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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES

Introdução
O Plano Anual de Actividades é o meio privilegiado que a escola tem à sua disposição para a
efectiva concretização do seu Projecto Educativo, visando o integral desenvolvimento dos alunos,
num meio em que a oferta cultural diversificada raramente acontece.
Surge pois o PAA como uma oportunidade de promover actividades integradoras do saber, a
articulação horizontal e vertical, podendo ser uma estratégia promotora do sucesso, uma vez que
integra um carácter mais lúdico e prático na efectiva aquisição e partilha de saberes.

1.1.

Enquadramento legal

“Plano anual de actividades – o documento elaborado e aprovado pelos órgãos de administração
e gestão da escola que define, em função do Projecto Educativo e Projecto Curricular de Escola, os
objectivos, as formas de organização e de programação das actividades e que procede à identificação
dos recursos envolvidos.”
Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M (Artigo 3.º)

1.2.

Objectivos

Cumprimento dos princípios apresentados e objectivos prioritários estabelecidos no Projecto
Educativo de Escola e Projecto Curricular de Escola.

Recursos
Calendarização

Temas/Projectos

Objectivos

Destinatários

Actividades/Estratégias

SETEMBRO

Humanos

Materiais

Reunião de Pais /
Recepção aos alunos

-Acolher os encarregados de educação;
- Promover trabalho cooperativo e
activo com os pais e encarregados de
educação;
-Fazer a articulação entre a escola, a
família e o meio;
-Promover a formação pessoal e social
dos alunos;
-Informar os encarregados de educação
sobre o funcionamento geral da escola,
do regulamento Interno e do projecto
Educativo;
-Fazer da escola um local onde todos se
ajudam;
-Dar a conhecer a escola aos novos
alunos.

-Comunidade
Educativa

-Acolhimento;
-Apresentação do Pessoal
Docente e Não Docente;
-Informações sobre todo o
funcionamento da escola;
-Apresentação, debate e
aprovação do Regulamento
Interno da escola.

-Comunidade
Educativa

-Projector;
-Tela;
-Computador;
-Brochura.

Jornal Escolar

-Promover a interacção entre a
Comunidade Educativa;
-Promover o gosto pela leitura;
-Divulgar as actividades escolares à
comunidade envolvente.

-Comunidade
Educativa

-Realização do jornal
escolar (trimestral);

-Comunidade
Educativa

-Computador;
-Tinta;
-Impressora;
-Papel.

Projecto “Magia da
Leitura”

-Reflexão acerca do projecto “ Magia da
Leitura”;
-Uniformizar estratégias a serem
implementadas na escola ao longo do
ano lectivo;
-Promover o interesse pela leitura;

-Alunos;
Pessoal
Docente; Pais
e
Encarregados
de Educação.

-Pesquisas;
-Elaboração de miniprojectos;
-Actualização do projecto
“A Magia da Leitura”.

-Alunos;
-Pessoal Docente;
- Pais /Encarregados
de Educação.

-Livros;
-Revistas;
-Computador;
-Internet.

Visitas de Estudo

-Contribuir para o enriquecimento
pessoal e social;
-Consolidar aquisições/conhecimentos.

-Alunos

-A agendar nos projectos
curriculares/dossiers de cada
turma ao longo do ano.

-Comunidade
Escolar;
-Entidades
Públicas/Privadas.

-Meios de
transporte.

Recursos
Calendarização

Temas/Projectos

Objectivos

Destinatários

Actividades/Estratégias

OUTUBRO

Humanos

Eco-Escolas

-Promover a preservação e respeito pela
Natureza.

- Comunidade
Educativa

-Vide projecto Eco-Escolas.

- Comunidade
Educativa;
-Entidades
Públicas/Privadas.

Saúde Oral

-Fomentar os bons hábitos de higiene
oral.

-Alunos.

-Sensibilização para a importância
da saúde oral;
-Lavagem diária e orientada dos
dentes após o almoço;
Visitas/actividades promovidas
pelo Centro de Saúde.

-Alunos;
-Equipa de Saúde
Oral;
-Pais/Encarregados
de Educação.

Materiais

-Escovas de dentes;
-Pasta dentífrica;
-Copos e caixas de
arrumação;
-Mapas de controlo;
-Fantoches;
-Flúor.

Recursos
Calendarização

Temas/Projectos

Objectivos

Destinatários

Actividades/Estratégias

OUTUBRO

Humanos

Materiais

Pão-por-Deus

-Conhecer a tradição do Pão – Por –
Deus;
-Manter a tradição;
-Promover a interacção entre a escola e
a família;
-Promover a formação pessoal e social
dos alunos;
-Observação, identificação e exploração
dos frutos da época;
-Estimular e fomentar o sentimento de
partilha;
-Conhecer o valor nutritivo da fruta;
-Aprender que a fruta é essencial para
uma alimentação saudável.

-Alunos.

-Observação directa dos frutos da
época e seu valor nutritivo;
-Recolha e leitura de textos,
histórias;
-Partilhar frutos diversos;
-Desenho, recorte, colagem,
modelagem e carimbagem de
frutos;
-Cantar canções do Pão- por Deus;
-Confecção de sacos para partilha
e distribuição de frutos;
-Lanche convívio.

- Comunidade
Educativa

-Frutos;
-Cartazes;
-Cabazes.

Halloween

-Conhecer as tradições do Halloween;
- Conhecer o universo cultural do
Halloween;
-Comparar tradições dos países de
Língua Inglesa;
- Identificar vocabulário relacionado
com o tema;
- Contribuir para o bom relacionamento
da comunidade;
- Cooperar com os princípios veiculados
pelo projecto Eco-Escolas.

-Alunos

-Desenho e recorte;
-Desfile Halloween;
-Preparação dos trajes Halloween
com ajuda dos pais, através do uso
de materiais reutilizáveis e
recicláveis.

- Comunidade
Educativa

-Trajes;
-Máscaras;
-Materiais
reutilizáveis e
recicláveis.

Recursos
Calendarização

Temas/Projectos

Objectivos

Destinatários

Actividades/Estratégias
Humanos

NOVEMBRO

Dia de S.
Martinho

-Explorar toda a história e lenda
referente ao São Martinho;
-Incutir valores de partilha, inter-ajuda,
solidariedade e amizade;
-Preservar a cultura popular;
- Fomentar a socialização;
-Fazer a articulação entre a escola e o
meio;
-Conhecer as tradições;
- Promover a formação pessoal e social
dos alunos.

-Alunos

-Histórias e leitura de textos;
-Entoação de canções;
-Divulgação da lenda;
-Convívio com vários
intervenientes da Comunidade
Educativa;
-Magusto/lanche/convívio.

-Alunos;
-Pessoal Docente e
Não Docente

Materiais

-Caruma;
-Castanhas;
-Rede;
-Cartuchos de
cartolina.

Recursos
Calendarização

Temas/Projectos

Objectivos

Destinatários

Actividades/Estratégias
Humanos

DEZEMBRO

Natal
-construção do
presépio e árvore de
Natal;
-amigo secreto;
-recolha e distribuição
de bens;

-Descobrir o significado do Natal;
-Conhecer os costumes e tradições do
Natal;
-Identificar o Natal como festa
Universal;
-Identificar os símbolos universais do
Natal;
- Viver o espírito Natalício e o seu
significado;
- Promover a socialização e a partilha;
- Envolver toda a Comunidade
Educativa num ambiente de partilha;
-Promover a interacção entre a escola e
os pais;
-Identificar alguns valores do Natal e a
paz como mensagem de Jesus para
todos.
-Promover um Natal melhor a crianças
institucionalizadas.

-Comunidade
Educativa.

-Pesquisa e consulta de jornais
e revistas, procurando
descobrir textos e gravuras
alusivas ao Natal;
-Decoração da escola;
-Elaboração do Presépio;
-Recolha de bens (roupa,
sapatos e brinquedos);
-Distribuição de bens pelas
respectivas instituições;
- Apresentação de canções de
Natal;
-Confecção de motivos
alusivos à quadra Natalícia;
-Realização do Auto de Natal;
- Lanche convívio.

-Comunidade
Educativa.

Materiais

-Placards;
-Cartolinas;
-Tecidos e
Aparelhagem
Sonora;
- Brinquedos;
- Roupas.

Recursos
Calendarização

Temas/Projectos

Objectivos

Destinatários

Actividades/Estratégias

JANEIRO

Humanos

Materiais

Dia de Reis

-Preservar e valorizar as tradições;
-Promover a interacção entre a escola e
a comunidade envolvente;
-Vivenciar o espírito de partilha e a
sociabilidade do Dia de Reis.

-Comunidade
Escolar.

-Visita aos presépios;
-Entoação de canções;
-Dramatizações;
-Lanche convívio.

-Comunidade
Escolar.

-Instrumentos
Musicais;
-Bolo-Rei.

Dia de Santo Amaro

-Preservar e valorizar as tradições.

-Comunidade
Escolar.

-Construção de vassouras com
materiais recicláveis;
-Varrer os armários;
-Entoação de canções.

-Comunidade
Escolar.

-Vassouras;
-Doçarias de
Natal.

Prevenção Rodoviária

-Desafiar os alunos a reflectirem sobre
os perigos que ocorrem no trajecto para
a escola;
-Conhecer normas e regras de
segurança.

-Alunos

-Concurso de cartazes;
-Acção de sensibilização;
- Realização de uma prova
escrita e de uma prova prática
(a agendar);

- Comunidade
Escolar.

-Pinos;
-Fitas;
-Bicicletas;
-Sinais de
trânsito;
-Cartazes.

Recursos
Calendarização

Temas/Projectos

Objectivos

Destinatários

Actividades/Estratégias
Humanos

Materiais

-Valorizar a amizade;
- Estreitar laços de amizade;
-Escrever mensagens.

-Alunos

-Ilustração da história do
Cupido;
-Marco do Correio;
-Troca de correspondência;
-Elaboração de postais.

-Comunidade
Escolar.

-Material de
desgaste.

Carnaval

-Valorizar e preservar a cultura e
tradição popular;
-Reviver costumes e tradições;
-Promover o convívio e actividades
entre toda a comunidade educativa;
-Reforçar a ligação entre a Escola e
outras instituições;
-Desenvolver o espírito de cooperação
na realização dos trabalhos de grupo:
-Desenvolver a criatividade, o sentido
estético e o gosto pelo trabalho que se
produz;
- Saber divertir-se;
- Promover a interacção entre as várias
escolas da freguesia;
-Incutir o espírito carnavalesco;
- Participar no desfile de Carnaval da
freguesia;
Transmitir a alegria da escola à
comunidade;
-Saber cantar e dramatizar canções
carnavalescas.

-Comunidade
Educativa.

-Decoração da Escola;
-Pesquisa, leitura e
interpretação de textos
alusivos ao tema;
-Elaboração de acrósticos,
poesias e textos pelos alunos;
-Confecção de máscaras e
adereços, a partir de materiais
reutilizáveis;
-Confecção de malassadas e
sonhos na cozinha da escola;
-Desfile Carnavalesco pelas
ruas da Freguesia;
-Ensaio de canções de
Carnaval;
-Desfile surpresa dos
encarregados de educação;
-Lanche /convívio.

-Comunidade
Educativa.

-Máscaras;
-Adereços;
-Malassadas;
-Sonhos.

Concurso “Uma Escola
Um Jardim”

-Rentabilizar os espaços;
-Despertar o gosto pela Natureza;
-Fomentar o sentido de responsabilidade
e o respeito pela Natureza.

-Comunidade
Educativa.

-Recolha de plantas;
-Arranjo e manutenção dos
jardins.

-Comunidade
Educativa;
-Jardim Botânico;
-Câmara Municipal
do Funchal.

-Plantas;
-Terra;
-Instrumentos
de
jardinagem.

FEVEREIRO

Dia de São Valentim

Recursos
Calendarização

Temas/Projectos

Objectivos

Destinatários

Actividades/Estratégias

Dia do Pai

-Promover o valor da família na
sociedade contemporânea, valorizando a
figura paterna;
-Aprofundar o conhecimento do pai
como indivíduo;
- Reconhecer a importância do pai na
família;
-Incutir o respeito mútuo;
-Enaltecer as relações entre pai e
filho/a;
- Conhecer a origem do Dia do Pai;
-Homenagear os pais.

- Comunidade
Educativa.

-Recolha e selecção de
diferentes materiais (textos,
gravuras, …)
- Elaboração de postais e
cartazes;
- Realização de uma prenda;

Dia da Árvore

-Valorizar a importância da Árvore.
-Desenvolver a capacidade de
observação
-Consciencializar para a importância
das árvores na preservação do ambiente;
-Pesquisa sobre a floresta madeirense –
Laurissilva;
-Observar e identificar algumas plantas
da Laurissilva;
-Despertar para a necessidade de
renovação da Natureza.

- Comunidade
Educativa.

-Exploração de leituras
alusivas ao tema;
- Escrita criativa e elaboração
de um poema.
-Plantação de árvores;
-Visitas de Estudo
-Realização de sementeiras
-Entoação de Canções.

MARÇO

MARÇO

Humanos

Materiais

- Comunidade
Educativa.

-Fotos;
-PowerPoint;
-Tela;
-Computador;
-Material de
desgaste.

- Comunidade
Educativa;
-Técnicos Florestais.

-Árvores;
-Sementes;
-Fotos;
-Livros.

Recursos
Calendarização

Temas/Projectos

Objectivos

Destinatários

Actividades/Estratégias
Humanos

Materiais

- Experimentar múltiplas situações que
despertem e desenvolvam o gosto pela
leitura;
- Valorizar o papel do livro e divulgá-lo
por toda a comunidade;
- Promover a cultura e a literatura,
dando a conhecer autores infantojuvenis.

-Comunidade
Educativa.

- Visita de Estudo à biblioteca
da escola;
-Leitura orientada e livre;
-Elaboração de dossiers de
fichas biobibliográficas;
-Concursos de leitura e
escrita;
-Círculos de leitura;
-Exposição de trabalhos.

-Comunidade
Educativa;
-Escritor/ilustrador;
-Contador de
histórias.

-Livros;
-Revistas;
-Jornais;
-Fichas;
-Guiões de
leitura.

Festival RDD

-Promover o auto-conceito;
-Desenvolver a criatividade;
-Envolver os pais/encarregados de
educação;
-Descobrir talentos.

-Comunidade
Educativa.

-Pesquisa e selecção de
músicas infantis;
-Realização de um festival da
canção.

-Comunidade
Educativa.

Aparelhagem
sonora;
-Adereços;
-CDs;
-Material de
desgaste.

Páscoa

-Identificar a Páscoa como uma festa
católica, com características próprias;
-Enumerar valores relacionados com
esta festividade;
- Conhecer os usos e costumes Pascais,
típicos do meio onde vivem;
-Promover a interacção entre a escola e
a comunidade envolvente;
- Promover a formação pessoal e social
dos alunos;

-Comunidade
Educativa.

-Recolha de textos sobre a
Páscoa;
Pesquisa de costumes e
tradições relacionados com a
festividade da Páscoa;
-Construção do cesto das
amêndoas;
-Entoação de canções alusivas
ao tema;
-Realização de dramatizações;
- Caça ao ovo de Páscoa;
-Confecção de postais.

-Comunidade
Educativa.

-Ovos;
-Amêndoas;
-Material de
desgaste.

ABRIL

Dia Internacional do
Livro Infantil

Recursos
Calendarização

Temas/Projectos

Objectivos

Destinatários

Actividades/Estratégias
Humanos

Materiais

-Valorizar a relação mãe e filho;
-Incutir o respeito mútuo;
-Conhecer a origem do Dia da Mãe;
- Homenagear as Mães.

-Comunidade
Educativa

-Recolha de material (textos,
gravuras, pesquisa.)
-Elaboração de um presente
simbólico, acompanhado de
um cartão para oferecer à
mãe;
-Recitação de poemas e
canções;
-Realização de postais;
-Escrita de textos dedicados à
mãe;

-Comunidade
Educativa

-Livros;
-Material de
desgaste.

Desporto Escolar

- Promover a socialização;
- Aprender a conviver;
- Assimilar e desenvolver as habilidades
desportivas básicas das diferentes
modalidades desportivas;
- Promover o gosto pela actividade
física e desportiva;
-Educar para a saúde.

- Comunidade
Educativa
- Alunos
apurados /
modalidades

-Ensaios;
-Elaboração de adereços;
-Participação na abertura do
Desporto Escolar;

-Comunidade
Educativa
- Alunos apurados /
modalidades

-Material
desportivo;
-Meios
audiovisuais;
-Adereços;
-Autocarro.

Dia da Família

-Promover o valor da família na
sociedade contemporânea;
-Reconhecer a importância dos mais
velhos na família;
-Fortalecer os laços familiares;
-Promover interacção escola/família.

-Comunidade
Educativa

-Recolha de materiais (textos,
gravuras, pesquisas);
-Recitação de poemas e
canções;
-Escrita de textos;
-Exposição de trabalhos;
-Convívio.

-Comunidade
Educativa.

-Bolos;
-Bebidas;
-Cartazes;
-Textos.

Criarte

-Fomentar a criatividade;
-Desenvolver técnicas de expressão
plástica.

-Comunidade
Educativa

-Pintura de uma tela.

-Comunidade
Educativa;
-Junta de Freguesia.

-Material de
pintura.

MAIO

Dia da Mãe

c
Recursos
Calendarização

Temas/Projectos

Objectivos

Destinatários

Actividades/Estratégias

JUNHO

Humanos

Materiais

Dia da Criança

-Consciencializar a comunidade escolar
para os seus direitos e deveres;
-Reconhecer o papel da criança na
sociedade e no mundo de amanhã;
-Reflectir sobre os motivos que
impedem outras crianças de usufruírem
dos direitos que lhe assistem;
-Propiciar situações de socialização
mais alargadas;
- Promover o convívio.

-Comunidade
Educativa

-Composições escritas;
-Participação nas actividades
lúdicas;
-Exposição de trabalhos.
.

-Comunidade
Educativa.

-Textos;
-Jogos;
-Material de
desgaste.

Passeio Escolar

-Promover o convívio entre várias
escolas da freguesia;
-Promover a socialização;
-Aprender a conviver.

-Comunidade
Educativa

-Passeio organizado pela
Junta de Freguesia.

-Comunidade
Educativa.

-Autocarro.

Musica EBS

-Reconhecer a importância da
Expressão Musical/Dramática no
desenvolvimento harmonioso do ser
humano;
-Sensibilizar a comunidade para as
expressões artísticas;
-Desenvolver a auto-confiança.

-Comunidade
Educativa.

-Ensaios;
-Cantar e dramatizar;
-Participar no espectáculo
organizado pelo Gabinete
Coordenador de Educação
Artística.

-Comunidade
Educativa

-Instrumentos
musicais;
-Adereços;
Material de
desgaste.

Festa Final

-Estimular o sentido de partilha;
-Promover a participação da
Comunidade Educativa;
-Divulgação de Competências
adquiridas pelos alunos;
-Proporcionar uma cerimónia solene aos
finalistas dos 4ª anos e Pré – Escolar.

-Comunidade
Educativa

-Montagem do palco para a
festa final de ano;
-Distribuição e organização
das turmas; Declamações,
canções;
- Despedida dos alunos do 4º
ano;
- Convívio com toda a
comunidade Educativa
-Festa/ Convívio;
-Lanche

-Comunidade
Educativa.

-Material
audiovisual;
-Adereços;
Material de
desgaste.

c
Recursos
Calendarização

Actividade

Objectivos

Destinatários

Actividades/Estratégias
Humanos

Materiais

c
Recursos
Calendarização

Actividade

Objectivos

Destinatários

Actividades/Estratégias
Humanos

Materiais

c
Recursos
Calendarização

Actividade

Objectivos

Destinatários

Actividades/Estratégias
Humanos

Materiais

