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INTRODUÇÃO  
 
O Plano Anual de Atividades do Colégio Mundo do Colibri (PAA) configura o plano de ação e de organização pedagógica para o ano letivo 

2020/2021. O presente plano tem como principais objetivos, para além da calendarização das atividades a desenvolver durante o ano letivo, 

dinamizar a Comunidade Educativa em torno dos Projeto Educativo e Curricular de Escola, motivar as crianças/alunos para os conteúdos dos 

programas de ensino/aprendizagem e alargar os horizontes no que concerne ao meio que os rodeia.  

O PAA assume-se, pois, como um documento dinâmico e aberto, uma vez que a sua construção deve ser entendida em termos de atualização 

contínua em função das múltiplas variáveis de planeamento, organização e de concretização que o envolve permitindo anular ou integrar 

atividades, resultantes de uma reflexão orientada para o bem das crianças/alunos. É, neste sentido, um documento aberto às sugestões e 

adaptações necessárias.  

 

Metodologia de acompanhamento e avaliação  

 
Realizar-se-á uma monitorização do desenvolvimento das atividades propostas no PAA junto dos responsáveis pela dinamização, bem como 

haverá um acompanhamento das ações desenvolvidas. No final de cada ano letivo, será feita uma avaliação do presente Plano através de uma 

reflexão em Conselho Pedagógico com base nos objetivos definidos e em adequação com a melhoria da qualidade educativa e do sucesso 

escolar das nossas Crianças/alunos. 
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ATIVIDADE DINAMIZADORES DESTINATÁRIOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS RECURSOS CALENDARIZAÇÃO 

Receção aos Alunos Equipa Educativa Todas as crianças 
 Promover a adaptação das crianças 

 Fomentar a interação entre crianças e entre adultos e crianças 
Papel de cenário Tintas 1 de setembro 

Início do 1º Período Equipa Educativa Pré- Escolar e 1º Ciclo 

 Promover a adaptação das crianças no Colégio 

 Fomentar a importância das aprendizagens  
 

A definir 14 de setembro 

Dia Mundial sem Carros Equipa Educativa Todas as crianças 
 Incentivar a utilização de transportes alternativos 

 Consciencializar para a poluição dos carros e o seu impacto no nosso planeta 
A determinar 22 de setembro 

Reuniões com os Encarregados de 
Educação 

Equipa Educativa 
Pais e Encarregados de Educação 

da Creche e do Pré-escolar 

 Promover a apresentação da equipa educativa e do Projeto Pedagógico 

 Estabelecer uma relação de confiança entre as famílias e o Colégio 

 Envolver as famílias na rotina e no Projeto do Colégio 

Data Show 
Computador 

Início do 1º período 
21 a 30 de setembro 

Desfolhada/ vindimas Equipa Educativa Todas as crianças  Participar nos usos e costumes culturais Milho e uvas 25 de setembro 

Dia Mundial da Música Equipa Educativa Todas as crianças 
 Fomentar o gosto pela música 

 Incentivar a exploração dos sons e do movimento 
 

A determinar 1 de outubro 

Dia Mundial do Animal Equipa Educativa Todas as crianças 
 Promover o respeito e o gosto pelos animais 

 
A determinar 2 de outubro 

Dia da Alimentação (Gertal) Convidado/Gertal Todas as crianças  Incentivar uma alimentação saudável 
Alimentos para uma 

sopa 
16 de outubro 

Dia das Bruxas Equipa Educativa Todas as crianças  Proporcionar o contacto com as tradições alusivas à data 
Elementos festivos 

alusivos à data 
30 de outubro 

Dia de S. Martinho Equipa Educativa Todas as crianças  Fomentar o contacto com as tradições referentes ao S. Martinho Castanhas Ouriços 11 de novembro 

Dia Nacional do Pijama Equipa Educativa Toda a comunidade educativa  Desenvolver a solidariedade e sentido de ajuda ao próximo Pijamas 20 de novembro 

**Angariação Banco Alimentar 
Equipa Educativa em parceria 

com o Banco Alimentar 
Toda a comunidade educativa 

 Sensibilizar para a carência alimentar do ser humano 

 Promover a solidariedade 
Bens alimentares A definir 

**Ida ao Circo Equipa Educativa Crianças do Pré-escolar e 1ºCiclo 
 Reconhecer a arte circense 

 Valorizar o circo como uma arte 
Carrinha A definir 

**Festa de Natal das crianças Equipa Educativa Pais e Encarregados de Educação da Creche  
 Fomentar o espírito natalício 

 Promover a partilha e a solidariedade 

Elementos festivos 
alusivos à data 

19  dezembro 

**Concerto dos Reis Equipa Educativa 
Crianças do Pré-escolar e 1.º Ciclo do 

Ensino Básico 
 Fomentar o contacto com as tradições alusivas à data Coroas A defenir 
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Reuniões com os Encarregados de 
Educação 

Equipa Educativa 
Pais e Encarregados de educação da Creche 

e do Pré-escolar 

 Manter uma relação de confiança entre as famílias e o Colégio 
 

 Envolver as famílias na rotina e no Projeto do Colégio 
Data Show Computador 

Início do 2º período 
6 a 15 de janeiro 

Carnaval Equipa Educativa Todas as crianças 
 Fomentar o contato com as tradições alusivas à data 

 Envolver os pais nas atividades do Colégio 
Fantasias de carnaval 12 de fevereiro 

Dia de S. Valentim Equipa Educativa Todas as crianças  Promover a amizade A determinar 15 de fevereiro 

**Planetário Equipa Educativa Crianças do pré-escolar e 1º ciclo  Fomentar o conhecimento sobre o Planeta Terra Camioneta A definir 

**Sementeiras Convidado/Equipa Educativa Crianças da creche 

 Incentivar o contacto com a natureza 

 Desenvolver a exploração sensorial 

 

A determinar A definir 

Dia do Pai Equipa Educativa Famílias 
 Promover a celebração do Dia do Pai 

 
A determinar 19 de março 

Dia da Árvore Equipa Educativa Toda a comunidade educativa 
 Fomentar o respeito pela natureza 

 Estimular o contacto com as tradições alusivas à data 

Dia da Primavera 

Dia da Árvore 
Dia da Água 

23 de março 

Páscoa Equipa Educativa Toda a comunidade educativa  Participar nos usos e costumes culturais A determinar 29 de março a 1 de abril 

Dia do Livro Infantil 
Equipa Educativa / 

Convidados 
Toda a comunidade educativa 

 Desenvolver o gosto pela leitura 

 Estimular a imaginação e a fantasia 

Livros 
Contador de histórias 

6 de abril 

Reuniões com os 
Encarregados de Educação 

Equipa Educativa 
Pais e Encarregados de educação da 

Creche e do Pré-Escolar 

 Manter uma relação de confiança entre as famílias e o Colégio 

 Envolver as famílias na rotina e no Projeto do Colégio 
 

Data Show 
Computador 

8 a 16 de abril 

Dia Mundial da Terra Equipa Educativa Toda a comunidade educativa  Sensibilizar para os problemas ambientais A determinar 22 de abril 

Dia da Mãe 
Equipa Educativa 

Convidados 
Famílias 

 Promover a celebração do Dia da Mãe 

 
A determinar 3 de maio 

**Ciência-Viva Convidado Todas as crianças 
 Estimular o contato com experiências, tais como, os vulcões, tempestades, 
furacões, etc. 

A determinar 10 a 14 de maio 

**Dia Internacional da Família Equipa Educativa Família 
 Envolver as famílias nas atividades do Colégio 

 Fomentar a interação familiar 
Picnic 15 de maio 

**Angariação Banco 
Alimentar 

Equipa Educativa em 
parceria com o banco 

alimentar 
Toda a comunidade educativa 

 Sensibilizar para a carência alimentar de muitas crianças 

 Promover a solidariedade 
Bens alimentares A definir 

Dia Mundial da Criança/ 
Operação Nariz Vermelho 

Equipa Educativa Todas as crianças 

 Fomentar o brincar e a socialização com os amigos 

 Estimular a partilha e solidariedade com as outras crianças 

 

A determinar 1 de junho 

Dia Mundial do ambiente Equipa Educativa Todas as crianças  Sensibilizar as crianças para a preservação do meio ambiente A determinar 7 de junho 

Passeio de Fim de Ano 

(Parque Biológico de Gaia) 
Equipa Educativa Todas as crianças 

 

 Contactar com a natureza e os animais 
 

A determinar 11 de junho 

Semana dos Santos Populares Equipa Educativa Todas as crianças  Fomentar o contacto com as tradições alusivas às datas A determinar 21 a 25 de junho 
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Festa de Finalistas 
(salas 2 anos e 5 anos) 

Equipa Educativa Salas dos 2 anos e dos 5 anos  Comemorar o encerramento de um ciclo A determinar 17 e 18 de junho 

**Festa de Fim de Ano Equipa Educativa Todas as crianças 
 Comemorar o encerramento do Ano Letivo 

 
A determinar A definir 

Quinzena de Praia Equipa Educativa Pré-Escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico  Promover a interação entre as crianças 
 

A determinar 1 a 15 de julho 

* 
 

 

 
 

* No decorrer do Ano letivo poderão surgir outras atividades associadas ao Projeto Pedagógico. 
** Estas atividades só irão decorrer mediante a autorização da Direção Geral de Saúde. 

 * 
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