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PLANO DE ATIVIDADES 2022-23  

Atividades, Festas e Visitas de Estudo 

SETEMBRO 
  

 

Dia e 

Hora 
Atividade Local Participantes Observações 

16 Receção Alunos Colégio todos 1º dia de aulas 

OUTUBRO 
  

 

Dia e 

Hora 
Atividade Local Participantes Observações 

 3 Dia da Música Colégio todos 

Vamos celebrar a 
Música. 

Cantar desenvolve 
competências de 

escuta ativa, 
concentração e 

memória, assim como 
confiança e 
autoestima. 

a definir Programa Família JAP Colégio 1º ano 
Acompanhar na 

construção de Futuros 
com Futuro. 

a definir Programa Família JAP Colégio 2º ano 
Acompanhar na 

construção de Futuros 
com Futuro 

a definir Programa Comunidade JAP Colégio 3º ano 
Acompanhar na 

construção de Futuros 
com Futuro 

27 
O Pavilhão do Conhecimento vem à 

escola 
“Socorrista” 

Colégio 5 anos 

Guiados pela 
curiosidade e pela 
vontade em saber 

mais, os alunos 
poderão realizar 

Atividades 
experimentais e 

explorar diferentes 
conteúdos científicos. 

27 
O Pavilhão do Conhecimento vem à 

escola 
“Estrelas e constelações” 

Colégio 4 anos 

Guiados pela 
curiosidade e pela 
vontade em saber 

mais, os alunos 
poderão realizar 

Atividades 
experimentais e 

explorar diferentes 
conteúdos científicos. 

31 
 

Halloween 
 

Colégio todos 

A brincadeira consiste 
em pedir doces, 

ameaçando cometer 
uma travessura a 
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quem negar as 
guloseimas. 

a definir 
Visita-teatro à Fragata D. Fernando II e 

Glória com o marinheiro Sardinha 

Fragata D. 
Fernando II e 
Glória | Largo 
Alfredo Dinis, 

Cacilhas 
(Almada) 

Ensino Básico 

Com o marinheiro 
Sardinha, crianças e 
adultos conhecem a 
história e funções de 
cada espaço e objeto 

do último navio 
exclusivamente à vela 

da marinha 
portuguesa, e uma 

das fragatas de guerra 
mais antigas do 

mundo a chegar aos 
nossos dias 

a definir 
Caça aos sapatos no Palácio do  

Correio-Mor 
Palácio do 

Correio-Mor 
Pré-escolar 

Visita encenada ao 
Palácio do Correio-

Mor com a 
governanta Dona 
Cremilde – uma 

personagem fictícia 
da COOLture Tours. 

Dona Cremilde recebe 
as crianças e os 

adultos num palácio 
quase secreto, às 

portas da cidade, que 
guarda a memória das 

quintas de caça e 
veraneio da 
aristocracia.  

 

NOVEMBRO 

  

 

Dia e 

Hora 
Atividade Local Participantes Observações 

11 Dia de São Martinho Colégio todos 

Este dia é uma das 
celebrações que 

marcam o outono, e a 
tradição exige 

celebrar-se a data 
com um magusto, que 
consiste em castanhas 

assadas 

16  Cinderela – O Musical dos seus Sonhos 
Teatro 

Politeama 
Pré-escolar  

Ensino Básico 

Superprodução 
inteiramente original 
do clássico que está 
no coração de várias 

gerações. 

21 Dia do Pijama Colégio todos 

Este é um dia em que 
as crianças pequenas 

lembram, 
anualmente, a todos 

que "uma criança tem 
direito a crescer numa 

família". 

 

DEZEMBRO 
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Dia e 

Hora 
Atividade Local Participantes Observações 

a definir Festa de Natal a definir Crianças e famílias 

Desenvolvimento de 
atitudes de 

perseverança, 
responsabilidade, 

colaboração e 
entreajuda. 

Vivência do espírito 
natalício. 

Promoção do convívio 
entre a comunidade 

educativa. 

16 Cascais Christmas Village Cascais 
Salas 2 anos, Pré-
escola e Ensino 

Básico 

Vamos visitar a Vila 
Natal no último dia de 

aulas. 

 

JANEIRO 

  

 

Dia e 

Hora 
Atividade Local Participantes Observações 

6 Dia de Reis Colégio todos 
Celebração associada 
à tradição natalícia. 

 

FEVEREIRO 

  

 

Dia e 

Hora 
Atividade Local Participantes Observações 

14  Dia dos Afetos Colégio todos 
Vamos celebrar os 

Afetos. 

17 Carnaval Colégio todos 

Um momento de 
convívio de acordo 
com a época festiva 
(sem tema definido), 
que permite vivências 

ao nível do faz-de-
conta. 

Desenvolvimento da 
expressão livre e 

criativa. 

 

 
 
 
 
 

Visita à PSP  

 
 

4 anos 

No âmbito do estudo 
das profissões, 

aumentar o 
conhecimento sobre 

as atividades dos 
polícias, 

sensibilizando para a 
importância do 

cumprimento das 
regras em sociedade, 
dos comportamentos 
cívicos e valores de 

cidadania. 
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MARÇO 

Dia e 

Hora 
Atividade Local Participantes Observações 

20 “O Pai vem à escola” Colégio todos 
Celebração do Dia do 

Pai. 

 
 
 
 
 
 

 
A PSP vem à escola 

 3 anos 

No âmbito do estudo 
das profissões, 

aumentar o 
conhecimento sobre 

as atividades dos 
polícias, 

sensibilizando para a 
importância do 

cumprimento das 
regras em sociedade, 
dos comportamentos 
cívicos e valores de 

cidadania. 

 

ABRIL 

  

 

Dia e 

Hora 
Atividade Local Participantes Observações 

a definir 

 
 
 
 
 

Visita aos Bombeiros 

 

 

5 anos  

No âmbito do estudo 
das profissões, 

aumentar o 
conhecimento sobre 

as atividades dos 
bombeiros, 

sensibilizando para a 
importância do 

cumprimento das 
regras em sociedade, 
dos comportamentos 
cívicos e valores de 

cidadania. 

 

MAIO 
  

 

Dia e 

Hora 
Atividade Local Participantes Observações 

 
4 

 
Quinta Pedagógica da Granja 

Quinta da 
Granja 

Sala 2 e 3 Anos 
 

Visita à Quinta 
Pedagógica e 

participação nas 
atividades 

características da vida 
rural. 

8 “A Mãe vem à escola” Colégio todos 
Celebração do Dia da 

Mãe. 

JUNHO 
  

 

Dia e 

Hora 
Atividade Local Participantes Observações 
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1 
Dia da Criança (manhã) 

 
Colégio todos 

Celebração do Dia da 
Criança. 

1 
Dia dos Avós (tarde) 

 
Colégio todos 

Celebração do Dia dos 
Avós. 

 

JULHO 

  

 

Dia e 

Hora 
Atividade Local Participantes Observações 

De 5 a 17 
julho 

Temporada de Praia Praia da Torre 
2 Anos, 

Pré-Escolar e Ensino 
Básico 

Praia em grupo. 

De 19 a 30 
julho 

Atividades de Verão Colégio Ensino Básico 

Programa de 
atividades lúdicas, 

desportivas e 
artísticas. 

Nota: Este plano encontra-se sujeito a alterações. Última atualização: 10/03/2023 

 


