho, fomentando o
valor da solidariedade e ajuda.
Dia Nacional do Pijama:
História dos Direitos
da Criança

- Consciencializar para os direitos da criança.

Assinalar o Dia Universal dos Direitos da Criança.
A 20 de novembro
comemora-se um duplo
aniversário que prePromover o conhecimento histórico dos alunos.
tende alertar e sensiDar a conhecer o dia em questão à Comunidade Edubilizar para os direitos
cativa.
das crianças de todo o
mundo: proclamação da
Declaração
dos
Direitos da Criança
(1959) e adoção da
Convenção sobre os

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

- Pijama;
- História.

Livreto
Página do Colégio
Facebook do Colégio

- Educadoras;
- Auxiliares;
- Crianças.

- Alunos do 1.º
Ciclo;
- Docentes;
Assistentes
operacionais

- Educadoras;
- Auxiliares;
- Crianças

Departamento
de Ciências Humanas e Sociais
Alunos do 2.º e
3.º Ciclo
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Direitos da Criança
(1989), pela Assembleia
Geral das Nações Unidas.

PRÉ-ESCOLAR

A partir do dia 30
de novembro

−

Vivência do Advento
−

Vivenciar tempos de reflexão e debate para a for−
mação pessoal, social e espiritual;
−
Preparar a Celebração do Natal.

6 de dezembro

Atividade envolvimento
parental:
- Desenvolver a criatividade e sensibilidade estética;
Construção
de - Envolver a família nas atividades do Colégio;
presépios
bi-dimen- - Sensibilizar para o verdadeiro significado do Natal.
sionais.

PRÉ-ESCOLAR

7 de dezembro

Dia da Imaculada Con- −
ceição
−
− Power Point sobre −
Maria, Mãe de Jesus

1.º CICLO

2 a 18 de
dezembro

PRÉ-ESCOLAR

1.º CICLO

18 de dezembro

Salas de aula;
Capela.

- Educadoras;
- Auxiliares;
- Recursos variados.
- Crianças;
- Pais.

Dar a conhecer Maria, mãe de Jesus;
Promover a interioridade;
−
Sensibilizar para a importância do Advento como −
um tempo de preparação para o Natal.

Auditório;
Capela.

- Manter sempre vivos os princípios cristãos, base da
- Celebração do Ad- nossa origem e missão;
- Livro de reflexão.
vento
- Conhecer e assimilar o ritmo da vida cristã através
passagens litúrgicas.

Celebração de Natal

- Educadoras;
- Auxiliares;
- Crianças;
- Pais.

−
−
−

Educadoras;
Auxiliares;
Crianças.

Comunidade
Educativa do 1.º
Ciclo

- Vivenciar a passagem bíblica do Nascimento de Jesus;
- Desenvolver a interioridade;
- Fortalecer a fé cristã;
- Capela do Colégio - Comunidade
- Criar laços com a Comunidade Educativa;
Educativa
- Desenvolver o espírito de partilha (entrega de alimentos).

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões
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Ida ao teatro
DL

Dia a definir

PRÉ-ESCOLAR

Dezembro (Dia a
definir)

DCEN

DCHS

PRÉ-ESCOLAR
1.º CICLO
2.º CICLO

Dezembro

“Auto da Barca do Inferno”

Despertar o gosto pelo Teatro
Enriquecer o imaginário
Proporcionar momentos lúdicos e divertidos
Diversificar metodologias de ensino/aprendizagem ------------------------Fomentar nos alunos atitudes de saber estar numa
sala de espetáculos
 Consolidar a análise da obra realizada nas aulas.






- Espetáculo de Natal - Vivenciar o espírito natalício, conviver e reviver
- Local a definer.
Presencial/Virtual
tradições.

- Educadoras;
- Auxiliares;
- Crianças.

- Conhecer um espaço interativo de divulgação científica e tecnológica que funciona como plataforma
Visita de estudo ao Plado conhecimento.
netário Casa da Ciência
Autocarro
- Desenvolver competências científicas em diferentes
de Braga
áreas;
- Fomentar o sentido crítico e o gosto pelas Ciências.

Alunos
ano

1.ª Eliminatória das
Última semana do Olimpíadas
das Promover o conhecimento histórico e geográfico dos
Provas
1.º Período
Ciências Humanas e alunos.
Sociais

Data a definir

Docentes de
Português;
Alunos do 9º
ano

Projeto de Férias de
Natal

- Desenvolver a formação integral dos alunos;
- Participar em diferentes atividades que enriqueçam e - Material diverso
reforcem as experiências vividas pelos alunos.

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

do

7º

Departamento
de Ciências Humanas e Sociais
Docente de História e de Geografia
Alunos do 7.º, 8.º
e 9.º ano
- Alunos;
- Educadoras/Professores;
-Assistentes operacionais.
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DCHS

Ao longo do
período

Trabalho interdisciplinar - Movimentos Artísticos,
nomeadamente,
nos
Movimentos
Artísticos:
Renascimento;
Barroco; Arquitetura do
Ferro e do Vidro.

- Promover a capacidade de pesquisa, de seleção e de
síntese de informação dos alunos;
- Promover a criatividade e o sentido estético dos
alunos;
- Dar a conhecer os movimentos artísticos em questão
à Comunidade Educativa.

- Expositores
- Cartazes
- Página do Colégio
- Facebook do Colégio

- Departamento
de Ciências Humanas e Sociais;
- Docente de
História;
- Alunos do 8.º
ano.

2.º Período
Celebração dos Reis
DL

janeiro

Dia de Reyes
 Os alunos cantam

Docentes de Espanhol;
 Conhecer, vivenciar e dar a conhecer culturas e
------------------------tradições diferentes.
Alunos do 5.º, 6.º
e 7.º anos

villancicos

PRÉ-ESCOLAR

1.º CICLO

6 de janeiro

Cantar os Reis no Colé- Vivenciar as tradições.
gio

8 de janeiro

- Alunos do 1.º
- Reviver costumes e tradições;
Ciclo;
- Promover a envolvência de toda a Comunidade Edu- - Instrumentos mu- Cantar dos Reis à co- Professoras ticativa;
sicais;
munidade educativa
tulares;
- Aproximar a escola e a comunidade;
- Coroas
- Professores de
- Desenvolver o sentido estético e artístico.
música

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

- Coroas de Reis;
- Instrumentos.

- Educadoras;
- Auxiliares;
- Crianças;
- Comunidade
Educativa, dentro do Colégio.
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PRÉ-ESCOLAR

1.º CICLO

1.º CICLO

PRÉ-ESCOLAR

1.º CICLO

Semana de Santo Henrique de Ossó – Educa- −
ção Pré-Escolar:
−
25 a 29 de janeiro − Elaboração da bandeira;
−
− História da Vida de
Santo Henrique.

25 a 29 de janeiro

27 de janeiro

12 de fevereiro

12 fevereiro

- Semana do Padre
Henrique
1.º Ciclo

−
Refletir sobre a vida de Santo Henrique;
−
Formar para valores religiosos, tais como diálogo, −
verdade, respeito, compromisso e interioridade;
Dar a conhecer às crianças e famílias o Fundador
do Colégio, suas vivências e virtudes.
−
−

- Explorar a vida de Santo Henrique;
- Transmitir os seus valores;
- Preparação dos alunos do 1º ano para a entrada nos
Amigos de Jesus e renovação do compromisso por
parte dos restantes alunos.

Bandeira;
Lápis de cor;
Livro da história - Educadoras;
de Santo Henri- - Auxiliares;
que;
- Crianças.
Projetor;
Computador.

- Livro “Tesouro
dos Amigos de Je- Alunos do 1.º
sus”;
Ciclo;
- Camisola e meda- Docentes.
lha dos Amigos de
Jesus

- Entrada nos “Amigos de Jesus”;
Comemoração do Dia
- Viver a festa dos “Amigos de Jesus;
de Santo Henrique de
- Festejar o Dia do Fundador;
Ossó:
- Ginásio
- Celebrar festivamente a Eucaristia, pela interpretaEucaristia – 1.º Ciclo
ção de cânticos litúrgicos e outros.

- Sacerdote;
Comunidade
Educativa do 1.º
Ciclo.

Carnaval
- Máscaras e fatos
- Desfile de carnaval no
- Envolver as crianças nas festividades da comunidade. de Carnaval
meio envolvente do
trazidos de casa.
Colégio.

- Educadoras;
- Auxiliares;
- Crianças;
- Pais.

Carnaval no 1.º Ciclo

- Promover momentos lúdicos e de diversão;
- Fomentar o gosto pelo teatro;
- Máscaras e fatos.
- Desenvolver os valores de tolerância e solidariedade;
- Proporcionar momentos de lazer e convívio.

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

- Alunos do 1.º
Ciclo;
- Docentes;
Assistentes
operacionais.
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1.º CICLO

DL

14 fevereiro

26 de fevereiro

- Compreender palavras e frases simples;
- Expressar-se em situações previamente preparadas;
- Desenvolver o conhecimento do seu mundo e do
mundo do outro;
- Conhecer vocabulário simples do dia-a-dia;
- Material de pin- - Alunos;
Valentine’s Day (Cele- Conhecer vocabulário com base nos temas apresen- tura, recorte e cola- - Professora Inbração dos Afetos Estados;
gem
glês.
cola-Família)
- Compreender algumas estruturas elementares do
funcionamento da língua;
- Produzir um texto simples com vocabulário conhecido.

marca”

PRÉ-ESCOLAR

1.º CICLO

19 de março

19 de março

Despertar o gosto pelo Teatro;
Enriquecer o imaginário;
Proporcionar momentos lúdicos e divertidos;
Docentes
de
Diversificar metodologias de ensino/aprendizagem; ------------------------- Português;
Fomentar nos alunos atitudes de saber estar numa
Alunos do 7º ano
sala de espectáculos;
 Consolidar a análise da obra realizada nas aulas.



Ida ao teatro


“ O Cavaleiro da Dina

Dia do Pai:
- Sensibilizar para atitudes de gratidão;
Entrega da surpresa - Reconhecer o papel do Pai;
para o Dia do Pai. - Ter respeito e gratidão pela figura paternal.

−

−

−

Materiais a defi−
nir
−

Educadoras;
Auxiliares;
Crianças.

- Elaborar um postal com mensagens alusivas à figura
- Alunos do 1.º
- Comemoração do paterna;
- Materiais de dese- Ciclo;
Dia do Pai
- Promover o sentido estético e criativo;
nho e pintura
- Professoras ti- Fortalecer os laços familiares.
tulares.

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Colégio Teresiano
Ano letivo 2020-2021
Início da Primavera

PRÉ-ESCOLAR

22 de março

- Dar a conhecer as caraterísticas da estação;
Dia mundial da árvore e
- Sensibilizar para o cuidado e respeito pela natureza;
da floresta;
- Dar a conhecer as propriedades da água;
- Colégio
(atividade a definir)
- Fomentar o respeito por este recurso;
- Fazer plantações.
Dia da água;
(atividade a definir)
- Sensibilizar os alunos para a importância de
Materiais
de
preservarmos e valorizarmos o meio ambiente;
desenho e pintura
- Consciencializar os alunos para a importância da
preservação das árvores e da floresta.

- Alunos do 1.º
Ciclo;
- Professoras titulares.

- Elaboração de poesias e partilha na página do Colégio;
- Dia da Poesia - A poe- - Sensibilizar as crianças e a comunidade educativa para - Materiais de escrita
sia vai à rua
a importância da poesia;
- Computador
- Promover o sentido estético e critico;
- Abrir a escola à comunidade.

- Alunos do 1.º
Ciclo;
- Professoras titulares.

- Estimular as atividades matemáticas;
Concurso
“Canguru
- Desenvolver o raciocínio lógico matemático;
Matemático”
- Promover jogos em sala de aula.

- Professores e
alunos do 3.º e
4.º anos.

- Dia da Árvore

1.º CICLO

1.º CICLO

1.º CICLO

21 de março

Data a definir

24 de março

- Educadoras;
- Auxiliares;
- Crianças.

Celebração da Comunhão Pascal

- Sensibilizar para a formação espiritual dos alunos;
- Vivenciar o significado religioso desta data;
- Transmitir o verdadeiro significado da Páscoa.

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

- Provas

Comunidade
Educativa do 1.º
- Capela do Colégio Ciclo;
- Diretora Titular.
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- Dar a conhecer aos alunos a relação prática entre

DCEN

DCHS

PRÉ-ESCOLAR
1.º CICLO
2.º CICLO

Abril

várias áreas do conhecimento (como engenharia
química, polímeros, biológica, materiais, electrotécVisita ao Instituto Ibénica, biotecnologia; e ciências química e física) e a
rico de Nanotecnologia
tecnologia, com particular importância pelo facto de Autocarro
(INL) e à Primavera
os alunos terem de escolher uma área para prosseSoftware, em Braga
guir no ensino secundário.
- Dar a conhecer uma empresa de software informático e de programação.

2.ª Eliminatória das
Olimpíadas
das Promover o conhecimento histórico e geográfico dos
Última semana do
Provas
Ciências Humanas e alunos.
2.º Período
Sociais

Data a definir

- Desenvolver a formação integral dos alunos;
- Projeto de Férias de
- Participar em diferentes atividades que enriqueçam e - Material diverso
Páscoa
reforcem as experiências vividas pelos alunos.

Ida ao teatro
DL

Dia a definir

“Ulisses”







Despertar o gosto pelo Teatro;
Enriquecer o imaginário;
Proporcionar momentos lúdicos e divertidos;
Diversificar metodologias de ensino/aprendizagem; -----------------------Fomentar nos alunos atitudes de saber estar numa
sala de espetáculos;
Consolidar a análise da obra realizada nas aulas.

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

Alunos do 9º ano

Departamento
de Ciências Humanas e Sociais
Docente de História e de Geografia
Alunos do 7.º, 8.º
e 9.ºanos
- Alunos;
Educadoras/Professores;
-Assistentes operacionais.

Docentes
de
Português;
Alunos do 6º ano
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Colégio Teresiano
Ano letivo 2020-2021

DCHS

DL

Ao longo do
período

Interrupção
Páscoa

Trabalho interdisciplinar - Movimentos Artísticos,
nomeadamente,
nos
Movimentos
Artísticos:
Renascimento;
Barroco; Arquitetura do
Ferro e do Vidro.

- Promover a capacidade de pesquisa, de seleção e de
síntese de informação dos alunos;
- Promover a criatividade e o sentido estético dos
alunos;
- Dar a conhecer os movimentos artísticos em questão
à Comunidade Educativa.

- Expositores;
- Cartazes;
- Página do Colégio;
- Facebook do Colégio.

 Fomentar a aprendizagem de línguas ao longo da

Escape Room 2020

vida, dentro e for a da Escola, seja para fins acadé- Sala de TIC
micos ou profissionais, seja para fins de mobilidade
ou por prazer e intercâmbio.

- Departamento
de Ciências Humanas e Sociais;
- Docente de
História;
- Alunos do 8.º
ano.
Docentes de Espanhol;
Alunos do 8º
ano

3.º Período

PRÉ-ESCOLAR

PRÉ-ESCOLAR

PRÉ-ESCOLAR

6 de abril

- Educadoras;
Dia Mundial da Ativid- - Explorar espaços do Colégio relacionados com des- - Campos de jogos
- Auxiliares;
ade Física
portos (andebol; basquetebol; voleibol e futebol)
do Colégio
- Crianças.

12 de abril

Dia de S. Vitor
- Educadoras;
- Dar a conhecer às crianças um local importante da
- Visita ao parque de
- Parque de Guada- - Auxiliares;
freguesia;
Guadalupe
lupe
- Crianças;
- Promover a literacia ao ar livre.
- Hora do conto
- Jovem COOP.

22 de abril

Dia Mundial da Terra
- Visita ao planetário
- Dar a conhecer às crianças a importância da necesCiência Viva (sala dos
- Planetário;
sidade de conservação dos recursos naturais;
cinco anos);
- Colégio.
- Sensibilizar as crianças para o respeito pela natureza.
- Conhecer o elemento
água (sala dos 3 anos);

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

- Educadoras;
- Auxiliares;
- Crianças.
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Colégio Teresiano
Ano letivo 2020-2021
- Conhecer os animais
ameaçadas de extinção
(4 anos)

DCHS

DCHS

PRÉ-ESCOLAR

1.º CICLO

26 de abril

Abril/Maio

29 de abril

30 de abril

Assinalar o 25 de Abril
de 1974 – Canções do
Andarilho – Tendo por
base canções de Zeca
Afonso.

Promover o conhecimento histórico e geográfico dos
alunos;
Promover a literacia musical dos alnos;
Página do Colégio
Promover a capacidade de pesquisa, seleção e síntese
Facebook do Coléde informação;
gio
Promover o espírito crítico, analítico e reflexive;
Promover a criatividade e a capacidade de comunicação.

- Documentação enviada pela Câmara
Promover capacidade de pesquisa, seleção e síntese de
Municipal de Braga;
Parlamento Concelhio informação.
- Apresentação em
– Pequenos Grandes Promover o espírito crítico, analítico e reflexivo.
PowerPoint;
políticos.
Promover a criatividade e a capacidade de
- Página do Colégio;
comunicação.
- Facebook do Colégio.
Dia mundial da dança
- Pedir A colaboração - Dar a conhecer a arte da dança.
de um profissional

Festa do Perdão

- Preparar os alunos para a Primeira Comunhão.

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

- Colégio

- Departamento
de Ciências Humanas e Sociais;
- Alunos do 6.º
ano.

- Departamento
de Ciências Humanas e Sociais;
- Alunos do 3.º
Ciclo.

- Educadoras;
- Auxiliares;
- Crianças;
- Professora
Lúcia Sousa.

- Professores;
- Guião da celebra- Pais e alunos do
ção;
3.º ano;
- Capela do colégio.
- Sacerdote.
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1.º CICLO

1.º CICLO

DCHS

PRÉ-ESCOLAR

1.º CICLO

30 de abril

- Elaborar um postal com mensagens alusivas à figura
- Materiais de
Comemoração do Dia da materna;
desenho e pintura
Mãe
- Promover o sentido estético e criativo;
- Fortalecer os laços familiares.

3 de maio

Primeira Comunhão

9 de maio

Assinalar “O Dia da Europa – 9 de maio” com
trabalhos realizados pelos alunos do 7.º ano,
tendo por base o lema
da UE “Unida na Diversidade”.

- Preparar esta celebração com interpretação de
cânticos e leituras;
- Vivenciar este momento como um marco de fé na
vida de cada aluno.
Promover a capacidade de pesquisa, de seleção e de
síntese de informação dos alunos.
Promover a criatividade e o sentido estético dos
alunos.
Dar a conhecer o dia em questão à Comunidade Educativa.

−
−

Educar para os valores;
Sensibilizar as crianças para a devoção a Maria.

3 a 31 de maio

Mês de Maria

3 a 31 de maio

- Vivência do Mês de
- Educar para os valores;
Maria
- Sensibilizar as crianças para a devoção a Maria.
1.º Ciclo

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

- Guião da celebração;
-Igreja.
- Expositores;
- Cartazes;
- Página do Colégio;
- Facebook do Colégio

−
−
−

- Alunos do 1.º
Ciclo;
- Professoras titulares e das Expressões.
- Sacerdote;
- Comunidade
Educativa.
- Departamento
de Ciências Humanas e Sociais;
- Docentes de
Geografia;
- Alunos do 7.º e
do 9.º ano.

Leitor de cd’s;
−
Flores;
−
Histórias sobre
−
a vida de Maria.

Educadoras;
Auxiliares;
Crianças.

- Professores;
- Histórias sobre a
- Alunos do 1.º
vida de Maria;
Ciclo.
- Rosário/dezena
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Dia do Bombeiro Por- - Sensibilizar as crianças para as profissões humanituguês
tárias;
- Local a definir.
- Visita a um quartel
- Promover comportamentos preventivos.

- Educadoras;
- Auxiliares;
- Pais.

Sunset com a família

- Promover momentos de convívio entre famílias

- Colégio

- Educadoras;
- Auxiliares;
- Crianças;
- Família.

15 de maio

Dia da Família

- Celebrar o Dia Mundial da Família;
- Reconhecer o papel da família na sociedade;
- Elaborar um trabalho que represente a família;

- Material diverso

- Alunos;
- Professores.

PRÉ-ESCOLAR

18 de maio

Dia dos Museus:
- Dar a conhecer a utilidade dos museus;
- Museu Nogueira
- Visita a um Museu ou - Aprender a valorizar o património Nacional e ambida Silva
visita virtual
ental.

PRÉ-ESCOLAR

21 de maio

Dia de aulas ao Ar Livre

PRÉ-ESCOLAR

PRÉ-ESCOLAR

1.º CICLO

4 de maio

14 de maio

- Dar oportunidades às crianças a explorar os ele- Colégio
mentos do espaço exterior.

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

- Educadoras;
- Auxiliares;
- Crianças.

- Educadoras;
- Auxiliares;
- Crianças
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- Espaços ao ar livre - Alunos;
- Material diverso
- Professores.

1.º CICLO

Dia a definir

PRÉ-ESCOLAR

31 de maio

Encerramento do Mês - Educar para os valores;
de Maria
- Sensibilizar as crianças para a devoção a Maria.

Maio/Junho

- Habilitar os alunos com os conhecimentos que lhes
Palestra de Primeiros
permitam prestar a primeira assistência em Suporte Auditório / biblioAlunos do 6º e 9º
Socorros e Suporte BáBásico de Vida, até à chegada dos meios de socorro. teca / sala de
ano
sico de Vida (PSSBV)
- Dar cumprimento às metas curriculares definidas aula/Kit PSSBV
para a disciplina de Ciências Naturais.

1 de junho

Dia Mundial da Criança
- Proporcionar momentos de diversão.
(atividade a definir)

DCEN

PRÉ-ESCOLAR

Aulas ao Ar Livre

- Promover o contacto com a natureza;
- Dinamizar o trabalho de grupo;
- Melhorar as capacidades sociais;
- Desenvolver ferramentas de trabalho em equipa;
- Fomentar o aspeto lúdico nas aprendizagens.

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

- Capela do Colégio

- Local a definer.

- Educadoras;
- Auxiliares;
- Crianças.

- Educadoras;
- Auxiliares;
- Crianças.
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1.º CICLO

1.º CICLO

PRÉ-ESCOLAR

1.º CICLO

1.º CICLO

1 de junho

- Celebrar o Dia Mundial da Criança;
- Realçar os direitos e deveres da Criança;
- Dia Mundial da Cri- Despertar o gosto pela cultura/ teatro;
- Lanche
ança: Atividade a definir
- Reconhecer o papel da criança na sociedade e no
mundo de amanhã.

4 de junho

- Alertar os alunos para a necessária preservação do
- Comemoração do Dia
ambiente;
Mundial do Ambiente e
- Material diverso
- Participar nas atividades relacionadas com a Eco-EsEco-Escola
cola.

23 de junho

Festejos de S. João:
- Decoração dos espa- −
ços;
- Marcha popular.

Dia a definir

Data a definir

−
−
Envolver as crianças nas tradições culturais da ci−

dade.

−

- Roupa prática;
- Proporcionar um dia de convívio e confraternização
- Farnel.
entre alunos e professoras.

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

- Alunos;
- Professores.

Tesouras;
Cola;
−
Materiais
de
−
desperdício;
−
Música.

- Estimular as atividades no exterior, ajustando-as às
aprendizagens promovidas pela escola;
- Autocarro;
- Passeio final de ano
- Promover o contacto com a natureza;
- Farnel;
do 1.º, 2.º, e 3.º anos:
- Promover relações interpessoais;
- Roupa prática.
- Valorizar a alegria, diversão e as brincadeiras das crianças.

Passeio Final de Ciclo
do 4.º ano

- Alunos do 1.º
Ciclo;
- Professores;
Assistentes
operacionais.

Educadoras
Auxiliares;
Crianças.

- Professores e
alunos;
Assistentes
operacionais.

- Professoras titulares;
- Alunos do 4.º
ano;
- Assistentes
operacionais.
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1.º CICLO

Data a definir

Festa Final de Ciclo

Ida ao teatro
DL

DCHS

DCHS

DCHS

Dia a definir

Primeira semana
de junho (9.º ano)
Última semana do
3.º Período (5.º,
6.º, 7.º e 8.º anos)

“O Príncipe Nabo”

- Fortificar os laços de amizade, alegria e união entre
todos;
- Material diverso
- Encerrar o ciclo letivo em festa.
Despertar o gosto pelo Teatro;
Enriquecer o imaginário;
Proporcionar momentos lúdicos e divertidos;
Diversificar metodologias de ensino/aprendizagem; ------------------------Fomentar nos alunos atitudes de saber estar numa
sala de espetáculos;
 Consolidar a análise da obra realizada nas aulas.






Prova final da Quinta
Edição das Olimpíadas Promover o conhecimento histórico e geográfico dos
Provas
das Ciências Humanas e alunos.
Sociais

Primeira semana
de junho (9.º ano)
Desenvolver nos alunos a capacidade de reconhecer
Eleição do ‘’Primus InÚltima semana do
nos seus pares a consistência de determinadas atitudes
ter Pares’’
3.º Período (5.º,
no âmbito do saber estar e do saber ser.
6.º, 7.º e 8.º anos)

Ao longo do
período

Trabalho interdisciplinar - Movimentos Artísticos,
nomeadamente,
nos
Movimentos
Artísticos:

Promover a capacidade de pesquisa, de seleção e de
síntese de informação dos alunos.
Promover a criatividade e o sentido estético dos
alunos.
Dar a conhecer os movimentos artísticos em questão
à Comunidade Educativa.

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

Comunidade
Educativa 1.º Ciclo

Docentes de
Português;
Alunos do 5º
ano

- Departamento
de Ciências Humanas e Sociais;
- Docentes de
História e de Geografia;
- Alunos do 7.º,
8.º e 9.º ano.

- Departamento
de Ciências Hu- Boletins de voto;
manas e Sociais;
- Documento expli- Conselhos de
cativo do Projeto;
Turma;
- Certificados
- Alunos do 2.º e
3.º Ciclo.
- Expositores;
- Cartazes;
- Página do Colégio;
- Facebook do Colégio.

- Departamento
de Ciências Humanas e Sociais;
- Docente de
História;
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Renascimento;
Barroco; Arquitetura do
Ferro e do Vidro.

DE

Ao longo do período

Autorretratos

- Alunos do 8.º
ano.

- Colaboração para a realização do livro de finalistas.

−

Colégio

Data a definir

Festa da Família Teresiana
−
−

PRÉ-ESCOLAR
1.º CICLO
2.º CICLO

Data a definir

Projeto de Férias de
Verão

- Prof. Educação
Material de desenho Visual;
- Alunos 9º ano.

Conviver com todos os membros da Comunidade
Educativa;
−
Integrar os pais nas atividades do Colégio;
Fortalecer os laços e valores teresianos.

Espaços do Co- Comunidade
légio.
Educativa.

- Desenvolver a formação integral dos alunos;
- Participar em diferentes atividades que enriqueçam e - Material diverso
reforcem as experiências vividas pelos alunos.

DL: Departamento de Línguas; DCHS: Departamento Ciências Humanas e Sociais; DCEN: Departamento Ciências Exatas e da Natureza; DE: Departamento Expressões

- Alunos;
Educadoras/Professores;
-Assistentes operacionais.
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