PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Ano letivo de 2017/2018
1.º Período
setembro de 2017
Atividade

Responsabilidade da
Organização

Público-alvo

Calendarização

Local de Realização

Gabinete de
Psicologia do Colégio
João Paulo II

Encarregados
de Educação

Durante todo o
ano letivo

Gabinete do Serviço
de Psicologia

Acompanhamento
Psicopedagógico

Gabinete de
Psicologia do Colégio
João Paulo II

Alunos do
Colégio João
Paulo II

Durante todo o
ano letivo

Gabinete do Serviço
de Psicologia

Observação direta in
loco

Gabinete de
Psicologia do Colégio
João Paulo II

Alunos do
Colégio João
Paulo II

Durante todo o
ano letivo

Salas de aula e
recreios

- Despistar qualquer tipo de problemática.

Colégio João Paulo II
Outros locais a
designar

- Promover valores democráticos por
reforço da compreensão do
funcionamento do Estado-de-Direito;
- Reforçar o valor da participação cívica
ativa, informada e responsável;
- Criar canais eficientes de aproximação
que proporcionem uma comunicação
saudável entre jovens cidadãos e o
sistema judicial;
- Despertar a consciência para a
importância de analisar e compreender
vários pontos de vista e promover
soluções comprometidas com os Direitos
Humanos;
- Permitir, através de uma fórmula
alternativa, a introdução no portefólio de

Consultadoria com os
Encarregados de
Educação

Projeto Justiça para
Tod@s

Docentes de
Português

Alunos do
3.ºciclo

Todo o 1.º
período

Objetivos da Atividade
- Desenvolver estratégias específicas para
que os pais/ Encarregados de Educação
possam contribuir para o sucesso dos
filhos.
- Intervir, ao nível psicológico e
psicopedagógico, na observação,
orientação e apoio dos alunos;
- Promover competências no sentido de
potenciar o processo educativo e o
sucesso académico dos alunos.

aprendizagens básicas, a educação para
a Justiça e os Direitos Humanos;
- Ajudar a perceber como a lei pode
promover a coesão social e provocar
mudança social.
Quebra-gelo
Teatro no Colégio
“Baú dos Sonhos”,
Companhia de Teatro
Tin.Bra

"Quebra-gelo":
Parque
Aquático de
Amarante

Festa de
apadrinhamento

Equipa educativa do
pré-escolar

Alunos do préescolar

15 de setembro

Auditório do Colégio

Comissão de
acompanhamento ao
Plano Anual de
Atividades

Alunos do
ensino préescolar, 1.º, 2.º
e 3.º ciclos e do
ensino
secundário;
docentes e
auxiliares.

18 de setembro

Parque Aquático de
Amarante

Docentes dos 1.º e 4.º
anos

Alunos do 1.º e
4.º anos

13 de setembro, à
tarde

Recreio do Colégio

- Envolver todas as crianças numa
atividade prazerosa para marcar o início
do ano letivo;
- Promover o gosto pela arte dramática.
- Desenvolver e aprofundar relações
humanas e afetivas, promovendo a
integração dos novos alunos e a criação do
espírito de pertença à " família João Paulo
II;
- Incutir regras, valores e
responsabilidades, proporcionando,
simultaneamente, o contacto com a
natureza, a valorização do trabalho de e
para a equipa e o desenvolvimento das
capacidades físicas e intelectuais dos
participantes.
- Promover a integração dos novos alunos
e fomentar os sentimentos de união.

outubro de 2017
Atividade

Programa:
Organização e
métodos de estudo
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Responsabilidade da
Organização

Gabinete de
Psicologia do Colégio
João Paulo II

Público-alvo

Alunos do 5º
ano

Calendarização

outubro

Local de Realização

Objetivos da Atividade

Colégio João Paulo II

- Reforçar a relação empática e de
confiança com os alunos;
- Fomentar a identificação das principais
mudanças associadas à transição para o 2º
ciclo;
- Promover o desenvolvimento
de estratégias pessoais de adaptação
associadas às mudanças inerentes à
transição;

Eucaristia Matinal

Equipa da Pastoral do
Colégio

Comunidade
Educativa

3 de outubro

Visita ao Museu dos
Biscainhos

Daniel Bastos

Alunos do 6.º
ano

A realizar no
decurso do mês
de outubro em
blocos de 90m de
HGP

Início Catequese

Equipa Pastoral
Colégio

Alunos do 1º ao
10º ano

4 de outubro

Visita de estudo à
redação do
Jornal de notícias

Capela São João Paulo
II

Museu dos Biscainhos
(Braga)

Colégio

Docentes de
Português

Alunos das
turmas 7.ºA,
7.ºB e 7.º C

4 de outubro

Instalações do Jornal
de Notícias - Porto

Apresentação do
projeto de
expedições
científicas (Operation
Wallacea)

Pedro Soares

Alunos do
Secundário e
respetivos
encarregados
de educação

9 de outubro

Auditório do Colégio

Apresentação “Ip &
Op no Hip-Hop e a
Lavagem das Mãos”

Docentes do 1.º ano e
2.º ano

Alunos do 1.º
ano e 2.º ano

13 de outubro

Auditório do Colégio

Semana da

Equipa educativa do

Alunos do pré-

16 de novembro

Salas de atividades
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- Conhecer e automatizar o uso de
estratégias de estudo.
- Criar espaços de comunhão entre a
comunidade educativo do Colégio.
- Sensibilizar os alunos para a importância
do legado barroco.
- Conhecer o património cultural na
região.
- Fomentar o gosto pela visita a museus.
- Enriquecer a experiência do aluno pelo
contacto com vestígios históricos;
- Desenvolver o espírito de observação e o
espírito crítico;
- Identificar as características da
arte/mentalidade barroca;
- Promover a formação cristã dos alunos.
- Conhecer o processo de criação de uma
notícia;
- Contactar com a realidade jornalística;
- Promover o gosto e interesse dos alunos
pelo texto utilitário;
- Motivar os alunos para a participação
ativa e organizada na sociedade.
- Divulgar projetos científicos sobre
biodiversidade e programas de
conservação ambiental.
- Promover o conviver, a aprendizagem e o
trabalho de investigação junto de
diferentes cientistas e investigadores de
todo o mundo.
- Sensibilizar os alunos dos 1.º e 2.º anos
do 1.º ciclo para a saúde (nomeadamente
a higiene oral e a higienização das mãos)
- Consciencializar para a necessidade de
cuidar dos outros.
- Promover hábitos de alimentação

alimentação
(Exploração de
alimentos
Pintura de naturezas
mortas com alimentos;
Exploração da roda dos
alimentos)

pré-escolar e creche

escolar

a 20 de outubro

Dia da alimentação

Professores de
Biologia e Geologia e
Pastoral

Comunidade
Educativa

16 de novembro
a 20 de outubro

Colégio

Projeto “Tu
decides“//CMB

Comissão da
Biblioteca

Alunos do 9.º
ano ao 12.º ano

19 de outubro

Colégio

Um Novo Ano e… “Dá
um pouco mais de ti”

Equipa Pastoral
Colégio

Comunidade
Educativa

20 de outubro

Entrada do Colégio

Cerimónia de entrega
de prémios de mérito
e abertura solene do
ano letivo

Comissão do PAA

Comunidade
educativa

20 de outubro

Auditório Vita
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saudável – Saber escolher os alimentos e a
dose certa para fazer uma refeição
equilibrada;
- Conhecer a roda dos alimentos;
- Conhecer pintores que se interessaram
por pintar naturezas mortas com
alimentos;
- Fazer pinturas “à vista” com naturezas
mortas
- Desenvolver hábitos alimentares
saudáveis.
- Divulgação da roda dos alimentos.
- Reconhecer a distribuição desigual do
acesso a alimentos pelo mundo.
- Desenvolver atitudes humanitárias no
sentido de contornar as desigualdades.
- Criar uma maior aproximação aos
cidadãos mais jovens dos órgãos de
decisão autárquicos
- Promover o exercício de uma cidadania
ativa e participada junto dos jovens
- Promover desenvolvimento pessoal e
social dos jovens;
- Fomentando a educação para a cidadania
e o diálogo entre os jovens e os órgãos de
poder local.
- Promover a participação da Comunidade
- Educativa em projetos de formação e
educação de atitudes e valores.

- Reconhecer mérito dos alunos nos

vários domínios: saber ser/ saber estar/
saber fazer.

Missa das Famílias

Halloween

Equipa da Pastoral do
Colégio

Comunidade
Educativa

22 de outubro

Capela São João Paulo
II

Docentes de Inglês

Alunos do préescolar ao
secundário

31 de outubro

Colégio
(sala de aula)

- Criar espaços de comunhão entre a
comunidade educativo do Colégio.
- Divulgar os costumes britânicos na
celebração desta data
- Desenvolver competências vocabulares
- Incentivar a criatividade e imaginação
dos alunos
- Motivar os alunos para a participação
ativa e organizada nas atividades
escolares

novembro de 2017
Atividade

Responsabilidade da
Organização

Público-alvo

Calendarização

Local de Realização

Objetivos da Atividade
- Promover o gosto pela língua inglesa;
- Divulgar a cultura literária inglesa;
- Incentivar a criatividade e imaginação
dos alunos;
- Motivar os alunos para a participação
ativa e organizada nas atividades
escolares.
- Fomentar o gosto pelo teatro;
- Contactar com obras do panorama
literário nacional;
- Consolidar o estudo das obras do
programa; - Fomentar o desenvolvimento
integral dos discentes;
- Desenvolver o espírito criativo e o
pensamento crítico;
- Aprofundar a relação de amizade e de
cooperação entre os alunos e as
professoras.

Teatro de Inglês

Docentes de Inglês

Alunos do 3.º ao
9.º ano

novembro (data a
definir)

Instituto Português
da Juventude de
Braga

Ida ao teatro

Docentes de
Português

Alunos do 2.º/
3.º ciclos e
Secundário

novembro (data a
definir)

Local a confirmar

Prova de Orientação

Vítor Bastos
Marco Campos

novembro (data a
definir)

Quartel

- Desenvolver o gosto pela atividade física
e confraternização com outras escolas

Visita ao Museu D.
Diogo de Sousa

Daniel Bastos
Bárbara Coelho

A realizar no
decurso do mês

Museu D. Diogo de
Sousa

- Sensibilizar os alunos para a importância
do legado civilizacional do império
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3.º Ciclo e
Ensino
Secundário
Alunos do 5.º
ano

de novembro em
blocos de 90m de
HGP

(Braga)

romano.
- Identificar no processo da romanização
da Península Ibérica os instrumentos de
aculturação das populações submetidas ao
domínio romano.
- Conhecer o património cultural na
região.
- Fomentar o gosto pela visita a museus.
- Criar espaços de comunhão entre a
comunidade educativo do Colégio.
- Desenvolver e aprofundar relações
humanas e afetivas, promovendo a
integração/interação de alunos,
professores/educadores, bem como
reforçar o espírito de pertença à “Família
João Paulo II”;
- Manter a tradição popular portuguesa.
- Fomentar o gosto pela escrita;
- Incentivar a criatividade e a imaginação
dos alunos;
- Motivar os alunos para a participação
ativa e organizada nas atividades
escolares.

Eucaristia Matinal

Equipa da Pastoral do
Colégio

Comunidade
Educativa

7 de novembro

Capela São João Paulo
II

Dia de S. Martinho

Docentes de
Português
e
Comissão do PAA

Alunos do
pré-escolar ao
secundário

10 de novembro

Colégio João Paulo II

Equipa educativa do
pré-escolar e creche

Alunos das salas
dos 4 e 5 anos

10 de novembro

Mosteiro de Tibães

12 de novembro

Capela São João Paulo
II

- Criar espaços de comunhão entre a
comunidade educativo do Colégio.

13 de novembro

Colégio João Paulo II

- Promover a participação dos alunos em
projetos de solidariedade.

16 de novembro

Colégio João Paulo II

- Desenvolver a sensibilidade cultural.
- Estimular o pensamento crítico

Dia de S. Martinho
(Mosteiro de Tibães:
teatro de marionetas “S.
Martinho o Cavaleiro do
Sol”)

Missa das Famílias

Equipa da Pastoral do
Colégio

Dá um pouco mais de
ti… e cuida dos que
sofrem.
Dia Mundial da
Filosofia

Equipa da Pastoral do
Colégio
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Professores de
Filosofia

Toda a
Comunidade
Educativa
Creche, PréEscolar e 1º
ciclo
Alunos do
ensino

- Explorar as tradições culturais do meio
envolvente

(Descobrir a Filosofia: o
papel da Filosofia no
desenvolvimento do
pensamento crítico.
Palestra “Promover o
espirito crítico”)

secundário

- Cultivar valores de civismo e cidadania.
- Incentivar um clima positivo entre os
alunos.

Semana da Ciência e
da Tecnologia

Professores de
Biologia e Geologia,
Física e Química e
Matemática

Comunidade
Educativa

20 de novembro
a 24 de
novembro

Colégio João Paulo II
(Entrada,
laboratórios e
biblioteca)

Visita de estudo a
uma empresa

Docentes de
Economia e Geografia

Alunos do 10.ºC
e 12.ºB

22 de novembro

Instalações de uma
empresa do setor
produtivo (a definir)

De Portas Abertas à
Ciência e Tecnologia

Susana Fernandes

Alunos do 12.ºA
(Química)

24 de novembro

Universidade do
Minho

7|P ági na

- Fomentar o interesse e o gosto pela
Ciência e pela Tecnologia;
- Divulgar trabalhos dos alunos
relacionados com Ciência e Tecnologia;
- Assinalar o dia nacional da cultura
científica;
- Reconhecer a constante interação entre a
ciência e a tecnologia.
- Proporcionar aos alunos o contacto
direto com a realidade empresarial;
- Apoiar a melhoria das aprendizagens e
consolidar conteúdos do programa da
área curricular disciplinar de Economia
- Desenvolver competências ao nível das
relações interpessoais.
- Identificar as principais funções deste
tipo de agentes económicos;
- Caraterizar as diferentes etapas do
processo de produção assim como os
fatores de produção envolvidos.
- Promover o reconhecimento da
importância da ciência na compreensão do
mundo natural e na descrição, explicação e
previsão dos seus múltiplos fenómenos,
assim como no desenvolvimento
tecnológico e na qualidade de vida dos
cidadãos em sociedade;
- Proporcionar atividades para questionar
e investigar, de forma a extrair conclusões
e tomando decisões, em bases científicas;
- Desenvolver o espírito de observação e o
espírito crítico;

1.ª Palestra do V Ciclo
de Conferências João
Paulo II
(Tema: Ciência)

Pedro Soares

Comunidade
Educativa

24 de novembro

Auditório do Colégio

Visita ao Laboratório
Ibérico Internacional
de Nanotecnologia

Docentes do 1.º ciclo

Alunos do 1.º
ciclo

20 de novembro
a 24 de
novembro

Laboratório Ibérico
Internacional de
Nanotecnologia Braga

Dá um pouco mais de
ti… e apoia.

Equipa da Pastoral do
Colégio

Comunidade
Educativa

27 de novembro

Colégio João Paulo II

Equipa da Pastoral do
Colégio
Equipa da Pastoral do
Colégio João Paulo II

Comunidade
Educativa
Grupos de
catequese

27 de novembro
a 13 de dezembro

Colégio João Paulo II

28 de novembro

Colégio João Paulo II

Campanha de Natal
Início do Advento
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- Fomentar o gosto pela ciência;
- Contribuir para o aumento do
conhecimento científico necessário ao
prosseguimento de estudos e para uma
escolha fundamentada da área desses
estudos;
- Proporcionar momentos de convivência,
sentido de camaradagem e cooperação.
- Promover a ligação entre o saber escolar
e a realidade;
- Proporcionar aos alunos outros
contextos de aprendizagem;
- Levar os alunos a reconhecer o papel
fundamental da ciência e da tecnologia na
sociedade atual;
- Desenvolver nos alunos o desejo de
aprender;
- Difusão e propagação de novidades
científicas.
- Despertar o interesse e o gosto pela
Ciência;
- Promover a literacia científica da
comunidade educativa.
- Conhecer um ambiente de investigação
em alta tecnologia, sobre desafios em
nanomedicina, nanotecnologia aplicada à
nanoeletrônica ambiental e de controlo
alimentar e nanomáquinas e manipulação
molecular em nanoescala.
- Promover a participação dos alunos em
projetos de solidariedade.
- Promover a participação dos alunos em
projetos de solidariedade.
- Participação nas festividades de tradição
cristã.

dezembro de 2017
Atividade

Responsabilidade da
Organização

Público-alvo

Calendarização

Local de Realização

"PIA – Physics in
Advent"

Paula Duro e Susana
Fernandes

Alunos do 7.º
ano

1 a 24 de
dezembro

Colégio João Paulo II

Calendário do
Advento

Bárbara Coelho e
alunos do 10.ºano

Comunidade
educativa

1 a 25 de
dezembro

Entrada do colégio

Campanha do Banco
Alimentar

Equipa da Pastoral do
Colégio e Equipa do
Banco Alimentar

Comunidade
Educativa

2 de dezembro

Continente (Braga)

Visita de Estudo do
1.º período (“Alice no
país das maravilhas”)

Docentes do 1.º ciclo

Alunos do 1.º
ciclo

5 de dezembro

Mar Shopping

Eucaristia Matinal

Equipa da Pastoral do
Colégio

Comunidade
Educativa

5 de dezembro

Capela São João Paulo
II

Sessão Interativa
“Onde TU queres
estar em 2030?”

Alunos de Economia
C do 12.º ano

Docentes e
alunos

5 de dezembro,
às14h30

Auditório do Colégio
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Objetivos da Atividade
- Promover o reconhecimento da
importância da ciência na compreensão do
mundo natural e na descrição, explicação e
previsão dos seus múltiplos fenómenos;
- Proporcionar atividades para questionar
e investigar, de forma a extrair conclusões
e tomando decisões, em bases científicas;
- Desenvolver o espírito de observação e o
espírito crítico. - Fomentar o gosto pela
ciência;
- Proporcionar momentos de convivência,
sentido de camaradagem e cooperação.
- Tomar contacto com as diferentes
tradições natalícias da Europa;
- Promover o espírito de entreajuda e
partilha.
- Promover a participação dos alunos em
projetos de solidariedade.
- Reconhecer a importância do teatro
como forma de expressão.
- Criar espaços de comunhão entre a
comunidade educativo do Colégio.
- Reconhecer o respeito pelos Direitos
Humanos como aspeto fundamental para
o ser humano viver num mundo mais
justo;
- Despertar o interesse dos alunos para a
participação em futuros projetos de
solidariedade.

Comemoração do
“Dia Internacional
dos Direitos
Humanos”

Docentes de
Economia

Comunidade
Educativa

6 e 7 de
dezembro

Colégio João Paulo II

Músicos de Bremen

Equipa educativa do
pré-escolar e creche

Alunos das salas
dos 3 e 4 anos

6 dezembro, às
11 horas

Theatro Circo

Visita a “Óbidos Vila
Natal”

Ana Simões
Paula Pires
Sérgio Oliveira

Alunos do 5.º
ano

12 de dezembro

Óbidos

Festa de Natal
1.ºA e 4.ºB
“Alice no País do
Natal”

Docentes do 1.º ciclo

Alunos do
1.ºciclo

12 de dezembro,
às 19h

Auditório do Colégio

Eucaristia de Natal

Equipa da Pastoral do
Colégio

Comunidade
Educativa

13 de dezembro,
às 17h15

Pavilhão Pequeno do
Colégio

Festa de Natal
1.ºB e 4.ºA
“A Bela e o Pai Natal”

Docentes do 1.º ciclo

Alunos do
1.ºciclo

13 de dezembro,
às 19h

Auditório do Colégio

Air Play

Equipa educativa do
pré-escolar e creche

Salas dos 5 anos

14 dezembro, às
11 horas

Theatro Circo

Festa de Natal
2.ºA e 3.ºB
“Pinóquio (diz a
verdade) e Salva o

Docentes do 1.º ciclo

Alunos do
1.ºciclo

14 de dezembro,
às 19h

Auditório do Colégio
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- Estimular os alunos desde a infância a
praticar o respeito pelos outros;
- Formar cidadãos sensíveis e críticos, que
visualizem e intervenham na realidade a
partir da ótica de Direitos Humanos;
- Alertar a comunidade escolar para os
direitos humanos bem como para as
situações de violação desses direitos,
através da sua divulgação por vários
meios (a definir com os alunos).
- Promover o gosto pela arte dramática
através de contos tradicionais.
- Promover o espírito de Natal veiculando
os valores de intercomunicação pessoal e
social;
- Proporcionar aos alunos atividades
lúdicas e recreativas alusivas à época.
- Promover o espírito de Natal veiculando
os valores de intercomunicação pessoal e
social;
- Proporcionar aos alunos atividades
lúdicas e recreativas alusivas à época.
- Criar espaços de comunhão entre a
comunidade educativo do Colégio.
- Promover o espírito de Natal veiculando
os valores de intercomunicação pessoal e
social;
- Proporcionar aos alunos atividades
lúdicas e recreativas alusivas à época.
- Promover o gosto pela arte circense;
- Estimular a criatividade.
- Promover o espírito de Natal veiculando
os valores de intercomunicação pessoal e
social;
- Proporcionar aos alunos atividades

Natal”

lúdicas e recreativas alusivas à época.
- Aprofundar os conhecimentos culturais
das tradições populares dos países cuja
língua oficial é o Espanhol.
- Promover o espírito de Natal veiculando
os valores de intercomunicação pessoal e
social;
- Proporcionar aos alunos atividades
lúdicas e recreativas alusivas à época.
- Desenvolver e aprofundar relações
humanas e afetivas, promovendo a
integração/interação de alunos e
professores, bem como reforçar o espírito
de pertença à família João Paulo II.

Filme: “Día de los
muertos”

Docente Cristina
Barroso

Alunos do 8.º
ano

Festa de Natal
2.ºB e 3.ºA
“Branca de Neve e os
Sete Duendes”

Docentes do 1.º ciclo

Alunos do
1.ºciclo

15 de dezembro,
às 18h30

Auditório do Colégio

Ceia de Natal
(alunos)

Comissão de
Acompanhamento do
Plano Anual de
Atividades

Alunos dos 2.º e
3.º ciclos e do
ensino
secundário

15 de dezembro,
às 20h30

Colégio João Paulo II

Festa de Natal da
Creche

Equipa educativa da
creche e do Préescolar

Alunos da
creche

16 de dezembro,
às 16h

Auditório do Colégio

- Envolver as crianças e famílias no
espirito de partilha e comunhão.

Festa de Natal do Préescolar

Equipa educativa da
creche e do Préescolar

17 de dezembro,
às 11h

Auditório do Colégio

- Envolver toda a comunidade educativa
no espirito natalício.

17 de dezembro,
às 16h

Auditório do Colégio

- Envolver toda a comunidade educativa
no espirito natalício.

(3 anos B, 4 anos A e 5 anos B)

Festa de Natal do Préescolar
(3 anos A, 4 anos B e 5 anos A)

Equipa educativa da
creche e do Préescolar

Alunos do Préescolar (3 anos
B, 4 anos A e 5
anos B)
Alunos do Préescolar (3 anos
A, 4 anos B e
5 anos A)

15 de dezembro,
às 15h30

Nova Arcada, Braga

- Assinalar a quadra natalícia;

Concerto de Natal
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Professores de
Música do Colégio
João Paulo II

Comunidade
Educativa

20 de dezembro

Auditório do Colégio

- Cultivar o gosto pela música de forma
responsável, criativa e autónoma;
- Sensibilizar para a importância de
práticas musicais;
- Promover, divulgar e incentivar a música
clássica/erudita na comunidade do
Colégio João Paulo II;
- Promover o convívio e trabalho de

Campos de Férias
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Comissão de
acompanhamento ao
Plano Anual de
Atividades

Alunos a partir
do pré-escolar

18 de dezembro a
2e de dezembro;
26 de dezembro a
29 de dezembro;
2 de janeiro

Local a confirmar

grupo;
- Desenvolver as atitudes
comportamentais;
- Proporcionar aos alunos vivências de
espetáculo;
- Reforçar a imagem da comunidade
escolar e a autoestima dos alunos;
- Contribuir para a formação integral do
aluno, promovendo a educação para a
cidadania e cultura.
- Aprofundar relações entre a escola e a
comunidade;
- Consolidar a cultura do Colégio João
Paulo II;
- Promover o espírito de Natal;
- Promover momentos de convívio,
partilha e entretenimento;
- Promover a formação integral dos
alunos, promovendo a educação para a
cidadania e a cultura.

2.º Período
janeiro 2018
Atividade

Responsabilidade da
Organização

Público-alvo

Calendarização

Local de Realização

Sala de aula

Objetivos da Atividade

SupertTmatik de
Inglês

Docentes de Inglês

Alunos do 1.º,
2.º e 3.º ciclos

Durante o
2.ºperíodo e o 3.º
período (datas a
definir, após a
inscrição no
concurso)

Ida ao teatro

Docentes de
Português

Alunos do 2.º/
3.º ciclos e
Secundário

janeiro (data a
definir)

Local a confirmar

Prova de Atletismo

Alda Albuquerque
Vítor Bastos

2º e 3º ciclos

janeiro (data a
definir)

Grande Nave

Alunos do 6.º
ano

A realizar no
decurso do mês
de janeiro em
blocos de 90m de
HGP

Museu do Traje Dr.
Gonçalo Sampaio
(Braga)

16 de janeiro

Capela São João Paulo
II

- Desenvolver competências vocabulares
- Desenvolver competências de raciocínio
- Desenvolver competências de tradução
vocabular
- Motivar os alunos para a participação
ativa e organizada nas atividades escolares
- Fomentar o gosto pelo teatro;
- Contactar com obras do panorama
literário nacional;
- Consolidar o estudo das obras do
programa; - Fomentar o desenvolvimento
integral dos discentes;
- Desenvolver o espírito criativo e o
pensamento crítico;
- Aprofundar a relação de amizade e de
cooperação entre os alunos e as
professoras.
- Desenvolver o gosto pela atividade física
e competição com outras escolas
- Conhecer trajes, histórias e instrumentos
característicos da cultura minhota no séc.
XIX.
- Compreender a ruralidade portuguesa do
séc. XIX.
- Conhecer o património cultural na região.
- Fomentar o gosto pela visita a museus.
- Criar espaços de comunhão entre a
comunidade educativo do Colégio.

17 de janeiro

Colégio João Paulo II

- Desenvolver o gosto pela atividade física

18 de janeiro a 6

Colégio João Paulo II

- Promover a adoção de atitudes e

Visita ao Museu do
Traje Dr. Gonçalo
Sampaio

Daniel Bastos

Eucaristia Matinal

Equipa da Pastoral do
Colégio

Corta-Mato Escolar
2º, 3º ciclos e
Secundário
Missão Power Up
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Miguel Sousa
Vítor Bastos
Paula Duro

Comunidade
Educativa
Alunos do 2.º/
3.º ciclos e
Secundário
Alunos do 7.º

Susana Fernandes

ano

de junho

Teatro “Os Maias”
de Eça de Queirós

Joana Faria

Alunos do 11.º
ano

22 de janeiro

Póvoa de Varzim

Teatro: “Frei Luís de
Sousa” de Almeida
Garrett

Joana Faria

Alunos do 11.º
ano

26 de janeiro

Auditório Vita

Atividade

Responsabilidade da
Organização

comportamentos associados a um
consumo mais eficiente de energia;
- Proporcionar atividades para questionar
e investigar, de forma a extrair conclusões
e tomando decisões, em bases científicas;
- Desenvolver o espírito de observação e o
espírito crítico;
- Fomentar o gosto pela ciência;
- Proporcionar momentos de convivência,
sentido de camaradagem e cooperação
- Fomentar o gosto pelo teatro; · Contactar
com uma obra do panorama literário
nacional;
- Consolidar o estudo da obra de Eça de
Queirós.
- Fomentar o gosto pelo teatro;
- Contactar com uma obra do panorama
literário nacional;
- Consolidar o estudo da obra de Almeida
Garrett.

fevereiro 2018

Visita ao Mosteiro
de Tibães

Daniel Bastos
Bárbara Coelho

Corta-Mato Distrital

Profs. Educação Física

Programa de

Gabinete de
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Público-alvo

Calendarização

Alunos do 5.º
ano
Alunos
apurados no
corta-mato
escolar
Alunos 9º ano

Local de Realização

Objetivos da Atividade

A realizar no
decurso do mês
de fevereiro em
blocos de 90m de
HGP

Mosteiro de Tibães
(Braga)

- Compreender a importância dos
mosteiros enquanto centros de assistência,
cultura, povoamento e desenvolvimento
económico na Idade Média.
- Conhecer o património cultural na região.
- Fomentar o gosto pela visita a museus.

fevereiro (data a
definir)

Guimarães

- Desenvolver o gosto pela atividade física
e competição com outras escolas

fevereiro e março

Colégio João Paulo II

- Construir um conceito integrado de si

Orientação
Vocacional

Psicologia do Colégio
João Paulo II

Encontro de Autor

Bárbara Coelho

Pré-escolar

1 de fevereiro

Auditório

Eucaristia Matinal

Equipa da Pastoral do
Colégio

Comunidade
Educativa

6 de fevereiro

Capela São João Paulo
II

Carnaval

Docentes do 1.º ciclo

Alunos do 1.º
Ciclo

9 de fevereiro

Ginásio do Colégio

Missa das Famílias

Equipa da Pastoral do
Colégio

Comunidade
Educativa

11 de fevereiro

Capela São João Paulo
II

Visita a Itália

Diretores de turma
(10.º ano, 11,º ano e
12.º ano)

Alunos do 10.º
ano, 11,º ano e
12.º ano

12 de fevereiro a
16 de fevereiro

Itália
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próprio e relacioná-lo com diferentes
alternativas vocacionais;
- Adquirir conhecimentos sobre papéis
sociais, fases e contextos de vida, bem
como sobre áreas de atividade e formação,
aplicando-os na exploração e no
planeamento dos seus percursos de vida;
- Desenvolver atitudes favoráveis à
interação com diferentes oportunidades
de formação, em diferentes contextos;
- Valorizar a importância do aluno no
processo de decisão, selecionando as
alternativas vocacionais, de acordo com a
sua reflexão e integração.
- Promover o gosto pela leitura;
- Desenvolver as relações entre a leitura e
os alunos.;
- Oferecer a leitura como um momento de
informação e formação, mas também como
um momento de apreciação e prazer.
- Criar espaços de comunhão entre a
comunidade educativo do Colégio.
- Desenvolver as capacidades criativas dos
alunos.
- Criar espaços de comunhão entre a
comunidade educativo do Colégio.
- Desenvolver competências
comunicacionais;
- Contactar com outras realidades
socioculturais;
- Contribuir para o desenvolvimento de
uma consciência multicultural;
- Reforçar as relações interpessoais;
- Relacionar-se com pessoas de
nacionalidades / culturas diversas no

Dia de S. Valentim

Docentes de Inglês

Palestra “O Euro, a
nossa moeda” com
palestrante da
agência de Braga do
Banco de Portugal

Docentes de
Economia

Atividade

Responsabilidade da
Organização

Alunos do préescolar ao
secundário

15 de fevereiro

Sala de aula

Alunos de
Economia e 9º
ano

19 de fevereiro

Auditório do colégio

sentido de uma maior abertura à
tolerância e à diferença.
- Divulgar os costumes britânicos na
celebração desta data
- Desenvolver competências vocabulares e
de escrita
- Redigir mensagens alusivas aos afetos e à
sua importância na construção da relação
humana.
- Promover laços afetivos entre todas as
crianças, valorizando a Amizade
- Incentivar a criatividade e imaginação
dos alunos
- Motivar os alunos para a participação
ativa e organizada nas atividades escolares
- Conhecer o Banco de Portugal;
- Conhecer as notas e moedas do euro e
respetiva produção;
- Utilizar técnicas de deteção de
contrafações.
- Identificar as características das notas e
moedas;
- Conhecer os respetivos elementos de
segurança.

março de 2018
Público-alvo

Calendarização

Local de Realização

Sessões individuais
de Orientação
Vocacional

Gabinete de
Psicologia do Colégio
João Paulo II

Alunos 12º ano

março a junho

Colégio João Paulo II

“Olhar a economia”

Docentes de

Alunos do 9.º

março a junho

Diversos
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Objetivos da Atividade
- Apoiar os alunos na tomada de decisão
relativa ao seu percurso escolar e
profissional;
- Proporcionar aos alunos um maior;
conhecimento sobre os diversos cursos,
universidades e especificidades inerentes
às diferentes profissões.
- Sensibilizar os alunos para a importância

(Concurso de fotografia
sobre temas económicos
com legenda)

Economia e de
Educação Visual

Dia Solidário

Comissão de
acompanhamento ao
Plano Anual de
Atividades

Comunidade
Educativa

março (data a
definir)

Visita de estudo

Ana Simões
Paula Pires
Sérgio Oliveira

Alunos do 5.º
ano

março (data a
definir)

Local a definir

Dia do Inglês

Docentes de Inglês

Alunos do préescolar ao
secundário

março (data a
definir;
possivelmente
dentro da Semana
da Leitura)

Colégio João Paulo II

Todos ao palco…
Pequenas
dramatizações
interturmas de
obras do Programa
de Português

Docentes de
Português

Alunos do 4.º
ano e
2.º e 3.º ciclos

Final do 2.º
período

Auditório do Colégio

Eucaristia Matinal

Equipa da Pastoral do
Colégio

Comunidade
Educativa

6 de março

Capela São João Paulo
II

Visita à Estação
Terrestre da ESA

Paula Duro
Susana Fernandes

Alunos do 7.º
ano

8 e 9 de março

Salamanca e Cebreros
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ano ao 12.º ano

da economia na sociedade;
- Desenvolver a capacidade de observação;
- Potenciar o sentido crítico;
económicos com legenda
- Fomentar competências ao nível da
análise económica;
- Incrementar hábitos culturais;
- Desenvolver a criatividade.
Colégio João Paulo II

- Dinamizar o espírito solidário em toda a
comunidade escolar.
- Aprofundar/ consolidar conhecimentos
adquiridos;
- Estreitar relações entre professores e
alunos.
. Promover o gosto pela língua inglesa;
- Divulgar a cultura literária inglesa;
- Incentivar a criatividade e imaginação
dos alunos;
- Motivar os alunos para a participação
ativa e organizada nas atividades
escolares.
- Fomentar o gosto pelo teatro;
- Contactar com obras do panorama
literário nacional;
- Consolidar o estudo das obras do
programa; - Fomentar o desenvolvimento
integral dos discentes;
- Desenvolver o espírito criativo e o
pensamento crítico;
- Criar espaços de comunhão entre a
comunidade educativo do Colégio.
- Sensibilizar os alunos para o gosto da
Ciência e da Tecnologia;
- Promover o reconhecimento da

Visita de estudo a
Sintra

Ana Curto e Bárbara
Coelho

Alunos do
8.ºano

8 e 9 de março

Sintra

Semana da Leitura

Bárbara Coelho

Comunidade
educativa

12 a 16 de março

Auditório do Colégio

18 | P á g i n a

importância da ciência na compreensão do
mundo natural e na descrição, explicação e
previsão dos seus múltiplos fenómenos,
assim como no desenvolvimento
tecnológico e na qualidade de vida dos
cidadãos em sociedade;
- Proporcionar atividades para questionar
e investigar, de forma a extrair conclusões
e tomando decisões, em bases científicas;
- Desenvolver o espírito de observação e o
espírito crítico;
- Fomentar o gosto pela ciência e pela
tecnologia;
- Promover a cultura científica dos
discentes;
- Proporcionar o contacto com os valores
culturais e espirituais dos locais a visitar;
- Enriquecer a experiência dos alunos pelo
contacto com vestígios históricos;
- Proporcionar momentos de convivência,
sentido de camaradagem e cooperação.
- Contactar com vestígios das diferentes
épocas geológicas;
- Reconhecer a importância do estudo de
fósseis;
- Consolidar conhecimentos na disciplina
de História e Ciências Naturais;
- Promover a cultura científica dos alunos;
- Promover a curiosidade e a compreensão
de conteúdos na área da zoologia,
antropobiologia, da mineralogia e da
geologia;
- Contactar com coleções biológicas,
geológicas e do património cultural
histórico-científico.
- Promover o gosto pela leitura;
- Desenvolver as relações entre a leitura e
os alunos;

2.ª Palestra do V
Ciclo de
Conferências João
Paulo II
(Tema: Literatura)

Pedro Soares

Comunidade
Educativa

14 de março

Auditório do Colégio

Dia do Pai

Docentes do 1.º ciclo

Comunidade
educativa

19 de março

Recreio do Colégio

Adoração

Equipa da Pastoral do
Colégio João Paulo II

Comunidade
Educativa

21 de março

Local a confirmar

Jornadas da Ciência

Professores de
Biologia e Geologia e
Física e Química

Alunos do 2.º/
3.º Ciclos e
Secundário

23 de março

Auditório do Colégio

Campos de Férias

Comissão de
acompanhamento ao
Plano Anual de

Alunos a partir
do pré-escolar

26 de março a 29
de março;
3 de abril a 6 de

Local a confirmar
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- Oferecer a leitura como um momento de
informação e formação, mas também como
um momento de apreciação e prazer.
- Promover a ligação entre o saber escolar
e a realidade;
- Proporcionar aos alunos outros
contextos de aprendizagem;
- Enriquecer a linguagem e a cultura
literária dos alunos.
- Desenvolver nos alunos o desejo de
aprender;
- Reconhecer a importância do pai no seio
da família;
- Incutir valores afetivos na criança.
- Promover espaços de oração e vivência
das celebrações litúrgicas.
- Conhecimento de experiências que
permitam explicar determinados
fenómenos;
- Desenvolvimento da cultura e
investigação científica;
- Desenvolvimento de competências ao
nível da autonomia;
- Desenvolvimento de competências no
âmbito da comunicação oral de
informação.
- Associação de fenómenos, situações ou
ocorrências do quotidiano e os trabalhos
propostos no âmbito do concurso.
- Desenvolvimento de competências ao
nível da utilização de ferramentas web 2.0.
- Desenvolvimento de competências ao
nível da utilização de ferramentas de
edição de imagem/vídeo.
- Aprofundar relações entre a escola e a
comunidade;
- Consolidar a cultura do Colégio João
Paulo II;

Atividades

Participação na
Semana Santa de
Braga
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Equipa da Pastoral do
Colégio João Paulo II

abril

Alunos a partir
do 1.º ciclo

30 de março, às
21h30

- Promover momentos de convívio,
partilha e entretenimento;
- Promover a formação integral dos
alunos, promovendo a educação para a
cidadania e a cultura.
Centro Histórico,
Braga

- Participação nas comemorações católicas
da comunidade envolvente ao Colégio

3.º Período
abril de 2018
Responsabilidade da
Organização

Público-alvo

Calendarização

Spelling Bee

Docentes de Inglês

Alunos do 1.º ciclo
ao secundário

Durante o 3.º
período

Sala de aula

Dia aberto da
Escola de
Economia e Gestão
da Universidade
do Minho

Docentes de
Economia

Alunos do 10.ºb E
12.ºB

abril e maio

Universidade do
Minho

Ida ao teatro

Docentes de
Português

Alunos do 2.º/ 3.º
ciclos
E Secundário

abril (data a
definir)

Local a
confirmar

Daniel Bastos

Alunos do 6.º ano

A realizar no
decurso do mês de
abril em blocos de
90m de HGP

Museu da
Imagem
(Braga)

Equipa da Pastoral do
Colégio
Equipa da Pastoral do
Colégio

Comunidade
Educativa
Comunidade
Educativa
Comunidade
Educativa

Atividade

Visita ao Museu da
Imagem
Eucaristia Matinal
Missa das Famílias
Dia do Nariz
Vermelho
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Equipa da Pastoral do
Colégio

3 de abril
15 de abril
17 de abril

Local de
Realização

Capela São João
Paulo II
Capela São João
Paulo II
Colégio João
Paulo II

Objetivos da Atividade
- Desenvolver competências vocabulares
- Desenvolver competências de raciocínio
- Motivar os alunos para a participação
ativa e organizada nas atividades escolares
- Tomar contacto com ambientes
universitários;
- Conhecer as instalações da escola;
- Conhecer a oferta formativa de Escola de
Economia e Gestão e respetivas saídas
profissionais.
- Fomentar o gosto pelo teatro;
- Contactar com obras do panorama
literário nacional;
- Consolidar o estudo das obras do
programa; - Fomentar o desenvolvimento
integral dos discentes;
- Desenvolver o espírito criativo e o
pensamento crítico;
- Aprofundar a relação de amizade e de
cooperação entre os alunos e as
professoras.
- Apreender a importância da imagem na
contemporaneidade
- Conhecer o património cultural na região.
- Fomentar o gosto pela visita a museus.
- Criar espaços de comunhão entre a
comunidade educativo do Colégio.
- Criar espaços de comunhão entre a
comunidade educativo do Colégio.
- Colaborar com a Associação Nariz
Vermelho - Sensibilizar a comunidade

Ler 5 minutos por
dia nem sabe o
bem que lhe fazia

Docentes de
Português

Atividade

Responsabilidade da
Organização

Comunidade
Educativa

23 de abril (Dia
Mundial do livro)

Colégio João
Paulo II

educativa para uma realidade vivida
diariamente na pediatria infantil.
- Fomentar o gosto pela leitura e pela
língua portuguesa;
- Desenvolver atitudes de interação, de
colaboração e de trocas de experiências
em grupo;
-Aproximar a comunidade escolar.

maio de 2018
Local de
Realização

Público-alvo

Calendarização

Sé Catedral
(Braga)

Visita ao Tesouro
Museu da Sé
Catedral

Daniel Bastos
Bárbara Coelho

Alunos do 5.º ano

A realizar no
decurso do mês de
maio em blocos de
90m de HGP

Braga Romana

Comissão de
acompanhamento ao
Plano Anual de
Atividades

Comunidade
Educativa

maio (data a
definir)

Colégio João
Paulo II

Dia da Mãe

Docentes do 1.º ciclo

Comunidade
Educativa

4 de maio

Recreio do
Colégio
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Objetivos da Atividade
- Conhecer peças relevantes para a
História de Portugal, como a cruz que foi
usada na primeira missa no Brasil, levada
por Pedro Álvares Cabral,
- Conhecer o património cultural na região.
- Fomentar o gosto pela visita a museus.
- Sensibilizar os alunos para a civilização
romana;
- Recriar o ambiente romano vivido em
Bracara Augusta;
- Promover uma feira romana;
- Desenvolver e aprofundar relações
humanas e afetivas, promovendo a
integração/interação da comunidade
educativa, bem como reforçar o espírito de
pertença à família João Paulo II.
- Reconhecer a importância da mãe no seio
da família;
- Incutir valores afetivos na criança.

Eucaristia Matinal

Equipa da Pastoral do
Colégio

Comunidade
Educativa

8 de maio

Capela São João
Paulo II

- Criar espaços de comunhão entre a
comunidade educativo do Colégio.

Missa das Famílias

Equipa da Pastoral do
Colégio

Comunidade
Educativa

13 de maio

Capela São João
Paulo II

Dia do Colégio

Todos os docentes

Comunidade
Educativa

18 de maio

Colégio João
Paulo II

Palestra “Literacia
Financeira” com
palestrante da
agência de Braga
do Banco de
Portugal

Docentes de
Economia

Alunos do 9.º ano,
10.ºB e 12.ºB

21 de maio

Auditório do
Colégio

- Criar espaços de comunhão entre a
comunidade educativo do Colégio.
- Estreitar laços entre toda a comunidade
educativa;
- Celebrar o nascimento do patrono do
Colégio, Santo João Paulo II.
- Aquisição e reforço de competências no
âmbito de:
- Planeamento e gestão do orçamento
familiar;
- Poupança;
- Cartões e crédito;
- Serviços mínimos bancários;

3.ª Palestra do V
Ciclo de
Conferências João
Paulo II
(Tema: Religião)

Pedro Soares

Comunidade
Educativa

25 de maio

Auditório do
Colégio

Primeira
Comunhão

Catequistas

Alunos do 3.º ano

26 de maio

A definir

Atividade

Responsabilidade da
Organização

Público-alvo

Calendarização

Exames de
Cambridge

Docentes de Inglês

Alunos do 3.º ao 9.º
ano

junho (data a
definir)

- Promover a ligação entre o saber escolar
e a realidade;
- Proporcionar aos alunos outros
contextos de aprendizagem;
- Desenvolver nos alunos o desejo de
aprender;
- Ampliar o conhecimento na área da
religião.

- Festejar a 1.º Comunhão dos alunos do
3.º ano

junho de 2018
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Local de
Realização
Colégio João
Paulo II

Objetivos da Atividade
- Realização dos exames de Cambridge

Dia Mundial da
Criança – Noite do
Pijama

Docentes do 1.º ciclo

Alunos do
1.º ciclo

1 de junho

Pavilhão do
Colégio

- Festejar o dia Mundial da Criança;
- Promover a interação entre as crianças
em diferentes contextos.
- Reconhecer os direitos e deveres das
crianças;

Corta-Mato PréEscolar e 1º ciclo

Miguel Sousa
Vítor Bastos

Alunos do 1.º ciclo e
pré-escolar

1 de junho

Colégio João
Paulo II

- Desenvolver o gosto pela atividade física

Eucaristia Matinal

Equipa da Pastoral do
Colégio

Comunidade
Educativa

5 de junho

Capela São João
Paulo II

- Criar espaços de comunhão entre a
comunidade educativo do Colégio.

Profissão de fé

Catequistas

Alunos do 6.º ano

9 de junho

Local a
confirmar

- Festejar a Profissão de Fé de alguns
alunos do Colégio.

Torneio
desportivo
Andebol e Voleibol

Marco Campos
Alda Albuquerque

Todos os anos com
exceção de anos de
exame

8 de junho e 12 de
junho

Pavilhão do
Colégio

Visita final de ano

Docentes do 1.º ciclo

Alunos do
1.º ciclo

19 de junho

Local a
confirmar

Musical

Hugo Torres
João Quintas

Alunos do
2.º ciclo

20 de junho

Local a
confirmar

Festa final de ano
e festa de
finalistas

Docentes do 1.º ciclo

Alunos do
4.º ano e do préescolar (5 anos)

22 de junho

Auditório Vita

Acampamento
Campos de Férias
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Alda Albuquerque
Miguel Sousa
Comissão de
acompanhamento ao

2.º ciclo
Alunos a partir do
pré-escolar

29 de junho e 30
junho
15 de junho a 31
de julho

Gerês
Local a
confirmar

- Desenvolver o gosto pela atividade física
e confraternização entre colegas
- Promover o conhecimento de outras
realidades culturais
- Proporcionar momentos de convívio entre
os alunos
- Promover o contacto com espaços de lazer
e cultura
- Expressar e saber comunicar-se em artes
mantendo uma atitude de busca pessoal e
e/ou coletiva, articulando a perceção, a
imaginação, a emoção, a sensibilidade e a
reflexão ao realizar e fruir produções
artísticas.
- Comemorar a finalização, com sucesso,
de mais uma etapa no percurso escolar
dos alunos.
- Desenvolver o gosto por atividades na
natureza, a autonomia e responsabilidade
- Aprofundar relações entre a escola e a
comunidade;

Plano Anual de
Atividades
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- Consolidar a cultura do Colégio João
Paulo II;
- Promover momentos de convívio,
partilha e entretenimento;
- Promover a formação integral dos
alunos, promovendo a educação para a
cidadania e a cultura.

