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INTRODUÇÃO 

 

O Plano Anual de Atividades (PAA) configura o plano de ação e de organização pedagógica do Externato, 

enquanto Escola Católica das Irmãs Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora (FMNS), para o ano letivo 

2018/2019. 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 Projetos Educativo e 

Curricular de Escola, motivar os alunos para os conteúdos dos programas de ensino/aprendizagem e alargar 

os seus 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 envolvem, permitindo integrar e/ou anular atividades, resultantes de 

uma reflexão orientada para o maior bem das Crianças. É, neste sentido, um documento aberto às sugestões 

e adaptações necessárias, em função das múltiplas circunstâncias. 

 

METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

Será feita uma monitorização do desenvolvimento das atividades propostas no PAA junto dos responsáveis 

pela dinamização e junto dos coordenadores de turma, bem como haverá um acompanhamento das ações 

desenvolvidas através de instrumentos próprios. No final do ano letivo, será feita a avaliação do presente 

Plano através de uma reflexão em Conselho Pedagógico e dada a conhecer a todos os Professores, em 

reunião geral, com base nos objetivos definidos e em adequação com a melhoria da qualidade educativa e 

do sucesso escolar das nossas Crianças. 
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SETEMBRO 
 
 

Datas Atividades Objetivos Destinatários 

 

Dia 3 
(6.ªF- 09h) 

Reunião Conselho de 
Pedagógico 

Rever o Plano Anual de Atividades. 
Estabelecer planos de ação para a realização das 
primeiras atividades escolares.  

Conselho Pedagógico 

 

Dia 3 
(2.ªF- 9h às12h) 

Receção das Crianças 
dos 3 anos 

Conhecer e contactar com a educadora e a auxiliar. 
Potenciar momentos de interação e de sociabilidade 
nos vários espaços do Externato. 
Promover um bom ambiente escolar e uma favorável 
adaptação. 

Crianças da sala dos 3 
anos 

(Os Pais/Enc. Educ. 
acompanham as 
Crianças à sala) 

 

Dia 5 
(4.ªF) 

 

Início do ano letivo 
Pré-escolar 

 
 

 

Dia 7 
(6.ªF - 14h 

às16h) 

 

Receção aos Alunos 
do 1.º ano  

Potenciar momentos de interação e de sociabilidade 
nos vários espaços do Externato. 

Alunos do 1.º ano 
(Os Pais/Enc. Educ. 

acompanham os Alunos 
às sala) 

Dia 7 
(6.ªF -18h)  

 
 

Reunião de Pais/ 
Enc. Educação da 

Pré-Escolar 

Apresentar e entregar o Projeto Educativo, o 
Regulamento Interno e o Ideário. 
Recordar o Plano Anual de Atividades e o Projeto 
Curricular de Escola. 
Dar a conhecer e aprofundar a visão estratégica do 
Externato.  
Fortalecer a relação Externato - Comunidade 
Educativa. 

Pais/Encarregados de 
Educação das Crianças 

da Pré-Escolar 

 

 

Dia 10 
(2.ªF) 

 

Início do ano letivo 
1.º ciclo 

 

Dia 10 
(2.ªF- 

18h30min) 

 
 

Abertura do ano letivo 
Inauguração do Projeto Curricular de Escola (PCE) 

Comunidade Educativa 

 

Dia 14 
(6.ªF - 18h) 

Reunião de Pais/ 
Enc. Educação do 1.º 

Ciclo 

Apresentar e entregar o Projeto Educativo, o 
Regulamento Interno e o Ideário. 
Recordar o Plano Anual de Atividades e o Projeto 
Curricular de Escola. 
Dar a conhecer e aprofundar a visão estratégica do 
Externato.  
Fortalecer a relação Externato - Comunidade 
Educativa. 

Pais/Encarregados de 
Educação dos Alunos do 

1.º Ciclo 

Semana de 

17 a 21 
 

Semana 
experimental 

(atividades 
extracurriculares) 

Dar a conhecer atividades extracurriculares aos alunos 
interessados.  

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 
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Dia 21 
(6.ªF) 

 

Vamos guardar o 
Carro! (PCE) 

 
Dia europeu sem carros – 

22/09 

Encorajar o desenvolvimento de comportamentos 
compatíveis com o desenvolvimento sustentável e, em 
particular, com a proteção da qualidade do ar, com a 
mitigação do aquecimento global e com a redução do 
ruído; 
Consciencializar os alunos para os efeitos que a sua 
escolha de um modo de transporte, terão na qualidade 
do ambiente. 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 

Dia 28 
(6.ªF de 

manhã) 

Saída à festa da 
Nossa Senhora do 

Rosário 
(carrosséis)  

Participar de forma lúdica na festa do Município. 
Incrementar o intercâmbio Externato/Meio. 

Crianças dos 4 e 5 anos 
e Alunos do 1.º Ciclo 

Dia 29 
(Sábado) 

Convívio de abertura 
do Ano Letivo no 

Colégio Luso Francês 

Proporcionar um momento de convívio entre todos os 
colaboradores das Instituições das Irmãs FMNS.  

“Todos, tudo e sempre em missão” 
 

Todos os Colaboradores 
das Instituições das 

FMNS 

Ao longo do 

mês 
PCE: “Eco? Lógico!” 

Introduzir o tema. 
Iniciar a exploração e a sensibilização dos diferentes 
tipos de poluição e estratégias para o seu combate.   

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 
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OUTUBRO 
 

Datas Atividades Objetivos Destinatários 

Dia 4  
  (5.ªF - 11h) 

Dia de S. Francisco 
(Celebração do Padroeiro 

do Externato) 

 
Refletir sobre o tema: “São Francisco na Natureza” 
Motivar para a vivência da celebração do dia de S. 
Francisco. 
 

Comunidade Educativa 

Dia 9 
(3.ªF ) 

Desfolhada 

 
Proporcionar o conhecimento das diferentes fases do 
cultivo do milho e reconhecer o milho como um cereal. 
Proporcionar a vivência de costumes, tradições e 
trabalhos do Externato. 
Aprendizagem de cânticos típicos da época. 
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 

Dia 16 
(3.ªF ) 

 
Alimentação 

Biológica e Saudável 
(PCE) 

 
 

Dia Mundial da 
Alimentação 

Sensibilizar as Crianças para a importância de uma 
alimentação variada e saudável. 
Valorizar a implementação da produção de alimentos 
biológicos e a utilização dos mesmos nas refeições do 
dia a dia. 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 

Dia 31 
(4.ªF – das 

20h30 às 23h) 

 
Festa de Halloween  

 
 

Dia de Halloween 

Fomentar as relações de amizade entre as crianças. 
Promover um momento de diversão e convívio num 
contexto diferente do habitual. 
Explorar a criatividade e o faz de conta. 
 

Crianças da Pré-Escolar, 
Alunos do 1.º Ciclo, 

irmão e  amigos dentro 
da mesma faixa etária. 

Ao longo do 

mês 
PCE: “Eco? Lógico!” 

Explorar e sensibilizar para os diferentes tipos de 
poluição e estratégias para o seu combate.   

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 

Ao longo do 

mês 

Oração semanal na 
capela do Externato 

Promover a reflexão sobre a vida, fé e a 
mundividência cristã. 
Viver a dimensão espiritual da vida de S. Francisco. 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 
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NOVEMBRO 
 

Datas Atividades Objetivos Destinatários 

Dia 9 
(6.ªF-21h) 

“Gusto Party” 
 

S. Martinho  

Divulgar e promover a cultura popular. 
Fortalecer a relação Externato - Comunidade 
Educativa. 
Conviver e degustar as tradicionais castanhas assadas.  
Apresentar os elementos constituintes do Coro do 
ESM. 

Comunidade Educativa 

Dia 12 
(2.ªF-todo o 

dia) 

Realização do 
Magusto 

 
Dia de são Martinho 11/11 

Divulgar e promover a cultura popular. 
Conhecer a lenda de S. Martinho. 
Saber brincar e conviver com os amigos. 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 

Dia 19 
(2.ªF) 

 
Dia Nacional do Não 

Fumador 
(dinamizado pelo 3.ºano) 

Dia Nacional do não 
fumador 17/11 

Promover hábitos de vida saudável. 
Conhecer os malefícios do tabaco. 

Comunidade Educativa 

Dia 20 
(3.ªF) 

 
Dia do Pijama 

 

Dia da convenção 
Internacional dos Direitos 

da Criança 

Promover os valores de partilha e vivência em 
sociedade.  
Incentivar a aceitação da diferença. 
Despertar para o valor da solidariedade ajudando as 
crianças que mais precisam. 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 

 

Dia 23 
(6.ªF – 

21h30min) 

Reunião da Equipa 
de Coordenadores 

Trocar informações sobre o Externato. 
Dar sugestões para o enriquecimento do PAA. 

Equipa de 
Coordenadores, 

Diretoras, educadora 
Elisabete Queirós e 
professora Raquel 

Barbosa 

Ao longo do 

mês 

Plantação de favas 
na Bio Horta 

comunitária do 
Externato (PCE) 

 
Dinamizar espaços estruturais bem como o contacto 
com a natureza, experimentando outras formas de 
ensino e de aprendizagem. 
Desenvolver o gosto pelas atividades agrícolas. 
Observar e investigar o desenvolvimento das sementes 
e plantas. 
Incentivar o desenvolvimento do espírito cooperativo 
para o trabalho em equipa. 
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 

Ao longo do 

mês 
PCE: “Eco? Lógico!” 

Explorar e sensibilizar para os diferentes tipos de 
poluição e estratégias para o seu combate.   

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 

Ao longo do 

mês 

Oração semanal na 
capela do Externato 

Promover a reflexão sobre a vida, fé e a 
mundividência cristã. 
Viver a dimensão espiritual da vida de S. Martinho. 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 
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DEZEMBRO 
 

Datas Atividades Objetivos Destinatários 

 

Dia 11 
 (3.ªF - 11h) 

Eucaristia da 
Imaculada Conceição 

Celebrar com alegria a festa da Mãe de Jesus. 
Proporcionar um momento de união entre toda a 
Comunidade Educativa. 

Comunidade Educativa 

Dia 14 
(6.ªF) 

Fim do 1.º Período 
Publicação do 1.º Jornal Digital do Externato. 

Dia 14 
(6.ªF- 20h) 

 

Jantar de Natal da 
família ESM 

 
Estimular o espírito natalício. 
Celebrar com alegria fraterna o Natal de Jesus. 
Fortalecer a relação Externato - Comunidade Educativa. 
Apresentar pequenas atuações natalícias dinamizadas 
pelas crianças do externato. 
 

Comunidade Educativa 

Dias 17 e 18  
1.º momento de 

avaliação 

 
Avaliar e refletir sobre o desempenho das Crianças e 
alunos ao longo do 1.º período. 
 

Conselho Pedagógico 

Dia 19 
(4.ªF – 09h) 

Reunião de Conselho 
Pedagógico 

 
Avaliar o 1.º período. 
Definir estratégias pedagógicas para o sucesso 
académico das Crianças.  
 

Conselho Pedagógico 

 

Dia 20 
(5.ªF) 

5 anos - 18h  
3 e 4 anos 
18h30min 

 
Entrega dos registos 
de avaliação da pré-

escolar 
 

 

Refletir sobre as atividades e projetos de cada sala. 
Avaliar o desenvolvimento grupal. 
Perspetivar o segundo trimestre. 

Pais/Encarregados de 
Educação das Crianças 

da Pré-Escolar 

 

Dia 21 
(6.ªF todo o 

dia) 

 
Entrega individual 

dos registos de 
avaliação do 1.º ciclo 

 

Avaliar o desenvolvimento individual dos Alunos.  

Perspetivar o segundo trimestre. 

Pais/Encarregados de 
Educação dos Alunos do 

1.º Ciclo 

Ao longo do 

mês 
PCE: “Eco? Lógico!” 

 
Construção de uma árvore através de materiais de 
reciclagem.  
Explorar e sensibilizar para os diferentes tipos de 
poluição e estratégias para o seu combate.   
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 

Ao longo do 

mês 

Oração semanal na 
capela do Externato 

 
Promover a reflexão sobre a vida, fé e a mundividência 
cristã. 
Viver a dimensão espiritual do Advento.  
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 
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JANEIRO 
 

Datas Atividades Objetivos Destinatários 

Dia 3 
(5.ªF) 

 
Início do 2.º Período 

 

Dia 4 
(6.ªF -11h) 

Desfile até à Câmara 
Municipal de 

Gondomar (PCE) 
 

Dia dos Reis Magos 6/01 

 
Elaborar coroas com materiais de reciclagem. 
Preservar os usos e costumes do património cultural 
português.  
Entoar músicas temáticas. 

 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 

Dia 25 
(6.ªF- 9h)  

 

 

Homenagem aos 
Avós 

 

 
Promover o convívio com os Avós. 
Proporcionar um momento de oração conjunta entre 
gerações. 
 

Avós das Crianças da 
Pré-escolar e do 1.º 

Ciclo 

 

De 7 a 11  

 

Construção de 
ecopontos para as 
salas de aula (PCE) 

 

 
Sensibilizar para a importância da recolha seletiva do 
lixo. 
Desenvolver comportamentos conscientes da 
preservação da natureza e respeito pelo ambiente.  
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 

Ao longo do 

mês 
PCE: “Eco? Lógico!” 

 
Explorar e sensibilizar para a política dos 5R´s 
(repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar e recusar). 
Abordar e promover estratégias de sustentabilidade.    
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 

Ao longo do 

mês 

Oração semanal na 
capela do Externato 

 

Promover a reflexão sobre a vida, fé e a mundividência 
cristã. 
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 
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FEVEREIRO 
 

Datas Atividades Objetivos Destinatários 

De 4 a 15 

 

Recolha de material 
reciclável 

Recolher e aproveitar diversos materiais recicláveis 
para serem utilizados em workshops. 

Comunidade escolar 

Dia 22 
(6.ªF - 21h) 

Workshops:  
“Reciclagem 

criativa” (PCE) 

  
Sensibilizar para o facto de a Terra ser um planeta com 
recursos limitados onde é necessário poupar e gerir. 
Motivar os pais e alunos para a reciclagem. 
Promover a realização, em família, de uma reciclagem 
criativa de diferentes materiais. 
 

Comunidade escolar 

Ao longo do 

mês 

Construção de 
alfobres 

 
Semear diferentes produtos hortícolas, no coberto do 
Externato, para posteriormente transplantar para a Bio 
Horta. 
Promover a diversidade de produtos semeados ou 
plantados, facilitando a acessibilidade ao local para o 
acompanhamento no crescimento das plantas.  

 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 

Ao longo do 

mês 
PCE: “Eco? Lógico!” 

 
Explorar e sensibilizar para a política dos 5R´s 
(repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar e recusar). 
Abordar e promover estratégias de sustentabilidade.    
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 

Ao longo do 

mês 

Oração semanal na 
capela do Externato 

 

Promover a reflexão sobre a vida, fé e a mundividência 
cristã. 
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 
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MARÇO 
 

Datas Atividades Objetivos Destinatários 

Dia 1 
(6.ªF- 11h) 

 

Desfile de Carnaval 
(PCE) 

 
Preservar os usos e costumes do Carnaval Português. 
Aprofundar relações-interpessoais através da partilha 
de experiências. 
Sensibilizar a Comunidade para a criatividade da 
ecologia, através do desfile com disfarces reciclados 
elaborados pelos alunos, educadoras e professoras.  
  

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 

Dia 4, 5 e 6 

 
Interrupção letiva do Carnaval proposta pelo Ministério da Educação  

O Externato está fechado apenas dia 5 (3.ª feira de Carnaval). 
 

 

Dia 19 
(3.ªF – 9h) 

 

Homenagem ao Pai 
 

Dia do Pai 

 

 
Celebrar o dia do Pai. 
Promover o convívio entre Pais e Filhos.  
Educar para os valores com base na inter-relação 
familiar. 
Homenagear o Pai. 
 

Pais das Crianças da 
Pré-escolar e dos 

Alunos do 1.º Ciclo 

 

Dia 20 
(4.ªF) 

 

 
Dia Mundial da Saúde 

Oral 
(dinamizado pelo 2.º ano) 

Divulgar à Comunidade Escolar hábitos de higiene 
oral. 
Promover a importância de ter uma boca saudável.  

Comunidade Educativa 

 

Dia 29 
(6.ªF – 

21h30min) 

Reunião da Equipa de 
Coordenadores 

Avaliar o 2.º período. 
Trocar informações sobre o Externato. 
Dar sugestões para o enriquecimento do PAA. 

Equipa de 
Coordenadores, 

Diretoras, educadora 
Mariana e professora 

Patrícia 

Ao longo do 

mês 
PCE: “Eco? Lógico!” 

 
Explorar e sensibilizar para a política dos 5R´s 
(repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar e recusar). 
Abordar e promover estratégias de sustentabilidade.    
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 

Ao longo do 

mês 

Oração semanal na 
capela do Externato 

 

Promover a reflexão sobre a vida, fé e a 
mundividência cristã. 
Viver a dimensão espiritual da Quaresma. 
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1.º Ciclo 
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ABRIL 
 

Datas Atividades Objetivos Destinatários 

Dia 5 
(6.ªF) 

 

Fim do 2.º Período 
Publicação do 2.º Jornal Digital do Externato. 

 
 

Dias 8 e 9 
2.º momento de 

avaliação 
Avaliar e refletir sobre o desempenho das Crianças e 

Alunos ao longo do 2.º período. 
Conselho Pedagógico 

Dia 10 
(4.ªF – 9h) 

Reunião de Conselho 
Pedagógico 

 
Avaliar o 2.º período. 
Definir estratégias pedagógicas para o sucesso 
académico das crianças.  

 

Conselho Pedagógico 

 

Dia 11 
(5.ªF) 

5 anos - 18h 

3 e 4 anos-

18h30min 

 

 
Entrega dos registos 
de avaliação da pré-

escolar 
  

Refletir sobre as atividades e projetos de cada sala. 
Avaliar o desenvolvimento grupal. 
Perspetivar o terceiro trimestre. 

Pais/Encarregados de 
Educação das Crianças da 

Pré-Escolar 

 

Dia 12 
(6.ªF todo o 

dia) 

 

Entrega individual 
dos registos de 

avaliação do 1.º ciclo 
 

 

Avaliar o desenvolvimento individual dos Alunos. 
Perspetivar o terceiro trimestre. 

 

Pais/Encarregados de 
Educação dos Alunos do 

1.º Ciclo 

Dia 23 
(3.ªF) 

 

Início do 3.º Período 
 

Dia 23 
(3.ªF) 

Dia Mundial da Terra 
(PCE) 

 

Consciencializar as Crianças para a importância da 
preservação da biodiversidade da Terra. 
Reconhecer a importância dos recursos naturais da 
Terra. 
 

Crianças da Pré-Escolar e 
Alunos do 1.º Ciclo 

Dia 24 
 (4.ªF - 11h) Eucaristia da Páscoa 

Louvar e festejar Jesus Ressuscitado. 
Celebrar a alegria e a beleza da vida nova em Jesus. 

Comunidade Educativa 

Ao longo 

do mês 
PCE: “Eco? Lógico!” 

 
Explorar e sensibilizar para a importância das 
energias renováveis. 
 

Crianças da Pré-Escolar e 
Alunos do 1.º Ciclo 

Ao longo 

do mês 

Oração semanal na 
capela do Externato 

 

Promover a reflexão sobre a vida, fé e a 
mundividência cristã. 
Viver a dimensão espiritual da Quaresma. 
 

Crianças da Pré-Escolar e 
Alunos do 1.º Ciclo 
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MAIO 
 

Datas Atividades Objetivos Destinatários 

 

Entre os 

dias 2 e 10 
(5.ªF a 6.ªF) 

Provas de aferição-
Expressões Artísticas 

e Físico-Motoras 

Aferir conhecimentos/competências a nível nacional 
feitas pelo Ministério da Educação.  
 

Alunos do 2.º ano 

 

 

Dia 6 
(2.ªF- 9h) 

 
Homenagem à Mãe  

 
Dia da Mãe 5/05 

 

Celebrar o dia da Mãe. 
Promover o convívio entre Mães e Filhos.  
Educar para os valores com base na inter-relação 
familiar. 
Homenagear a Mãe. 

Mães das Crianças da Pré-
Escolar e dos Alunos do 1.º 

Ciclo 

 

Dia 13 
(2.ªF) 

 

Comemoração a 
Maria 

Assinalar o dia do aparecimento de Nossa Senhora aos 
Pastorinhos. 
Intensificar a vivência da fé e dos valores cristãos.  

Crianças da Pré-Escolar e 
Alunos do 1.º Ciclo 

 

Dia 17 
(6.ªF) 

 

Dia do Externato Assinalar o 50.º aniversário do Externato. 
Crianças da Pré-Escolar e 

Alunos do 1.º Ciclo 

 

Dia 18 
(sábado) 

 

Eucaristia e Festa de 
aniversário do 

Externato 

Assinalar e comemorar o 50.º aniversário do 
Externato. 

Comunidade Educativa 

 

Dia 30  
(4.ªF -09h) 

Festa das FMNS 

Celebrar o aniversário das Irmãs FMNS. 
Encerrar o mês de Maria.  
Realizar um momento de oração partilhada com a 
Comunidade Educativa.  

Comunidade Educativa 

Dia 31 
(ainda a 

confirmar) 

Passeio Anual  
(local Magickland) 

Festejar o ano letivo. 
Conviver e partilhar momentos de alegria entre todas 
as Crianças. 

Crianças da Pré-Escolar e 
Alunos do 1.º Ciclo 

Ao longo 

do mês 
PCE: “Eco? Lógico!” 

 
Explorar e sensibilizar para a importância das energias 
renováveis. 
 

Crianças da Pré-Escolar e 
Alunos do 1.º Ciclo 

Ao longo 

do mês 

Oração semanal na 
capela do Externato 

 

Promover a reflexão sobre a vida, fé e a 
mundividência cristã. 
Viver a dimensão espiritual de Maria. 
 

Crianças da Pré-Escolar e 
Alunos do 1.º Ciclo 



 
PAA – 2018/2019 

 

Educar para ser mais          #aquicrescemosfelizes! 

#externatoconscienteacuidardoambiente 

 

 

 

 

 

  

 

JUNHO 
 

Datas Atividades Objetivos Destinatários 

Dia 1 
(sábado- 

todo o dia) 

Dia Mundial da 
Criança 

Proporcionar momentos de convívio entre todas as 
crianças do Externato. 
Comemorar o Dia da Criança através de atividades 
lúdicas. 
Apresentar pequenas demonstrações das atividades 
extracurriculares. 

Comunidade Educativa 

Dia a 

combinar 

Torneio de futebol 
inter-colégios FMNS 

Promover o convívio entre os Alunos do 4.º ano dos 
diferentes Colégios da Comunidade. 
Saber brincar e conviver com os outros. 

Alunos do 4.º ano 

 

Dia 16 
  (domingo-  

10h) 

 

Eucaristia de Ação 
de Graças 

Celebrar e agradecer o ano letivo. 
Dar Graças por tudo o que foi vivido ao longo do ano. 

Comunidade Educativa 

Dia 17 
(2.ªF- 10h) 

Prova de Aferição de 
Português e Estudo 

do Meio 

 
Aferir conhecimentos/competências a nível nacional 
feita pelo Ministério da Educação.  
 

Alunos do 2.º ano 

Dia 19 
(4.ªF- 10h) 

Prova de Aferição de 
Matemática e Estudo 

do Meio 

 
Aferir conhecimentos/competências a nível nacional 
feita pelo Ministério da Educação.  
 

Alunos do 2.º ano 

Dia 28 
(6.ªF) 

 
Fim do 3.º Período 

Publicação do 3.º Jornal Digital do Externato. 
 

Dia 28 
(6.ªF) 

Festa Final de Ano 
 
Festejar com alegria o encerramento do ano letivo. 
 

Comunidade Educativa 
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NOTA: O Plano poderá sofrer alterações ao longo do ano letivo, será atualizado e enviado 

mensalmente aos Enc. Educação.  

As visitas de estudo serão planeadas e divulgadas aos Enc. Educação num documento à parte.   

           Cada Professora/ Educadora tem definida uma hora de atendimento semanal. 

 

JULHO 
 

Datas Atividades Objetivos Destinatários 

Do dia 1 

ao dia 12 

 

Época balnear na 
Praia da Sãozinha 

Realizar atividades físicas e motoras de saúde, lazer e 
bem-estar. 

Crianças e Alunos inscritos 

 

Entre os 

dias 1 e 5  

 

3.º Momento de 
Avaliação 

Avaliar e refletir sobre o desempenho das Crianças e 
Alunos ao longo do 3.º período. 

Conselho Pedagógico 

Dia 10 
(4.ªF – 

14h30min) 

Reunião de Conselho 
Pedagógico 

 
Avaliar o 3.º período. 
 

Conselho Pedagógico 

 

Dia 10 
(4.ªF) 

5 anos - 18h 

3 e 4 anos-

18h30min 

 

Entrega dos registos 
de avaliação da pré-

escolar 
  

 
 
Avaliar o desenvolvimento grupal. 
 

 

 
Pais/Encarregados de 

Educação das Crianças da 
Pré-Escolar 

Dia 11 
(5.ªF) 

1.º e 2.º anos 

- 18h 

3.º e 4.º 

anos- 19h 

 
Entrega conjunta dos 
registos de avaliação 

do 1.º ciclo 
 
 

Avaliar o desenvolvimento dos Alunos.  
Pais/Encarregados de 

Educação dos Alunos do 1.º 
Ciclo 

Dia 12 
(6.ªF- 16h) 

Reunião Geral de 
Avaliação do Ano 

Letivo 

Avaliar o ano letivo. 
Dar sugestões para o ano letivo seguinte. 

Pessoal Docente, Pessoal 
Administrativo e Serviços e 

todos os Coordenadores 

Dia 15 
(2.ªF – 9h) 

Reunião do Conselho 
Pedagógico 

Dar sugestões para o ano letivo seguinte. Conselho Pedagógico 

Dia 20 
(6.ªF) 

Momento de 
Convívio 

Promover o convívio e a colaboração de todos os 
funcionários. 
Incutir o espírito trabalho de equipa. 
Promover o sentido de partilha e união.  

Todos os colaboradores do 
Externato de Santa 

Margarida 

Do dia 15 

ao dia 31 
ATL 

Promover atividades de enriquecimento global. 
Promover o convívio e momentos de descontração e 
lazer. 

Crianças e Alunos inscritos 
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           A Diretora Pedagógica fará atendimento sempre que solicitada, com marcação prévia, na 

secretaria do Externato ou por email.             


