
Q62 | Sistema de Gestão da Qualidade                                                                                                                                                             PAA|2021/2022                                                                                                                      

                                              Educar para ser mais 

#aquicrescemosfelizes 

 

  

 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES  

2021/2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO CURRICULAR DE ESCOLA | “Experienciar-TE” 

  



 
 

Q62-0 | Sistema de Gestão da Qualidade                                                                                                                                                         PAA|2021/2022                                                                                                                      

                                              Educar para ser mais 

#aquicrescemosfelizes 

 

INTRODUÇÃO  

 
 

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

Santa Margarida (ESM), enquanto Escola Católica das Irmãs Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora 

(FMNS), para o ano letivo 2021/2022. O presente plano tem como principais objetivos, para além da 

calendarização das atividades a desenvolver durante o ano letivo, motivar os alunos para os conteúdos dos 

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

Este Plano tem em conta a situação pandémica mundial, provocada pelo vírus Covid-19, respeitando as 

normas determinadas no Plano de Contingência do ESM.  

O PAA assume-se, 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/Alunos. 

 

 

METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  
 

 

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

pela dinamização, bem como haverá um acompanhamento das ações desenvolvidas através de 

instrumentos próprios. Mensalmente, será feita a avaliação do presente Plano através de uma reflexão em 

Conselho Pedagógico, 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 1 
(4.ªF- 10h) 

Reunião Conselho de 
Pedagógico 

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

Conselho Pedagógico 

 

Dia 1 
(4.ªF- 9:30h às 

12h) 

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 

(um elemento da 
família acompanha a 

criança à sala ) 

Dia 3 
(6.ªF-9:30h às 13h) 

Abertura do Ano 
Letivo  

Colégio Luso-Francês 

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

“Despertar da Esperança” 
 

Todos os 
Colaboradores das 

Instituições das FMNS 

 

Dia 6 
(2.ªF) 

 
Início do ano letivo 

Pré-escolar 4 e 5 anos 
 

Dia 9 
(5.ªF-18:30h 

no salão) 

Reunião de Pais/ 
Enc. Educação dos 5 

anos 
 

 
Apresentar o Plano Anual de Atividades e o Projeto 
Curricular de Escola. 
Dar a conhecer a tomada de decisões à cerca do 
calendário escolar e horários de funcionamento, 
bem como outras normas de organização funcional.  
Fortalecer a relação Externato - Comunidade 
Educativa. 
 

Apenas o Encarregado 
de Educação das 

Crianças dos 5 anos 

Dia 10 
(6.ªF- das 14h às 

16h) 

 

Receção aos Alunos 
do 1º ano 

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

Alunos do 1º Ano (um 
elemento da família 

acompanha o Aluno à 
sala) 

Dia 10 
(6.ªF-18:30h 

no salão) 

Reunião de Pais/ 
Enc. Educação dos 4 

anos 

 
Apresentar o Plano Anual de Atividades e o Projeto 
Curricular de Escola. 
Dar a conhecer a tomada de decisões à cerca do 
calendário escolar e horários de funcionamento, 
bem como outras normas de organização funcional.  
Fortalecer a relação Externato - Comunidade 
Educativa. 
 

Apenas o Encarregado 
de Educação das 

Crianças dos 4 anos 

 

 

Dia 13 
(2.ªF) 

 

Início do ano letivo 
1º ciclo 
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Dia 16 
(5.ªF 

3.º ano- 17:30h 
no ginásio 

4.º ano A- 18:30h 
no salão 

4.º ano B- 19h 
na sala) 

Reunião de Pais/ 
Enc. Educação dos 
Alunos do 3º e 4º 

anos 

 
Apresentar o Plano Anual de Atividades e o Projeto 
Curricular de Escola. 
Dar a conhecer a tomada de decisões à cerca do 
calendário escolar e horários de funcionamento, 
bem como outras normas de organização funcional.  
Fortalecer a relação Externato - Comunidade 
Educativa. 
 

Apenas o Encarregado 
de Educação dos Alunos 

do 3º e 4º anos 

Dia 17 
(6.ªF 

1.ºano- 17:30h no 
ginásio 

2.º ano- 18:30h no 
salão) 

Reunião de Pais/ 
Enc. Educação dos 
Alunos do 1º e 2º 

anos 

 
Apresentar o Plano Anual de Atividades e o Projeto 
Curricular de Escola. 
Dar a conhecer a tomada de decisões à cerca do 
calendário escolar e horários de funcionamento, 
bem como outras normas de organização funcional.  
Fortalecer a relação Externato - Comunidade 
Educativa. 
 

Apenas o Encarregado 
de Educação dos Alunos 

do 1º e 2º anos 

Data a 
combinar 

 

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 1º Ciclo 

Semana de 20 
a 24 

 

Semana 
experimental 

(atividades 
extracurriculares) 

Dar a conhecer as atividades extracurriculares aos 
alunos interessados.  

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Ao longo do 
período 

PCE: 
 “Experienciar-TE”  

 
Introduzir o tema. 
Questionar, explorar e descobrir: “O que é a 
Ciência?”, “O que é ser cientista?” e “Quero ser 
cientista?”. Apresentação e exploração do “Livro de 
registo do Cientista.” 
 

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

Datas Atividades Objetivos Destinatários 

Dia 4 
(2.ªF) 

Feriado Municipal 
Nossa Senhora do Rosário 

Dia 5 
(3.ªF) 

 
Feriado Nacional 

Implantação da República 
 

Dia 6 
(4.ªF - todo o dia) 

Dia de S. Francisco) 
(Celebração do 

Padroeiro do Externato) 
 

Celebração do dia 
do Animal 

“Leva-me contigo” 
(PCE) 

 
Dia de São Francisco e 

do Animal - 4/10 

Refletir sobre o tema: “Experienciar com Francisco”. 
Motivar para a vivência da celebração do dia de S. 
Francisco. 
Ação de solidariedade e sensibilização pelos animais, 
participando na recolha de ração e de produtos de 
higiene para doar a uma associação de Animais. 
Mural com animais para adoção. 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Dia 15 
(6.ªF) 

 
Dia Mundial da 

Alimentação 
 

“Experiencia a 
cozinha” 

(PCE) 
 

 
Sensibilizar as Crianças para a importância de uma 
alimentação variada e saudável. 
Conhecer e refletir sobre os diversos tipos de 
alimentação.  
Experiências relacionadas com a alimentação- 
curiosidades alimentares.  
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Dia 15 
(6.ªF – 21:30h) 

 
Reunião do 

Movimento Pais 
em Festa (MPF) 

 

 
Apresentar e discutir propostas de comemoração do 
Natal a ser dinamizada pelos Pais, tendo em conta o 
Plano de Contingência. 
Dar sugestões para o enriquecimento do PAA. 
 

Equipa de Pais, 
Diretoras, educadora 

Cristiana Ferreira e 
professora Raquel 

Barbosa 

Data a 

combinar 

 
Rastreio da 

Linguagem e Fala- 
Terapeuta Flávia 

Rompante 
 

Despistar dificuldades ao nível da fala em crianças em 
idade pré-escolar. 

Crianças dos 4 e 5 anos 
do pré-escolar 

Ao longo do 
mês 

Oração na capela 
do Externato 

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

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 
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Ao longo do 
período 

PCE: 
“Experienciar-TE” 

“Ciências Biológicas” - Questionar, explorar e 
descobrir: os animais, os seres humanos, os vírus e as 
bactérias. 
 

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

Datas Atividades Objetivos Destinatários 

Dia 1 
(2.ªF) 

 
Feriado Nacional 

Dia de todos os Santos 
 

Dia 11 
(5.ªF) 

 
Realização do 

Magusto 
 

“Experiencia a 
chama mágica” 

(PCE) 

Divulgar e promover a cultura popular. 
Conhecer a lenda de S. Martinho. 
Saber brincar e conviver com os amigos. 
Realizar experiências relacionadas com o ar 
quente/ar frio.  

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Dia 17 
(4.ªF) 

 
Dia Nacional do 
Não Fumador 
(dinamizado pelo 

3.ºano) 

“Experiencia 
hábitos saudáveis” 

(PCE) 

Promover hábitos de vida saudável. 
Conhecer os malefícios do tabaco. 
Apresentação de experiências relacionadas com o 
tema.  
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

 
Data a 

combinar 
 

 
Visitas de Estudo relacionadas com o PCE (se possível) 

 

Dia 22 
(2.ªF) 

Dia do Pijama 
 

Dia da convenção 
Internacional dos 

Direitos da Criança 

“Experiencia os 
teus direitos” 

(PCE) 

 
Incentivar a aceitação da diferença. 
Despertar para o valor da solidariedade ajudando as 
crianças que mais precisam. 
Realização de dinâmicas sobre as 
emoções/sentimentos e experiências sobre formas 
de estar e sentir.  
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Dia 25 
(5.ªF) 

Dia Mundial da 
Ciência 

“Experiencia a 
Ciência” 

(PCE) 

 
Enaltecer o papel da ciência para o desenvolvimento 
humano. 
Destacar grandes nomes da ciência,  
Instigar o gosto pela ciência nas crianças/alunos. 
Realização de experiências. 
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Ao longo do 
mês 

Oração na capela 
do Externato 

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

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Ao longo do 
período 

PCE: 
“Experienciar-TE” 

 
“Ciências Biológicas” - Questionar, explorar e 
descobrir: os animais, os seres humanos, os vírus e 
as bactérias. 
 

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

Datas Atividades Objetivos Destinatários 

Dia 1 
(4.ªF) 

 
Feriado Nacional 

Dia da Restauração da Independência 
 

Dia 3 
(6.ªF) 

Dia Internacional das 
Pessoas com 
Deficiência 

“Experiencia a 
diferença” 

(PCE) 

 
Motivar para uma maior compreensão dos assuntos 
relativos à deficiência. 
Mobilizar ações para a defesa da dignidade, dos 
direitos e do bem-estar, para que se crie um mundo 
mais inclusivo e equitativo para as pessoas com 
deficiência, seja ela física ou mental. 
“Sou único, mas não sou o único”.  
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Dia 8 
(4.ªF) 

 
Feriado Nacional 

Dia da Imaculada Conceição 
 

 
Dia 10 
 (6.ªF) 

 Eucaristia da 
Imaculada Conceição 

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

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Dia 17 
(6.ªF) 

 
Comemoração de 

Natal  
“Experiencia o Natal” 

(PCE) 
(Dinamizada pelas Famílias) 

 

 
Estimular o espírito natalício. 
Celebrar com alegria fraterna o Natal de Jesus. 
Apresentar pequenas atuações natalícias 
dinamizadas pelas Famílias dos Alunos do 
Externato. 
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Dia 17 
(6.ªF) 

 
Fim do 1º Período- último dia de aulas 

Dias 20 a 22 
(2.ªF, 3.ªF e 4.ªF )  

1º momento de 
avaliação 

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

Conselho Pedagógico 

 
Dia 24 

(6.ªF) 

 
Véspera de Natal 

O Externato encontra-se encerrado. 
 

Dia 27 
(2.ªF – 9h) 

Reunião de Conselho 
Pedagógico 

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

Conselho Pedagógico 
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Dia 28 

(3.ªF- 18:30h) 
3 anos- no salão 

4 anos- no ginásio 

  

 
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. 

Apenas o Encarregado 
de Educação das 

Crianças dos 3 e 4 anos 
do pré-escolar 

 
Dia 29 

(4.ªF- 18:30h) 
5 anos- no salão 

 
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. 
 

Apenas o Encarregado 
de Educação das 

Crianças dos 5 anos do 
pré-escolar 

 
Dia 29 

(3.ªF- Horário a 

definir com a 
professora titular) 

 

 
Entrega individual dos 
registos de avaliação 

do 1º ciclo 
 

Avaliar o desenvolvimento individual dos Alunos.  

Perspetivar o segundo trimestre. 

Apenas o Encarregado 
de Educação das 

Crianças do 1º ciclo 

Ao longo do 
mês 

Oração na capela do 
Externato 

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

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Ao longo do 
período 

PCE: 
“Experienciar-TE” 

 
“Ciências Biológicas” - Questionar, explorar e 
descobrir: os animais, os seres humanos, os vírus e 
as bactérias. 
 

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

Datas Atividades Objetivos Destinatários 
 

Dia 3 
(2.ªF) 

 
Início do 2º Período 

 

Dia 6 
(5.ªF) 

Cantar as Janeiras 
à Câmara de 
Gondomar 

 
Dia dos Reis Magos 6/01 

 
Elaborar coroas em homenagem aos três Reis Magos. 
Preservar os usos e costumes do património cultural 
português.  
Conviver e partilhar conhecimentos musicais. 

 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Dia 10 
(2.ªF) 

Dia da rotação da 
Terra 

“Experiencia o teu 
Planeta”  

(PCE) 

 
Consciencializar para preservação do ambiente e da 
sustentabilidade da Terra. 
Realização de experiências relacionadas com o 
movimento da Terra.  
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Semana de 17 
a 21 

 

 
 

Simulacro de 
Evacuação do 

Externato- 
Segurança contra 

incêndios 
 
 

 
Dispor de Funcionários, Crianças e Alunos 
organizados, treinados e capacitados, de forma a 
garantir rapidez e eficácia nas ações a empreender 
para o controle de situações de emergência. 
Informar e formar os Alunos sobre os procedimentos 
descritos nas respetivas Medidas de Autoproteção 
implementadas.  
Manter o Plano de Segurança sempre atualizado. 
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Dia 26 
(4ªF)  

 

 

Homenagem aos 
avós 

 

 
Constatar a importância do convívio com os Avós 
para conhecer costumes, tradições e hábitos antigos. 
Elaborar uma lembrança como forma de valorizar e 
homenagear os Avós.  
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Data a 

combinar 

 
Rastreio da 

Linguagem e Fala- 
Terapeuta Flávia 

Rompante 
 

Despistar dificuldades ao nível da fala em crianças em 
idade pré-escolar. 

Crianças dos 3 anos do 
Pré-Escolar  

Ao longo do 
mês 

Oração na capela 
do Externato 

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

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Ao longo do 
período 

PCE: 
“Experienciar-TE” 

 
“Ciências da Natureza” - Questionar, explorar e 
descobrir: o meio ambiente, Astronomia e Geologia. 
 

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

Datas Atividades Objetivos Destinatários 

Dia 1 
(3.ªF) 

Formação de 
primeiros socorros 

para crianças 
(dinamizada pela ESSSM) 

 

 
Saber intervir em caso de acidente. 
Identificar os principais acidentes na infância. 
Enumerar as prioridades na prestação de 
primeiros socorros. 
Reconhecer e atuar perante uma situação de 
auxílio emergente.  
 
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Dia 11 
(6.ªF) 

Dia Internacional de 
Charles Darwin 
“Experiencia a 

Evolução” 
(PCE) 

 

 
Celebrar a ciência, a evolução e a humanidade em 
si.  
Refletir e agir cientificamente, com curiosidade 
pela verdade, tal como Darwin fez. 
Explicar com rigor a evolução biológica, por 
intermédio da seleção natural.  
 
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Dia 25 
(6.ªF) 

Desfile de Carnaval 

 

 
Preservar os usos e costumes do Carnaval 
Português. 
Aprofundar relações-interpessoais através da 
partilha de experiências. 
 
 

Comunidade Educativa 

Ao longo do 
mês 

Oração na capela do 
Externato 

 

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

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Ao longo do 
período 

PCE: 
“Experienciar-TE” 

 

 
“Ciências da Natureza” - Questionar, explorar e 
descobrir: o meio ambiente, Astronomia e 
Geologia. 
 
 

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

Datas Atividades Objetivos Destinatários 
 

 
Dia 28 

fevereiro a 4 
de março 

 
 

 

Interrupção letiva do Carnaval  
              O Externato está fechado apenas dia 1 (3ª feira de Carnaval). 

 

 

 
Data a 

combinar 
 
 

 
Visitas de Estudo relacionadas com o PCE (se possível) 

 
Dia 18 

(6.ªF) 
 

Homenagem ao Pai 

 

 
Celebrar o dia da figura masculina de referência. 
Educar para os valores com base na inter-relação 
familiar. 
 
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

 

Dia 21 
(2.ªF) 

Dia Mundial da Árvore 
(PCE) 

“Experiencia a Flora” 

 
Sensibilizar para a importância da preservação das 
árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e 
ecológico, como da própria qualidade de vida dos 
cidadãos. 
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Dia 22 
(3.ªF) 

Dia Mundial da água 
(PCE) 

“Experiencia a Água” 

 
Promover conscientização sobre a relevância da água 
para a nossa sobrevivência e de outros seres vivos.  
Lembrar a importância do uso sustentável deste 
recurso e a urgente necessidade de  
Conservação dos ambientes aquáticos, 
evitando poluição e contaminação. 
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Ao longo do 
mês 

Oração na capela do 
Externato 

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

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

Ao longo do 
período 

PCE: 
“Experienciar-TE” 

 
“Ciências da Natureza” - Questionar, explorar e 
descobrir: o meio ambiente, Astronomia e Geologia. 
 
 

Crianças da Pré-Escolar 
e Alunos do 1º Ciclo 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/sustentabilidade.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/poluicao-das-aguas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/Agua-contaminada.htm
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ABRIL 
 
 

Datas Atividades Objetivos Destinatários 

Dia 5 
(3.ªF) 

 
                       Fim do 2º Período- último dia de aulas   

 

Dias 6, 7 e 8 
(4.ªF, 5.ªF e 6.ªF)  

2º momento de 
avaliação 

 
Avaliar e refletir sobre o desempenho das Crianças e 
Alunos ao longo do 2º período. 

 

Conselho Pedagógico 

Dia 11 
(2.ªF- 9h) 

Reunião de 
Conselho 

Pedagógico 

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

Conselho Pedagógico 

 
Dia 12 

(3.ªF- 18:30h) 
3 anos- no salão 
4 anos- na sala 

5 anos- no ginásio 

 

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. 

Apenas o Encarregado de 
Educação das Crianças do 

pré-escolar 

 
Dia 13 

(4.ªF- Horário a 
definir com a 

professora titular) 

 

 
Entrega 

individual dos 
registos de 

avaliação do 1º 
ciclo 

 

Avaliar o desenvolvimento individual dos Alunos.  

Perspetivar o terceiro trimestre. 

Apenas o Encarregado de 
Educação dos Alunos do 

1º ciclo 

Dias 14 e 15  
(5.ªF, 6.ªF) 

 
                             Quinta-feira Santa e Sexta-feira Santa  
                                             O Externato encerra. 

 

Dia 19 
(3.ªF) 

 
                                             Início do 3º Período 

 

Dia 22 
 (6.ªF) 

Eucaristia da 
Páscoa 

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

Crianças da Pré-Escolar e 
Alunos do 1º Ciclo 

Ao longo do 
mês 

Oração na capela 
do Externato 

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

Crianças da Pré-Escolar e 
Alunos do 1º Ciclo 

Ao longo do 
período 

PCE: 
“Experienciar-TE” 

 
“Ciências Exatas” - Questionar, explorar e descobrir: 
Matemática, Física e Química. 
 

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

Datas Atividades Objetivos Destinatários 

 
 

Dia 2 
(2.ªF) 

 
Homenagem à Mãe  

 
Dia da Mãe 1/05 

 

 
Celebrar o dia da figura feminina de referência. 
Educar para os valores com base na inter-relação 
familiar. 
 

Crianças da Pré-Escolar e 
Alunos do 1º Ciclo 

 
Entre os 
dias 2 e 

11 
(2.ªF a 4.ªF) 

Provas de aferição-
Expressões Artísticas e 

Físico-Motora 

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

Alunos do 2º ano 

 
Dia 13 

(6.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 1º Ciclo 

 
 

Dia 17 
(2.ªF) 

 

Dia do Externato 
“Experiencia o 

raciocínio” 
(PCE) 

Assinalar o 53º aniversário do Externato. 
Realizar um campeonato para resolução de 
enigmas promovendo o raciocínio.  

Crianças da Pré-Escolar e 
Alunos do 1º Ciclo 

Dia 19 
(4.ªF) 

 

Dia do Físico 
Albert Einstein 

“Experiencia a Física” 
(PCE) 

Descobrir Albert Einstein. 
Conhecer a física e as suas utilidades.  
Realizar experiências relacionadas com a física.  

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

 
Dia 31  

(3.ªF) 

 
Festa das FMNS 

 
Dia da Irmãs FMNS 30/05 

 

Celebrar o aniversário das Irmãs FMNS. 
Encerrar o mês de Maria.  
 

Crianças da Pré-Escolar e 
Alunos do 1º Ciclo 

Ao longo 
do mês 

Oração na capela do 
Externato 

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

Crianças da Pré-Escolar e 
Alunos do 1º Ciclo 

Ao longo 
do período 

PCE: 
“Experienciar-TE” 

 
“Ciências Exatas” - Questionar, explorar e 
descobrir: Matemática, Física e Química. 
 

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

Datas Atividades Objetivos Destinatários 

Dia 1 
(4.ªF) 

Dia Mundial da 
Criança 

Passeio final de Ano 
MAGIKLAND 

 
Comemorar o Dia da Criança através de momentos de 
convívio entre todas as crianças do Externato. 
Festejar o ano letivo. 
Conviver e partilhar momentos de alegria entre todas 
as Crianças. 
 

Crianças da Pré-Escolar e 
Alunos do 1º Ciclo 

Dia 10 
(6.ªF) 

Feriado Nacional 
Dia de Portugal, Camões e das Comunidades 

 

Dia 15 
(4.ªF) 

Prova de Aferição de 
Português e Estudo 

do Meio 

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

Alunos do 2º ano 

Dia 16 
(5.ªF) 

 

 
Feriado Nacional 

Corpo de Deus 
 
 

Dia 17 
(6.ªF) 

 
O Externato encerra fazendo ponte com o feriado do dia 16 de junho (Corpo de Deus). 

 

Dia 20 
(2.ªF) 

Prova de Aferição de 
Matemática e Estudo 

do Meio 

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

 

Alunos do 2º ano 

 
  Dia 25 
  (sábado) 

 

Eucaristia dos 
finalistas dos 5 anos 
e dos finalistas do 4º 

ano 

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

2 elementos da família de 
cada Criança finalista dos 5 
anos e de cada Aluno do 4º 

ano.  

Dia 27 a 
29 

(2.ªF a 4.ªF) 

Oração de Ação de 
Graças 

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

Crianças da Pré-Escolar e 
Alunos do 1º Ciclo 

Dia 30 
(5.ªF) 

Ensaio geral festa 
final de ano 

 
Ensaiar as diferentes atuações para a festa de final do 
ano.  
 

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

Datas Atividades Objetivos 

 

Destinatários 
 

Dia 1 
(6.ªF) 

 

                             Fim do 3º Período- último dia de aulas 
 

Dia 2 
(sábado de 

manhã) 
Festa Final de Ano 

 
Festejar com alegria o encerramento do ano letivo. 
 

Comunidade Educativa 

Do dia 4 ao 
dia 15 

 

Época balnear na 
Praia da Sãozinha 

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

Crianças e Alunos inscritos 

Dias 4 a 14 
 

3º Momento de 
Avaliação 

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

Conselho Pedagógico 

Dia 15 
(6.ªF – 14:30h) 

Reunião de 
Conselho 

Pedagógico 

 
Avaliar o 3º período. 
 

Conselho Pedagógico 

 
Dia 18 

(3.ªF- 18:30h) 
3 anos- no salão 
4 anos- na sala 

5 anos- no 
ginásio 

 

Entrega dos 
registos de 

avaliação da pré-
escolar 

 

 
 
Avaliar o PAA e os projetos de cada sala. 
Avaliar o desenvolvimento grupal. 
 

 

 
Apenas o Encarregado de 
Educação das Crianças do 

pré-escolar 
 

Dia 19 
(4.ªF 

3.ºano- 17:30h 
no ginásio 

4.º ano A- 18:30h 
no  salão 

4.º ano B- 18:30h 
na sala) 

Entrega dos 
registos de 
avaliação 

dos Alunos do 3º e 
4º anos 

 
Avaliar o PAA e os projetos de cada sala. 
Avaliar o desenvolvimento grupal. 
 

Apenas o Encarregado de 
Educação dos Alunos do 3º 

e 4º anos 

Dia 20 
(5.ªF 

1.ºano- 17:30h no 
ginásio 

2.º ano- 18:30h no 
salão) 

Entrega dos 
registos de 
avaliação 

dos Alunos do 1º e 
2º anos 

 
Avaliar o PAA e os projetos de cada sala. 
Avaliar o desenvolvimento grupal. 
 

Apenas o Encarregado de 
Educação dos Alunos do 1º 

e 2º anos 

Dia 22 
(6.ªF- 18h) 

Reunião Geral de 
Avaliação do Ano 

Letivo 

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

Pessoal Docente e Pessoal 
Administrativo e Serviços 

Dia 25 
(2.ªF – 9h) 

Reunião do 
Conselho 

Pedagógico 

Dar sugestões para o ano letivo seguinte. Conselho Pedagógico 
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NOTA: O Plano poderá sofrer alterações ao longo do ano letivo, será atualizado e enviado mensalmente aos Enc. 

Educação.  

              Cada Docente pretende realizar 1 visita de estudo por período, que será planeada, proposta e avaliada num 

documento específico.  

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

           A Diretora Pedagógica fará atendimento sempre que solicitada, com marcação prévia, na secretaria do      

           Externato ou por email.             

 

 

 

Gondomar, 20 de julho de 2021 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do dia 18 ao 
dia 29 

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

Crianças e Alunos inscritos 

Data a 
combinar 

 

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 

A Direção Pedagógica 

_______________________________ 

(Liliana Cunha) 

 

A Direção Administrativa 

_______________________________ 

                    (Maria de Jesus Montenegro)                                                           

 


