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PLANO DE ATIVIDADES 2019-20 | Atividades, Festas e Visitas de Estudo  

OUTUBRO 
  

 

Dia e Hora Atividade Local Participantes Observações 

2 outubro “Um dia de música na escola” Colégio Todos 
Celebração do Dia Mundial da 

Música. 

 

NOVEMBRO 

  

 

Dia e Hora Atividade Local Participantes Observações 

20 novembro Dia Nacional do Pijama Colégio Todos 

Um dia solidário em que as 

crianças das escolas e instituições 

participantes de todo o país vão 

vestidas de pijama para a escola. 

27 de 

novembro 

(manhã) 

 “A Rainha do Gelo” Teatro Politeama 
Pré-Escolar 

Ensino Básico 

O Musical “A Rainha do Gelo” 

narra as aventuras de duas irmãs 

em busca da sua família cuja vida 

está sob o controlo da poderosa 

Rainha do Gelo, transmitindo uma 

mensagem em que o altruísmo e o 

amor puro e verdadeiro vencem o 

egoísmo e a frieza dos corações 

gelados. 

28 novembro 

 (manhã) 
“Estações” 

Teatro Amélia Rey 

Colaço 
Salas 2 Anos 

O Ano perdeu o Dia, sem ajuda a 

viagem não será possível! 

Diana salta para a carruagem e 

percebe que em cada estação é 

necessária manutenção. Na 

Primavera há que ajudar flores a 

brotar, no Verão orientar a areia 

num quente chão, no Outono 

apanhar folhas que voam e caem, 

no Inverno espremer nuvens que 

água nos dão. Num só dia ver o 

ano em ação, de estação em 

estação… 
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DEZEMBRO 

Dia e Hora Atividade Local Participantes Observações 

10 dezembro 

(manhã) 
Cascais Christmas Village Cascais 

Salas 2 Anos 

Pré-Escolar 

 

A Vila de Natal em Cascais, 

proporcionará uma experiência 

única nesta quadra natalícia, onde 

todos, com especial atenção para 

os mais pequenos, vão viajar num 

imaginário mágico com diversas 

atrações: A Casa do Pai Natal, o 

“Bosque Encantado” onde vai ser 

possível ver renas verdadeiras, a 

Casa do Mago na Árvore, a Árvore 

de Natal e o Globo de Neve, sem 

esquecer do Carrossel e o 

Comboio de Natal e da experiência 

de Patinar em Gelo Verdadeiro e a 

Rampa Radical. 

Dia a definir 

(manhã) 
Ida aos Correios da Parede Parede 

Pré-Escolar 

Ensino Básico 
Envio de carta ao Pai Natal! 

17 dezembro 

(todo o dia) 
Cascais Christmas Village Cascais Ensino Básico 

A Vila de Natal em Cascais, 

proporcionará uma experiência 

única nesta quadra natalícia, onde 

todos, com especial atenção para 

os mais pequenos, vão viajar num 

imaginário mágico com diversas 

atrações: A Casa do Pai Natal, o 

“Bosque Encantado” onde vai ser 

possível ver renas verdadeiras, a 

Casa do Mago na Árvore, a Árvore 

de Natal e o Globo de Neve, sem 

esquecer do Carrossel e o 

Comboio de Natal e da experiência 

de Patinar em Gelo Verdadeiro e a 

Rampa Radical. 

18 dezembro 

 (17.30) 
Festa de Natal 

Colégio Marista de 

Carcavelos 
Todos 

Promoção do convívio entre a 

comunidade educativa. 

Desenvolvimento de atitudes de 

perseverança, responsabilidade, 

colaboração e entreajuda. 

 

 

JANEIRO 

  

 

Dia e Hora Atividade Local Participantes Observações 

A definir 

(manhã) 
A definir A definir 

Salas de 1 e 2 

Anos 
 

A definir 

 (manhã) 
A definir A definir 

Pré-Escolar 

Ensino Básico 
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FEVEREIRO 
  

 

Dia e Hora Atividade Local Participantes Observações 

4 fevereiro Passeio à Quinta da Granja Quinta da Granja Salas de 2 Anos 

A Quinta da Granja em Lisboa é 

uma Quinta Pedagógica que 

permite o contato direto com as 

tradições, a terra e, claro, os 

animais. Aqui vivem póneis, 

burros, ovelhas, vacas, porcos, 

cães, galinhas, coelhos, entre 

outros animais de quinta 

amorosos. Existe também uma 

horta biológica com uma grande 

variedade de legumes e um pomar 

com árvores de fruto. 

5 fevereiro Passeio à Quinta da Granja Quinta da Granja 

Salas de 

Aquisição de 

Marcha e 1 Ano 

A Quinta da Granja em Lisboa é 

uma Quinta Pedagógica giríssima e 

que permite o contato direto com 

as tradições, a terra e, claro, os 

animais. Aqui vivem póneis, 

burros, ovelhas, vacas, porcos, 

cães, galinhas, coelhos, entre 

outros animais de quinta 

amorosos. Existe também uma 

horta biológica com uma grande 

variedade de legumes e um pomar 

com árvores de fruto. 

7 fevereiro 

(manhã) 
Atividade “Crescer em Segurança” 

Escola Fixa de 

Trânsito 
2º Ano 

Atividades destinadas a dar a 

conhecer, de uma forma dinâmica 

e criativa, a Educação Rodoviária a 

todas as faixas etárias da 

população através dos mais novos. 

7 fevereiro 

(manhã) 
Visita à Polícia de Segurança Pública PSP 

Salas de 4 e 5 

Anos 

Sensibilizar para a importância do 

cumprimento das regras em 

sociedade, dos comportamentos 

cívicos e valores de cidadania. 

7 fevereiro 

(9.30) 
Visita aos Bombeiros da Parede 

Quartel de 

Bombeiros da 

Parede 

Sala de 3 Anos 

 

Sensibilizar para a importância do 

cumprimento das regras em 

sociedade, dos comportamentos 

cívicos e valores de cidadania. 

8 fevereiro 

(manhã) 
Acantonamento no Colégio Colégio 1º e 2º Anos 

Os alunos do 1º Ciclo são 

convidados a cear, passar a noite e 

tomar o pequeno-almoço no 

Colégio com o objetivo de 

proporcionar uma especial ocasião 

de convívio e partilha.  

14 fevereiro Atividade “Crescer em Segurança” 
Escola Fixa de 

Trânsito 
1º Ano 

Atividades destinadas a dar a 

conhecer, de uma forma dinâmica 

e criativa, a Educação Rodoviária a 

todas as faixas etárias da 

população através dos mais novos. 

15 fevereiro 

(manhã) 
Acantonamento no Colégio Colégio 3º e 4º Anos 

Os alunos do 1º Ciclo são 

convidados a cear, passar a noite e 
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tomar o pequeno-almoço no 

Colégio com o objetivo de 

proporcionar uma especial ocasião 

de convívio e partilha.  

21 fevereiro Festa e Cortejo de Carnaval Centro da Parede 
Salas 4 e 5 Anos 

Ensino Básico 

Celebrar o Carnaval com a 

comunidade educativa alargada, 

espalhando magia e alegria numa 

caminhada pelas ruas do Centro 

da Parede. 

A definir 

(manhã) 

A Ilustradora 

vem à Escola 
Colégio 

Pré-Escolar 

Ensino Básico 

Conversar com uma ilustradora de 

livros infantis, conhecer melhor a 

sua arte e participar na ilustração 

de um livro infantil. 

A definir 

(manhã) 
Visita à Polícia da Parede Polícia da Parede 

Salas de 4 e 5 

Anos 

 

Sensibilizar para a importância do 

cumprimento das regras em 

sociedade, dos comportamentos 

cívicos e valores de cidadania. 

 

MARÇO 
  

 

Dia e Hora Atividade Local Participantes Observações 

19 março 

(16.00) 

“Os Pais vêm à Escola”  

[CANCELADO] 
Colégio 

Pais 

Todos os alunos 

Celebração do Dia do Pai com um 

lanche no colégio. 

A definir 

(manhã) 
Celebração do Dia da Poesia e do Teatro Colégio Ensino Básico 

Identificar os poetas, reconhecer as 

esculturas, recitar poemas e, 

sobretudo, passear e divertirmo-

nos. 

 

ABRIL 

  

 

Dia e Hora Atividade Local Participantes Observações 

1 abril 

 (manhã) 
Passeio à Quinta Pedagógica dos Olivais 

Quinta Pedagógica 

dos Olivais 
Pré-Escolar 

Localizada mesmo em Lisboa, a 

Quinta Pedagógica dos Olivais traz 

o campo à cidade! É o sítio perfeito 

para proporcionar às crianças o 

contacto com a vida no campo, 

com os animais e com as tradições 

rurais do nosso país. 

9 abril 

(hora a 

definir) 

Encontro com Maria Almira Soares, autora de 

“A Revolta das Palavras” e “O Meu Querido 

Livrinho” 

Colégio 1º Ciclo 
Uma conversa com uma autora de 

livros infantis da Editora Leya. 

A definir 
Encontro com autores do Projeto Literário  

“The Poets and Dragons Society” 
Colégio Pré-Escolar 

Uma conversa com um autor de 

livros infantis. 

21 abril 

 (manhã) 
Visita a Lisboa “Caravela on Wheels” Lisboa 4º Ano 

Um passeio interativo por 

Lisboa num autocarro-

caravela, para descobrir a História 
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durante o percurso de Alfama a 

Belém. 

30 abril Passeio à Quinta da Granja Quinta da Granja Salas de 2 Anos 

A Quinta da Granja em Lisboa é 

uma Quinta Pedagógica que 

permite o contato direto com as 

tradições, a terra e, claro, os 

animais. Aqui vivem póneis, 

burros, ovelhas, vacas, porcos, 

cães, galinhas, coelhos, entre 

outros animais de quinta 

amorosos. Existe também uma 

horta biológica com uma grande 

variedade de legumes e um pomar 

com árvores de fruto. 

 

MAIO 
  

 

Dia e Hora Atividade Local Participantes Observações 

Entre 

4 e 12 de 

maio 

Provas de Aferição 

Expressões Artísticas 

Expressões Físico-Motoras 

Colégio 

 
2º Ano 

Conforme indicação do Ministério 

da Educação e Ciência. 

4 maio 

(16.00) 

“As Mães vêm à Escola” 

[CANCELADO] 
Colégio 

Mães 

Todos os alunos 

Celebração do Dia da Mãe com um 

lanche no colégio. 

A definir 

(manhã) 

Visita de Estudo 

[CANCELADO] 
A definir 1º Ciclo  

30 maio 

 (todo o dia) 

Passeio das Famílias 

[CANCELADO] 

Parque da Pedra 

Amarela 

2 Anos, 

Pré-Escolar e 

Ensino Básico 

O Pedra Amarela Campo Base 

situa-se na encosta Sul da Serra de 

Sintra, sobre o concelho de Cascais 

e é uma plataforma para a 

realização de atividades aventura e 

outdoor. 

 

JUNHO 
  

 

Dia e Hora Atividade Local Participantes Observações 

1 junho 

(16.00) 

“Os Avós vêm à escola” 

[CANCELADO] 
Colégio 

Avós 

Todos os alunos 

Celebração do Dia dos Avós (tema 

surpresa). 

A definir 

 (manhã) 

Passeio 

[CANCELADO] 
A definir Pré-Escolar  

16 junho 

(10.00) 

Prova de Aferição 

Português e Estudo do Meio 

[CANCELADO] 

Colégio 2º Ano 
Conforme indicação do Ministério 

da Educação e Ciência. 

18 junho 

(10.00) 

Prova de Aferição 

Matemática e Estudo do Meio 

[CANCELADO] 

Colégio 2º Ano 
Conforme indicação do Ministério 

da Educação e Ciência. 

http://provas.iave.pt/np4/file/293/calendario_letivo_2017_2018.pdf
http://provas.iave.pt/np4/file/293/calendario_letivo_2017_2018.pdf
http://provas.iave.pt/np4/file/293/calendario_letivo_2017_2018.pdf
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A definir 

 (tarde) 

Apresentação de Teatro 

[CANCELADO] 
Colégio 

Alunos e EE 

Teatro 
Apresentação de espetáculo final. 

A definir 

 (tarde) 

Apresentação de Dança 

[CANCELADO] 
Colégio 

Alunos e EE 

Dança 
Apresentação de espetáculo final. 

De 22 junho a 

3 julho 

Temporada de Praia 

[A DEFINIR] 
Praia da Torre 

2 Anos, 

Pré-Escolar e 

Ensino Básico 

Praia em grupo. 

 

JULHO 

  

 

Dia e Hora Atividade Local Participantes Observações 

A partir de 8 

julho 

Atividades de Verão 

[A DEFINIR] 
Colégio Ensino Básico 

Programa de atividades lúdicas, 

desportivas e artísticas. 

Nota: Este plano encontra-se sujeito a alterações. Última atualização: 27/5//2020 

 


