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1º Período
Calendarização

Departamento

Atividades Curriculares |Pastorais

Destinatários

Local

26 de setembro

Línguas

Dia Europeu da Línguas – sensibilizar para a diversidade linguística.

2º/3ºCEB

Colégio Laura Vicunha

4 de outubro

Pastoral

Eucaristia de início do ano letivo - motivar, à luz do Evangelho, para
caminhar no crescimento da fé; incentivar à vivência cristã.

Comunidade
Educativa

Igreja Paroquial de
Santo António

16 de outubro

Ciências Exatas
e Experimentais

Dia Mundial da Alimentação - Lanche saudável: “Gosto de Mim” sensibilizar para a importância da adoção de uma alimentação
saudável.

2º/3ºCEB

Colégio Laura Vicunha

outubro

Pastoral

Semana missionária – consciencializar para diferentes realidades do
mundo; fomentar valores como a partilha.

Comunidade
Educativa

Colégio Laura Vicunha

31 de outubro

Línguas

Halloween - desenvolver o gosto pela aprendizagem de uma língua
estrangeira; conhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa.

1º/2º/3ºCEB

Colégio Laura Vicunha

2º/3ºCEB

Vendas Novas

novembro
[dia a definir]

Expressões

Corta-mato concelhio – incentivar a competição desportiva e o
convívio entre escolas do concelho.

Expressões

Tarde de magusto | Torneio de futebol – promover o convívio entre
alunos e professores.

Pré-escolar e
1ºCiclo

Tarde de magusto | Dramatização, canções, provérbios - relembrar
a lenda de São Martinho; desenvolver valores e tradições inerentes.

Pré-Escolar/1º CEB

1º Ciclo

Dia Nacional do Pijama – promover o conhecimento associado ao
tema do ano; desenvolver os valores de solidariedade.

Pré-Escolar/1º CEB

9 de novembro

20 de novembro

2º/3ºCEB

Colégio Laura Vicunha

Colégio Laura Vicunha
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23 de novembro

Ciências Exatas
e Experimentais

Dia Nacional da Cultura Científica - promover a cultura científica dos
alunos.

2º/3ºCEB

Em contexto de sala de
aula

23 de novembro

1º Ciclo

Festa dos avós| atividade Lúdico-Desportiva - fomentar a relação
entre gerações; valorizar a relação escola-família.

Todos os avós e
netos

Colégio Laura Vicunha

Concerto de Natal – expressar-se e comunicar através da música;
promover experiências de apreciação e abordagem em vários contextos
culturais e históricos.

Comunidade
Educativa

Local a definir

I Audição de Curso livre de Instrumentos - expressar-se e comunicar
através da música; promover experiências de apreciação e abordagem
em vários contextos culturais e históricos.

Comunidade
Educativa

Salão de festas do
Colégio

Festa da Dança – proporcionar, a partir de vivências corporais, a
expressividade do corpo, dos sentimentos e das emoções, a
comunicação, a sensibilização e criatividade.

Comunidade
Educativa

Salão de festas do
Colégio

Início da caminhada do Advento – preparar a vinda de Jesus

1º/2º/3º CEB

Colégio Laura Vicunha

2º/3ºCEB

Em contexto de sala de
aula

Comunidade
Educativa

Em contexto de sala de
aula

Comunidade
Educativa

Salão de festas do
Colégio

2º/3ºCEB

Em contexto de sala de
aula

dezembro
[dia a definir]

dezembro

Escola de
Música

[dia a definir]

Classes de
Dança

2 de dezembro

Pastoral

10 de dezembro

Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos - familiarizar os
Ciências Sociais alunos com o conceito, contexto e conteúdo da Declaração Universal
e Humanas
dos Direitos Humanos.

14 de dezembro

Pastoral

14 de dezembro

2º e 3º Ciclos

15 de dezembro
Ao longo do período

Pré-Escolar 1ºCiclo

Eucaristia de Natal - motivar, à luz do Evangelho, para caminhar no
crescimento da fé; incentivar à vivência cristã.
Festa de Natal – comemorar o nascimento de Jesus; desenvolver
valores cristãos; valorizar a relação escola/família.

Ciências Sociais Observações de Campo - analisar e registar geograficamente a
e Humanas
realidade envolvente ao colégio.
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2º Período
janeiro
Expressões

Corta-mato distrital - competição desportiva e convívio entre escolas
do distrito.

Alunos do 2º e 3º
ciclo apurados no
corta-mato concelhio

A definir

4 de janeiro

Pré-escolar e 1º
Ciclo

Janeiras - Cantar as janeiras no Posto da GNR de Vendas Novas –
valorizar a tradição.

Comunidade
Educativa

Bombeiros Voluntários
de Vendas Novas

Celebração do dia de Dom Bosco – Eucaristia e torneio de
basquetebol 3x3
Relembrar a figura de D. Bosco; convívio entre alunos e professores;
incentivar ao espírito competitivo de equipa / entreajuda.

Pré-escolar

31 de janeiro

Pastoral /
Expressões

[dia a definir]

De janeiro a maio

Campeonatos Escolares SuperTmatik – Cristianismo - harmonizar as
Ciências Sociais componentes didática e lúdica de modo a gerar motivação adicional
e Humanas
para as aprendizagens de conteúdos das disciplinas.

Igreja de Santo António

1º/2º/3º CEB

Colégio Laura Vicunha

2º/3º CEB

Colégio Laura Vicunha

Semana da Leitura
Hora do conto - despertar o gosto e o prazer da leitura a partir da magia
dos contos e, ao mesmo tempo, exercitar a expressão oral, a
capacidade de retenção de informação e a criatividade.

De 11 a 15 de fevereiro

Línguas

Concurso de Leitura em Português, Inglês e Francês – promover a
leitura e o desenvolver a expressão e compreensão escrita / oral.
Visita a um estúdio de televisão e uma estação de rádio - permitir
aos alunos o contacto direto com toda a dinâmica de um estúdio de
televisão e uma estação de rádio bem como simular um programa de
televisão.

Colégio Laura Vicunha

Pré-escolar

Lisboa

1º/2º/3º CEB

Ida ao teatro - despertar o gosto pelo teatro; relacionar textos
dramáticos com representações teatrais.

1 de março

Expressões

Tarde de Carnaval - dinamização da tarde de Carnaval através de um
concurso de máscaras por tema/turmas e animação no pátio com
música e convívio entre alunos e professores.

Pré-escolar
1º/2º/3º CEB

Colégio Laura Vicunha
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7 e 8 de março

Todos os
departamentos

Dias Culturais | Visita a Porto - proporcionar aos alunos uma
abordagem empírica previamente contextualizada dos conceitos de
património, conservação, arte e identidade.

8 de março

1º Ciclo

março
[dia a definir]

março/abril
[dia a definir]

2º/3º CEB

Porto

Visita de estudo - Centro de Ciência Viva Sintra / Convento de Mafra promover a cultura e o conhecimento associado ao tema do ano.

1ºCEB

Salão de festas do
Colégio

Ciências Exatas
e Experimentais

Visita de estudo à FIL | Futurália - estimular a aprendizagem e
promover a aquisição de conhecimentos e competências técnicas na
área das Ciências e Tecnologias.

9ºano

Parque das Nações Lisboa

Classes de
Dança

Festa da Dança – proporcionar, a partir de vivências corporais, a
expressividade do corpo, dos sentimentos e das emoções, o
conhecimento sobre si e sobre o outro, a comunicação, a sensibilização
e criatividade.

Comunidade
Educativa

Local a definir

Concerto – expressar-se e comunicar através da música; promover
experiências de apreciação e abordagem em vários contextos culturais
março/abril
[dia a definir]

Escola de
Música

e históricos.
II Audição de Curso livre de Instrumentos - expressar-se e comunicar
através da música; promover experiências de apreciação e abordagem

Local a definir
Comunidade
Educativa
Salão de festas do
Colégio Laura Vicunha

em vários contextos culturais e históricos.
5 de abril

Pastoral

Eucaristia da Páscoa – motivar, à luz do Evangelho, para caminhar no
crescimento da fé; incentivar à vivência cristã.

Comunidade
Educativa

Igreja Paroquial de
Santo António
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2º Período

Ciências Exatas
e Experimentais

Feira dos Minerais - dar a conhecer aos alunos o universo da Geologia
e Paleontologia e o contacto com amostras de Minerais, Rochas e
Fósseis, nas suas variadas formas, cores e aplicações.

2º Período

Ciências Exatas
e Experimentais

Geração Saudável (GS) - projeto de Promoção e Educação para a
Saúde - Prevenir e sensibilizar os alunos dos 2º e 3º ciclos para a
temática: Dependências e comportamentos aditivos.
Pangea | Concurso de Matemática - estimular a aprendizagem da
Matemática através de recursos pedagógicos que despertem o interesse
e o gosto pelo estudo da disciplina.

2.º e 3.º Períodos

Línguas

2.º ou 3.º Períodos

Colégio Laura Vicunha

2º e 3º CEB

Colégio Laura Vicunha

1º, 2º e 3º CEB

Colégio Laura Vicunha

Ciências Exatas
e Experimentais
Problematizando | Concurso de resolução de problemas
Matemática - divulgar o entusiasmo pela matemática; motivar através
da matemática; reforçar a autoconfiança e as capacidades dos alunos;
fortalecer competências e incentivar o intercâmbio matemático.

2.º e 3.º Períodos

Comunidade
Educativa

Ciências Exatas
e Experimentais
Ciências Exatas
e Experimentais

Literacia 3Di - estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico e
abstrato; potenciar a destreza na resolução de situações problemáticas;
estimular a aquisição, ampliação e consolidação de conhecimentos de
Ciências Naturais, Matemática, Português e Inglês.
Ação de sensibilização: "Higiene Pessoal - Cuidados com a Saúde"despertar para a importância da higiene corporal, mental e ambiental:
conhecer os riscos causados pela falta de higiene.

3º CEB

2º e 3º CEB

2º e 3º CEB

Colégio Laura Vicunha
e local da realização da
final

Colégio Laura Vicunha
e local da realização da
fase distrital e final
Colégio Laura Vicunha
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3º Período

Início do 3º Período

1 a 4 de maio

maio
[data a definir]

Dinamização do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios –
Ciências Sociais aprofundar conhecimento, no contexto de uma comemoração
internacional, sobre o património cultural nacional e internacional;
e Humanas
sensibilizar os alunos para o conhecimento e defesa do património
material e imaterial.
Expressões

Jogos Nacionais Salesianos – motivar os alunos para a competição
desportiva e convívio entre escolas

Expressões

Mega Sprinter | fase distrital - incentivar a competição desportiva e
convívio entre escolas do distrito.

2º e 3º CEB

Colégio Laura Vicunha

2º e 3º CEB

Porto

Alunos do 2º e 3º
ciclo apurados no
MegaSprinter Fase
escola

Pista de Atletismo de
Vendas Novas

Alunos do Colégio
Laura Vicunha e do
Cerimónia dos XV Jogos Florais Interescolas – motivar os alunos
Agrupamento de
Escolas de Vendas
para a escrita, incentivando a sua participação em atividades .
Novas

Auditório de Vendas
Novas

maio

Línguas

[data a definir]

Expressões

18 de maio

Todos os
Departamentos

Festa da Família: bênção das Famílias - fomentar a relação entre
gerações; valorizar a relação escola-família.

5 de junho

Pastoral

Eucaristia de final de ano - motivar, à luz do Evangelho, para caminhar
no crescimento da fé; incentivar à vivência cristã.

Comunidade
educativa

Local a definir

Comunidade
educativa

Igreja Paroquial de
Santo António
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Concerto – expressar-se e comunicar através da música; promover
experiências de apreciação e abordagem em vários contextos culturais
junho
[dia a definir]

e históricos.
Escola de
Música

III Audição de Curso livre de Instrumentos - expressar-se e comunicar
através da música; promover experiências de apreciação e abordagem

Local a definir
Comunidade
educativa
Salão de festas do
Colégio

em vários contextos culturais e históricos.

3º Período

500 Anos da Viagem de Circum-Navegação de Fernão de Magalhães
Ciências Sociais - celebrar, no contexto de uma comemoração internacional, o património
e Humanas
cultural e científico português; sensibilizar os alunos para o
conhecimento da história.
Olimpíadas da Língua Portuguesa - aumentar o interesse dos alunos
pelo conhecimento da norma-padrão do Português Europeu.

3º Período

Línguas

Data a definir

Expressões

Data a definir

Ciências Exatas
e Experimentais

Demonstração de Robótica - relacionar os conceitos científicos com a
prática; estimular o raciocínio lógico e a criatividade; explorar as
linguagens de programação visual e outras aplicações digitais.

Data a definir

Ciências Exatas
e Experimentais

Dia da Internet Segura - sensibilizar para o uso seguro da internet.

Data a definir

Expressões

Ao longo do ano letivo

2º/3º CEB

Colégio Laura Vicunha

3º CEB

Colégio Laura Vicunha

População do
Exposição de Arte com trabalhos realizados pelos alunos – dar a concelho de Vendas
Novas
conhecer os trabalhos dos alunos à população de Vendas Novas.

Apresentação pública da Oficina de Teatro - desenvolver
competências físicas, pessoais, relacionais, cognitivas, estéticas e
técnicas.

Competição Interturmas de HGP / História - motivar os alunos para o
Ciências Sociais trabalho académico de excelência, numa perspetiva de esforço conjunto;
e Humanas
ajudar os alunos a organizar, processar e prever dados referente à
evolução da sua avaliação individual / de turma.

Espaço público a
designar

2º/3º CEB

Colégio Laura Vicunha

3º CEB

Colégio Laura Vicunha

Comunidade
educativa

Local a definir

2º/3º CEB

Colégio Laura Vicunha
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junho
[dia a definir]

Todos os
departamentos

Festa final de ano: Arraial - promover a diversão e o convívio entre
alunos e professores.

1ª semana de julho

Línguas

Curso de Inglês em Inglaterra - desenvolver o gosto pela
aprendizagem de uma língua estrangeira; conhecer aspetos culturais de
países de expressão inglesa.

Comunidade
educativa

Colégio Laura Vicunha

2º/3º CEB

Inglaterra

Nota: Este Plano de Atividades poderá estar sujeito a alterações.

Aprovado em Conselho Pedagógico, a 20 de setembro de 2018
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