PLANO ANUAL
DE ATIVIDADES 2019/2020
1.ºPERÍODO
ATIVIDADE

DATA
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DESTINATÁRIOS

RESPONSÁVEIS / DISCIPLINA

06.09.2019

Promover a integração e a adaptação dos alunos
Estabelecer regras de acesso aos diferentes
espaços, de comportamento e de conduta;

Alunos do 1.º e 2.º Ciclo

Ana Teixeira, Ricardo Coutinho, Sandrina
Moreira, Gaspar Guimarães, Ana Cunha, Ana
Luísa Barros

9.10.2019

Desenvolver o gosto pela atividade física ao ar livre.
Conhecer o meio natural envolvente.
Apurar os alunos para o corta-mato distrital.

Todos os alunos

Grupo de Educação Física

16.10.2019

Alertar para a necessidade de uma alimentação
saudável em conjunto com a atividade física.

Todos os alunos

Grupo de CN, EF e SPO

Palestra sobre a “Importância do exercício físico e
da alimentação”

16.10.2019

Alertar para a necessidade de uma alimentação
saudável em conjunto com a atividade física.

Alunos do 3.º ciclo

SPO e Ed. Física

Visita de estudo a Santiago de Compostela

28.10.2019

Enriquecer os alunos a nível cultural, desenvolver
as relações pessoais e interpessoais, bem como
desenvolver a capacidade de cooperação.

3.º ciclo e 10.ºano

Prof. Sandrina Moreira

Halloween

31.10.2019

Divulgar tradição dos países de expressão inglesa;
Angariação de fundos para viagem de finalistas do
3º ciclo

Todos os alunos

Grupo de Línguas
Diretoras de Turma do 9.º ano

Visita ao Planetário do Porto

04.11.2019

Aprofundar conhecimentos no âmbito da
disciplina de física e química.

Alunos 7.º ano

Prof. Ana Pacheco

1.ª eliminatória das Olimpíadas da Matemática

06.11.2019

Incentivar e desenvolver o gosto pela matemática
Detetar vocações precoces nesta área do saber

Todos os alunos

Grupo de Matemática

S. Martinho

07.11.2019

Conhecer e vivenciar as tradições.
Fomentar e promover o convívio entre os alunos.

Todos os alunos

Direção

Ida ao teatro para assistir à peça Frei Luís de Sousa.

11.11.2019

Facilitar o estudo das obras literárias lecionadas no
colégio.

Alunos 11.º ano

Prof. Teresa Livramento

13.12.2019

Ouvir o texto " A Arca de Noé" e expressar reações
do concerto de modo criativo;
- Mobilizar conhecimentos a partir de experiências
multidisciplinares
- Reconhecer e valorizar o património oral e
cultural.

Alunos do 1.º ciclo

Prof. Mariana Vilar

Receção aos alunos do 1.º e 2.º ciclo
- Realização de atividades de dinâmica de grupo.

Corta-Mato Escolar

Dia Mundial da Alimentação

Ida à Casa da Música para assistir ao
Concerto Noah

Festa de Natal

16.12.2019

Refletir sobre o significado de Natal como festa de
família.

Comunidade escolar

Direção Pedagógica
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Corta-Mato Distrital

Desenvolver o gosto pela atividade física ao ar livre.
Conhecer o meio natural envolvente.

Alunos apurados

Grupo de Educação Física.

Festa de Carnaval

Festejar o Carnaval
Promover o convívio entre professores e alunos.

Todos os alunos

Direção

2.ª eliminatória das Olimpíadas da Matemática

Incentivar e desenvolver o gosto pela matemática
detetar vocações precoces nesta área do saber

Todos os alunos

Grupo de Matemática

Ida ao teatro assistir à peça: "Auto da Barca do
Inferno"

Promover a consolidação de saberes relativos aos
domínios do texto dramático: Gil Vicente.
Promover o contacto directo com o espectáculo
teatral. Facilitar o estudo das obras literárias
lecionadas no colégio

Alunos do 9.º ano

Profs Português

Alunos do 11.º ano

Profs Português

Ida ao teatro assistir à peça: "Os Maias" - Episódios
da vida Romântica, no Auditório de Mafamude - V.
N. Gaia.

DATA

Promover a consolidação de saberes relativos aos
domínios do texto Os Maias.
Promover o contacto directo com o espectáculo
teatral. Facilitar o estudo das obras literárias
lecionadas no colégio

ida ao Teatro Sá da Bandeira, assistir à peça: "A
Aventura de Ulisses".

Facilitar o estudo das obras literárias lecionadas no
colégio.

Alunos do 6.º ano

Profs Português

Festa de Carnaval

Festejar o Carnaval
Promover o convívio entre professores e alunos.

Todos os alunos

Direção

Viagem à neve

Promover a prática de desportos de inverno.

Todos os alunos

Dar a conhecer aos alunos do 9.º ano a organização
de instalações desportivas, tanto no seu aspeto físico
como da gestão e manutenção até aos serviços
disponibilizados ao público.

Alunos do 9.º ano

Promover a consolidação de saberes relativos aos
domínios do texto Os Maias.
Promover o contacto directo com o espectáculo
teatral.
Facilitar o estudo das obras literárias lecionadas no
colégio

Alunos do 12.º ano

Visita ao Estádio do Dragão e ao Museu do F.C.
Porto.

Ida ao teatro assistir à peça: "O Ano da Morte de
Ricardo Reis", no Auditório de Mafamude - V. N.
Gaia

Prof. Ricardo Coutinho

Profs Português

Estimular o gosto e o estudo pela Matemática.
Atrair os alunos que têm receio da disciplina de
Matemática, permitindo que estes descubram o
lado lúdico da disciplina.
Tentar que os alunos se divirtam a resolver questões
matemáticas e percebam que conseguir resolver os
problemas propostos é uma conquista pessoal
muito recompensadora.

Alunos do 1.º e 2.º ciclo

Grupo disciplinar de matemática

Promover a consolidação de saberes relativos aos
domínios do texto Os Maias.
Promover o contacto directo com o espectáculo
teatral. Facilitar o estudo das obras literárias
lecionadas no colégio

Alunos do 7.º ano

Profs Português

O que de verdade importa

Promover o desenvolvimento a difusão dos valores
humanos, éticos e morais universais para o público
em geral principalmente por meio do
desenvolvimento de atividades culturais.

Alunos do secundário

Sandra Alves
SPO

Visita de Estudo a Guimarães

Aplicar e verificar in loco os conhecimentos das
diferentes áreas disciplinares.

Alunos do 5.º e 6.º anos

Diretores de Turma do 5.º e 6.º ano

Visita de Estudo 7.ºe 8.º anos

Aplicar e verificar in loco os conhecimentos das
diferentes áreas disciplinares.

Alunos do 7.º e 8.º anos

Diretores de Turma do 7.º e 8.º anos

Viagem do 9.º ano - Óbidos

Celebrar o final de ciclo.

Alunos do 9.º ano

Diretoras de Turma do 9.º ano

Canguru Matemático

Ida ao Auditório de Lavra, assistir à peça: "Leandro,
Rei de Helíria".
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Ida ao Espetáculo: “25 de Abril – História de Uma
Revolução”.

Sensibilizar os alunos para a história recente de
Portugal.
Desenvolver os valores de liberdade e igualdade.

Alunos do 6.º ano e 9.º ano

Grupo de História

Dia das Línguas

Sensibilização para as vivências multiculturais dos
tempos atuais.

Todos os alunos

Departamento de línguas

Torneio interturmas de futebol

Promover a competição entre turmas e o espírito de
equipa.

Todos os alunos

Grupo de Educação Física.

Festa de final de ano

Celebrar o final do ano letivo

Todos os alunos

