
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Ano letivo 2022/2023

Atividade Calendarização Tempo de duração Espaço Intervenientes

Receção aos alunos E. Pré Escolar 12 de setembro 1 dia letivo
Pavilhão A, espaço da E. pré-

escolar

Alunos da E. Pré Escolar, educadoras, 

professores de educação física e auxiliares 

da ação educativa

Receção aos alunos 1º Ciclo 13 de setembro 1 dia letivo
Auditório do Colégio e 

espaços do 1º Ciclo

Alunos, pais, professores, coordenadora e 

auxiliares da ação educativa

Receção aos alunos 2º Ciclo 13 de setembro 1 dia letivo Pavilhão A e salas de aula
Alunos, professores, professores de 

educação física e coordenadora 

Receção aos alunos 3º Ciclo 14 de setembro 1 dia letivo Pavilhão A e salas de aula
Alunos, professores, professores de 

educação física e coordenadora 

Receção aos alunos ensino secundário 14 de setembro 1 dia letivo
Auditório do Colégio e salas 

de aula
Alunos, professores e coordenadora 

Concerto “Quarteto de Cordas” 27 de setembro 1 tempo letivo Auditório do Colégio

Alunos E. Pré-escolar, 1º e 2º Ciclos, 

professores e professor de educação 

musical, coordenadora e auxiliares de ação 

educativa

"Magia das Histórias"
Ao longo do ano 

letivo
1 tempo letivo semanal

Salas de aula do 2º ano e 

Biblioteca
Alunos do 2º ano, professores e famílias

Livro coletivo de contos Durante o ano Ao longo do ano Salas de aula
Todos os alunos, professores de 

português, de inglês e de francês

Concurso “Quem quer ser sabichão”
Ao longo do ano 

letivo
1 tempo letivo

Salas de aula/Auditório do 

Colégio
Alunos do 2º ano e professores

Concursos de tabuadas
Ao longo do ano 

letivo
1 tempo letivo Salas de aula Alunos dos 3º e 4º anos e professores
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Pastilhas para a memória (diálogo com os 

alunos sobre as datas históricas  – 5 de 

outubro, 1 de dezembro, 25 de abril)

Ao longo do ano 

letivo

15 minutos de um tempo 

letivo por efeméride
Salas de aulas

Alunos do 2º Ciclo e professora de História 

e Geografia de Portugal

Efemérides (diálogo com os alunos: Dia 

Universal dos Direitos da Criança, Dia 

Internacional para a Abolição da 

Escravatura, Dia de Natal, Dia da Europa, 

Dia de Portugal)

Ao longo do ano 

letivo

15 minutos de um tempo 

letivo por efeméride
Salas de aulas

Alunos do 2º Ciclo e professora de 

cidadania e desenvolvimento

Campanha de recolha de tampas 
Ao longo do ano 

letivo
1º e 2º semestres Espaços destinados à recolha

Todos os alunos e professores de 

educação moral e religiosa

Cinema com História (visionamento de 

filmes a propósito dos temas estudados)

Ao longo do ano 

letivo

4 tempos letivos por 

turma
Salas de aula 

Alunos do 6º ano e professora de história e 

geografia de portugal

Futebol Inter-turmas 1º e 2º Semestre
Período do intervalo de 

almoço
Espaço Exterior Alunos do 3º Ciclo e professor Victor Hugo

Concurso SuperTmatik de Cristianismo
Ao longo do ano 

letivo
1º e 2º semestres Salas de aulas

Alunos do 7º ano e professores de 

educação moral e religiosa

Iniciativa Líderes Digitais
Ao longo do ano 

letivo
1º e 2º semestres Sala de aula

Alunos do 7°C e 9ºB e professor de 

geografia

Comemoração de datas relativas a 

autores portugueses (exposições)
Durante o ano Ao longo do ano Átrios dos edifícios escolares

Alunos do 2º e 3º ciclos e secundário, 

professores de português, de inglês e de 

francês

Colaboração com o 2º Ciclo (aula sobre 

rochas dada pelo 10º Ano) 
1º semestre

1 aula de 50 ou 100 

minutos 
Salas de aula do Colégio 

Alunos do 10º A e 10º B e 5º ano, 

professoras de biologia e geologia e de 

ciências naturais do 2º ciclo

Inauguração da Cabine de Leitura - 

Abertura da nova “Zona Oficial” de 

Bookcrossing

1º semestre A definir
Entrada do Colégio - cabine 

telefónica
Todos os alunos, todos os professores
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Comemoração do "Dia da Alimentação" Outubro
Durante o mês de 

outubro

Placards do edifício do 2.º 

ciclo

Alunos do 6º ano, professoras de ciências 

naturais, de educação visual e de 

educação tecnológica

Contos horríveis Outubro Ao longo do mês Salas de aula
Alunos do ensino secundário e professora 

de inglês

Comemoração do "Dia do Animal" 4 de outubro 1 semana Placards do edifício do 2º ciclo

Alunos do 5º ano, professoras de ciências 

naturais e de educação visual e 

tecnológica

Visita de Estudo ao EVOA (Companhia 

das Lezírias)
 6 de outubro 1 dia Companhia das Lezírias

Alunos do 11º ano, professores de 

matemática, de física e química, de 

biologia e geologia, de geografia e de 

economia

Acampamento em Marte  7 e 8 de outubro
Das 15h às 23h (dia 7) 

Das 9h às 13h (dia 8)
Pavilhão do conhecimento

Alunos do 8ºC e 9º ano (Clube de Ciências) 

e professora Ondina Espírito Santo

Comemoração do "Dia da Alimentação" 16 de outubro 1 aula
Placards do edifício do 3.º 

ciclo

Alunos do 7º ano e professores do Projeto 

Turma

Palestra A Física da Vida e Dos 

Extraterrestres
20 de outubro 90 minutos Auditório do colégio

Alunos do Secundário (CT) e professora de 

física e química 

Halloween 31 de outubro 1 dia letivo Espaço da E. pré-escolar
Alunos da E. Pré Escolar, educadoras e 

auxiliares da ação educativa

Corrida de vassouras 31 de outubro No decorrer do dia Espaço Exterior
Alunos do 7º ano, professores de educação 

visual e de educação tecnológica

Concurso de abóboras 31 de outubro No decorrer do dia Espaço Exterior
Alunos do 8º ano, professor de educação 

visual e de educação tecnológica
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Casa Assombrada 31 de outubro No decorrer do dia Sala de Convívio meninas
Alunos do 9º ano, professores de  

educação visual e de inglês

Pão por Deus
31 de outubro a 4 de 

novembro
Ao longo da semana Salas de aula Alunos do 1º Ciclo e professores de inglês

Visita de estudo ao Lisboa Story 

Center/Museu do Dinheiro
3 de novembro 1 dia letivo Lisboa

Alunos do 4º ano, professores e auxiliares 

de ação educativa

Visita de estudo ao Jardim Zoológico de 

Lisboa
4 de novembro 1 dia letivo Lisboa

Alunos do 3º ano, professores e auxiliares 

de ação educativa

Peça de teatro “Cinderela” 9 de novembro 1 dia letivo Teatro Politeama
Alunos do 2º ano, professores e auxiliares 

de ação educativa

XLI Olimpíadas de Matemática 9 de novembro 2 horas
Salas 03, 04 e 05 (Ensino 

Secundário)

Alunos do 2º e 3º ciclos e secundário (2 

alunos por turma) e professores de 

matemática

O espaço vem à escola 11 de novembro 2 horas Auditório
Alunos do 7º e 8º anos, professores de 

físico-química e de ciências naturais

Magusto 11 de novembro 1 dia letivo Espaço da E. pré-escolar
Alunos da E. Pré Escolar, educadoras e 

auxiliares da ação educativa

Jogos Tradicionais 11 de novembro 1 manhã
Espaços exteriores do Colégio 

ou Pavilhão A

Alunos do 4º ano, professores e 

professores de educação física

Dia Nacional do Mar 16 de novembro 1 dia letivo Espaço da E. pré-escolar
Alunos da E. Pré Escolar, educadoras e 

auxiliares da ação educativa

Visita de Estudo "NewsMuseum e Sintra: 

Mitos e Lendas" 
21 de novembro 1 manhã Sintra

Alunos do 7º ano e professores de 

cidadania e desenvolvimento
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Thanksgiving Day
21 a 25 de 

novembro
Ao longo da semana Salas de aula

Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos e secundário e 

professores de inglês

Visita de estudo à ETAR de Sintra Novembro 1 dia ETAR de Sintra
Alunos do 5º ano e professora de ciências 

naturais

Exposição: cataventos Novembro 1 semana 2º Ciclo
Alunos do 5º ano, professora de história e 

geografia de portugal e famílias

La Fête du cinéma français (Sessão de 

cinema francês)
Fim de novembro Tarde Auditório CVG

Alunos do 3º Ciclo e professoras de 

francês

Campanha de Solidariedade de Natal
Novembro e 

dezembro
Ao longo do mês Espaços destinados à recolha Todos os alunos e comunidade educativa

Visita de estudo ao Quake
Novembro/ 

dezembro
1 manhã/1 tarde Quake

Alunos do 6º ano e professora de história e 

geografia de portugal

Feira do Livro de Inglês Início de dezembro 1 semana Biblioteca Todos os alunos e professoras de inglês

Economia circular – projeto 

interdisciplinar: criação de produtos
Dezembro 6 aulas Laboratório, aulas de ciências

Alunos do 3º ciclo, professores de físico-

química e de ciências naturais

Visita de Estudo ao Cromeleque dos 

Almendres
Dezembro 1 dia

Cromeleque dos Almendres 

(Évora)
Alunos do 7º ano e professora de história

Exposição: restauração da independência Dezembro 1 semana 2º Ciclo
Alunos do 6º ano e professora de história e 

geografia de portugal

Concurso Literário Dezembro 2 tempos letivos Salas de aula
Alunos do 2º Ciclo e professoras de 

português
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Peça de teatro “Cinderela” 2 de dezembro 1 dia letivo Teatro Politeama
Alunos do 1º ano, docentes e auxiliares de 

ação educativa

Sessão sobre Cibersegurança (PSP) 2 de dezembro 1 manhã Auditório do colégio
Alunos do 2º e 3º ciclos e professora de 

tecnologias de informação e comunicação

Corta Mato escolar 9 de dezembro Período da manhã Espaços exteriores do Colégio

Alunos dos 1º, 2º e 3º Ciclo e Ensino 

Secundário e professores de educação 

física

Visita ETAR 15 de dezembro 1 manhã Frielas
Alunos do 12º ano (química) e professoras 

de física e química 

Natal - “Joyeux Noël” (Exposição de 

cartões de Natal)

16 a 21 de 

dezembro
Ao longo da semana Entrada do 3º ciclo

Alunos do 7º e 8º anos e professoras de 

francês

Feira de Minerais Natal (ou Páscoa) 1 semana Bar do Colégio 
Toda a comunidade educativa e professora 

de biologia e geologia

Celebração do Natal Dezembro 1 mês letivo Espaço da E. pré-escolar 
Alunos da E. Pré Escolar, educadoras e 

auxiliares da ação educativa

Festa de Natal E. Pré Escolar 16 de dezembro 1 tarde Auditório
Alunos da E. Pré Escolar, educadoras, 

auxiliares da ação educativa efamílias

Festa de Natal 1º Ciclo 19 de dezembro 1 tarde Auditório
Alunos do 1º Ciclo, professores, auxiliares 

da ação educativa e famílias

Festa de Natal 2º Ciclo 20 de dezembro 1 tarde Auditório Alunos do 2º Ciclo, professores e famílias

Festa de Natal 3º Ciclo 21 de dezembro 1 tarde Auditório Alunos do 3º Ciclo, professores e famílias
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Festa de Natal Ensino Secundário 21 de dezembro Final da tarde Auditório
Alunos do ensino secundário, professores 

e famílias

Teatro Musical "A Cinderela" 5 de janeiro Manhã Teatro Politeama
Alunos do 5º ano e professoras de 

português

Dia de Reis 6 de janeiro 1 dia letivo Espaço da E. pré-escolar
Alunos da E. Pré Escolar, educadoras e 

auxiliares da ação educativa

Peça de teatro "Ulisses" 17 de janeiro Manhã Auditório Pedro Arrupe
Alunos do 6º ano e professoras de 

português

Peça de teatro "Farsa de Inês Pereira" 18 de janeiro Manhã Teatro O Sonho
Alunos do 10º ano e professores de 

português

Peça de teatro "Frei Luís de Sousa" 19 de janeiro Manhã Teatro Actus
Alunos do 11º ano e professores de 

português

Aula de demonstração de Programas 

Próprios às famílias
Janeiro 2 tempos letivos Salas de aula do 1.º ano Alunos do 1º ano, professores e famílias

Visita ao planetário da Marinha Janeiro 1 manhã Museu da Marinha
Alunos do 7º ano e professores de físico-

química

Visita de Estudo ao Museu Militar Janeiro 1 manhã Museu Militar (Lisboa) Alunos do 9º ano e professora de história

Projeto “SOFIAS”

Teatro de Garagem

2º Semestre

(3 datas a definir)
Momentos de recreio Espaços de recreio do 1º Ciclo

Alunos 1º Ciclo, professores, coordenadora 

e auxiliares da ação educativa

Visita de estudo ao Castelo de S. Jorge 2º semestre 1 manhã/1 tarde Castelo de S. Jorge
Alunos do 5º ano e professora de história e 

geografia de portugal
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Visita de estudo à Assembleia da 

República
2º semestre meio-dia Assembleia da República

Alunos do 6º ano e professora de cidadania 

e desenvolvimento

Leituras/dramatizações – Le Petit Nicolas 2º semestre Ao longo do semestre Salas de aula Alunos do 9º ano e professoras de francês

Torneio Voleibol inter-turmas 2º semestre
Período do intervalo de 

almoço
Espaço Exterior

Alunos do 9º ano e professora educação 

física

Palestra com um dos autores do Manual 

de Filosofia adotado, o Professor Dr. 

Domingos Faria

2º semestre 1 tempo letivo Auditório do Colégio
Alunos do 10º e  11º anos e professora de 

filosofia

Visita de Estudo ao ISCTE -Sintra 2º semestre 4 horas ISCTE-Sintra
Alunos do 12º ano e professores de 

matemática

Workshop Gastronomia Molecular 2º semestre 90 minutos Pavilhão do Conhecimento
Alunos do 12º ano e professoras de 

química

La Chandeleur (crepes) 2 de fevereiro
Período do intervalo de 

almoço
Recreio do 3º ciclo

Alunos do 3º Ciclo e professoras de 

francês

Internet Segura – criação de suportes 

gráficos (cartazes, flyers ou outras peças 

gráficas) de sensibilização para o tema

7 de fevereiro - Dia 

da Internet Segura

Durante o mês de 

fevereiro

Exposição para a comunidade 

escolare distribuição aos 

alunos do 1º e 2º ciclos

Alunos do 9º ano e professora de 

tecnologias de informação e comunicação

Dinossauros no Pavilhão do 

Conhecimento
Fevereiro 1 dia Pavilhão do conhecimento

Alunos do 7º ano e professora de ciências 

naturais

Visita de Estudo à Caravela Vera Cruz Fevereiro 1 manhã Caravela Vera Cruz (Lisboa)
Alunos dos 8º  e 9º anos e professora de 

história

Saint Valentin-Valentine's - São Valentim 13 a 17 de fevereiro 2 tempos letivos  Salas de aula

Alunos dos 1º, 2º e 3º Ciclo e Ensino 

Secundário, professores de português, de 

inglês e de francês
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Pancake's Day 13 a 17 de fevereiro 2 tempos letivos Salas de aula 
Alunos dos 2º e 3º Ciclo e Ensino 

Secundário, professores de inglês

Carnaval 17 de fevereiro 1 dia letivo Espaço escolar
Alunos da E. Pré Escolar, educadoras e 

auxiliares da ação educativa

“Corso Carnavalesco” 17 de fevereiro
2 tempos letivos, da 

parte da tarde
Espaços exteriores do Colégio

Alunos, professores, coordenadoras e 

auxiliares da ação educativa

Peça de Teatro: "Os Lusíadas, à 

conquista do mar largo"
23 de fevereiro Tarde Teatro Actus

Alunos do 9º ano e professores de 

português

Grande Viagem do Ensino Secundário
23, 24 e 25 de 

fevereiro
3 dias Universidade de Aveiro

Alunos do 11º ano e professores do 

secundário

Visita de Estudo: “Traços geológicos e 

geomorfológicos da paisagem Sintra - 

Cascais- Ericeira”  

Fevereiro/março Todo o dia 
Praia de Ribeira d’Ilhas; 

Magoito e Praia Grande

Alunos do 10º e 11º anos, professores de 

biologia e geologia e de geografia (E. Sec.)

Peça de teatro "The Beauty and The 

Beast"
Março A definir Auditório

Alunos da E. Pré Escolar e do 1º Ciclo, 

professora de Inglês, educadoras e 

auxiliares da ação educativa

Olimpíadas de Química 11 de março Um dia IST
Alunos de 10º e 11º anos (3 alunos) e 

professoras de física e química 

Semana da Francofonia: Exposição de 

trabalhos sobre artistas francófonos
13 a 18 de março Ao longo da semana Entrada do 3º ciclo Alunos do 8º ano e professoras de francês

Peça de teatro: "Os Maias" 15 de março Manhã
Centro Cultural Olga Cadaval 

– Sintra

Alunos do 11º ano e professores de 

português

Dia do Pai 17 de março 1 dia letivo Espaço da E. pré-escolar
Alunos da E. Pré Escolar, educadoras, 

auxiliares da ação educativa r famílias

Aprovado por:

A Direção



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Ano letivo 2022/2023

Dia Mundial da Poesia 21 de março Ao longo do dia Salas de aula
Alunos do 2º Ciclo e professoras de 

português

Comemoração do “Dia Mundial da 

Árvore/Floresta”
21 a 25 de março

Semana de 21 a 25 de 

março
Placards do edifício do 2º ciclo

Alunos do 5º ano, professoras de ciências 

naturais, de educação visual e de 

educação tecnológica

Futurália 22 de março 1 dia FIL-Lisboa
Alunos do 12 º ano e professores do 

secundário

Viagem de Finalistas 25 a 28 de março 4 dias Paris
Alunos do 12º ano e professores do 

secundário

Pneu Polo 31 de março Período da manhã Piscina
Alunos do 9º ano e professores de 

educação física

Páscoa 31 de março 2 semanas Espaço da E. pré-escolar
Alunos da E. Pré Escolar, educadoras e 

auxiliares da ação educativa

Semana da Leitura Março Ao longo da semana Salas de aula

Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos e secundário, 

professores de português, de inglês e de 

francês

Visita de estudo à Tapada de Mafra Março 1 dia Tapada de Mafra
Alunos do 5º ano e professora de ciências 

naturais

Peça de teatro em inglês 28 de março Manhã Auditório CVG
Alunos do 2º e 3º Ciclos e 10º e 11º anos e 

professoras de inglês

Futura-te 31 de março Dia todo Auditório, salas de aula Alunos e professores ensino secundário

Visita de estudo à Tapada de Mafra Março/abril 1 dia Tapada de Mafra
Alunos dos 3º e  4º anos, professores e 

auxiliares de ação educativa
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Visita de estudo ao Jardim Zoológico de 

Lisboa
março/abril 1 dia Lisboa

Alunos do 1º ano, professores e auxiliares 

de ação educativa

Museu da Eletricidade Março/abril 1 manhã Lisboa
Alunos do 10º ano (CT) e professoras de 

física e química

Visita de estudo a Conimbriga Abril 1 dia
Ruínas de Conimbriga e 

Museu
Alunos do 8º  ano e professora de história

Concurso de Soletração Abril Manhã Auditório CVG
Alunos do 2º Ciclo e professoras de 

português

Le poisson d'avril Abril Ao longo do dia Salas de aula

Alunos do 3º Ciclo, professores de francês, 

de educação visual e de educação 

tecnológica

Dia da Língua Chinesa
Semana de 20 de 

abril
1 tempo letivo Sala de aula

Alunos do 6º C, professoras de português 

língua não materna e de cidadania e 

desenvolvimento

Peça de Teatro: " Rei Leandro ou o rei da 

Helíria"
27 de abril Manhã Teatro O Sonho

Alunos do 7º ano e professoras de 

português

Concurso Canguru Matemático sem 

Fronteiras

Data a determinar 

pela entidade 

responsável

1 aula Salas de aula
Alunos do 2º Ciclo e professores de 

matemática 

Comemoração do “Mês do Coração” Maio Durante o mês de maio Placards do edifício do 2º ciclo

Alunos do 6º ano, professoras de ciências 

naturais, de educação visual e de 

educação tecnológica

Ida ao teatro + passeio pedestre "O Ano 

da Morte de Ricardo Reis"
4 de maio Dia todo

Fundação José Saramago 

(Lisboa)

Alunos do 12º ano e professores de 

português

Le muguet 2 a 5 de maio Ao longo da semana Salas de aula
Alunos do 3º Ciclo e professoras de 

francês
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Dia da Mãe 5 de maio 1 dia letivo Espaço da E. pré-escolar
Alunos da E. Pré Escolar, educadoras, 

auxiliares da ação educativa e famílias

Dia da Família 15 de maio 1 dia letivo Espaço da E. pré-escolar
Alunos da E. Pré Escolar, educadoras, 

auxiliares da ação educativa e famílias

Peça de Teatro: "Auto da Barca do 

Inferno"
16 de maio 10h30 – 11h30 Teatro O Sonho

Alunos do 9º ano e professoras de 

português

Dia do Colégio 19 de maio 1 dia letivo Espaço da E. pré-escolar
Alunos da E. Pré Escolar, educadoras e 

auxiliares da ação educativa

2ª Corrida Dr. Nabais 20 de maio Período da manhã Mata ao lado do Colégio
Toda a comunidade educativa e 

professores de educação física

Passagem de Modelos 26 de maio Desfile à tarde Pavilhão A
Alunos do 9º ano e professor de  educação 

visual

Festa Religiosa 27 de maio Manhã Auditório
Alunos 1º e 2º Ciclos, catequistas, 

professores e famílias

SBV Maio 2 aulas 2º ciclo
Alunos do 9º ano e professoras de ciências 

naturais

Visita de estudo ao Palácio de Queluz Maio 1 manhã Palácio Nacional de Queluz Alunos do 7º  ano e professora de história

Dia da Criança 1 de junho 1 dia letivo Espaço da E. pré-escolar
Alunos da E. Pré Escolar, educadoras e 

auxiliares da ação educativa

Lançamento de papagaios 1 de junho 1 manhã A definir
Alunos do 8º ano e professor de educação 

tecnológica
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Ano letivo 2022/2023

Regata Ecológica 3 de junho Período da manhã A definir
Alunos do 9º ano, professor de educação 

visual e de educação tecnológica

Visita de estudo – Traços geológicos 

Sintra-Cascais
Junho 1 dia

Praia Grande, Cabo da Roca, 

Guincho

Alunos do 7º ano e professoras de ciências 

naturais

Jantar de finalistas  3 de junho 1 noite A definir Alunos do 12º ano, professores e famílias

10ºano-Bynight 9 de junho 1 noite Colégio
Alunos do 10º ano, famílias e professores 

do secundário

Passeio Final de Ano 14 de junho 1 dia A definir
Alunos do 2º Ciclo, professores e auxiliares 

de ação educativa

Acampamento dos Finalistas 16 e 17 de junho 1 noite Espaços do Colégio Alunos 4º ano e professores

Acantonamento 23 e 24 de junho 1 noite Espaços do Colégio Alunos 2º ano e professores

Festa de Final de Ano 28 de junho 1 tarde letiva A definir
Alunos da E. Pré Escolar, educadoras, 

auxiliares da ação educativa e famílias

Transição com o Primeiro Ciclo
Durante o 2º 

semestre
A combinar

Espaço da E. pré-escolar e 

online – Microsoft Teams

Alunos Pré C e D, educadoras, professores 

do 1º Ciclo com respetivas  turmas e 

auxiliares da ação educativa

Passeio Final de Ano (Cova da Baleia) Último dia de aulas 1 dia letivo Mafra

Alunos do 1º Ciclo, professores, 

coordenadora e auxiliares de ação 

educativa

Aprovado por:

A Direção


