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 Data e atividade Público 

 
 

Setembro 

 
4 a 28 de Setembro 

 
Acolhimento dos novos alunos 

Inicio e organização do novo ano escolar. 

 
Toda comunidade educativa 

docentes, discentes e utentes da instituição 

 
21 de Setembro – entrada do Outono 

atividades pedagógicas sobre o tema outonal 

Planificação em algumas salas 

 
 
 
 
 

Outubro 

 
 

1 de Outubro – Dia da Música 

Planificação em algumas salas 

 
4 de Outubro – Dia do Animal 

Planificação em algumas salas 

 
16 de Outubro- Dia da alimentação 

“crescer saudável…” 
 

Planificação em algumas salas 

31 de Outubro- Hallowen 
 

Planificação em algumas salas 

 
 

Novembro 

 
9 de Novembro – Dia de S. martinho 

Sejamos solidários, atividade pedagógica sobre o tema 
alusivo e comemorado com castanhas  

 

 
Toda comunidade educativa 

docentes, discentes e utentes da instituição 

 
20 de Novembro- dia nacional do Pijama 

atividade realizada no âmbito dos direitos das 
crianças…toda as crianças têm o direito de ter uma 

família…um lar… 

 
Toda comunidade educativa 

docentes, discentes e utentes da instituição 
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Dezembro 
 
 

 
 

 
19 de Dezembro – Festa de Natal – Uma noite mágica e em 

festa. 
Várias Surpresas!! 

 
 

 
Toda comunidade educativa 

docentes, discentes e utentes da instituição 
Convidados: todos os Pais 

Local: Auditório Olival Cultural 
hora: 20h30 

 
                

Janeiro 

 
4 de Janeiro - Dia de Reis - atividades lúdicas, os alunos irão 
realizar entre salas as janeiras para desejar um bom ano a 

toda comunidade escolar. 
 

 
Toda comunidade educativa 

docentes, discentes e utentes da instituição. 

 
Fevereiro 

 
Dia 14 de Fevereiro- Dia dos Afetos/ Namorados 

 
                                Planificação em algumas salas 

 
 
 
 
 
 
 

Março 

 
 
 

3 de Março – Desfile de Carnaval  
 

 
Organização da união de Freguesias, com a 

Participação de todas as instituições das diferentes 
freguesias. 

Participação de toda comunidade educativa 
docentes, discentes e utentes da instituição 

Convidados: todos os Pais 
Local: Desfile com saída do Agrupamento  das 

Escola Diogo Macedo até ao Estádio do Dragão ( a 
confirmar o trajeto)  

hora: 15h ( hora a confirmar) 

19 de Março – Dia do Pai – festa para comemorar um dia 
muito importante com a participação dos papás 

Toda comunidade educativa 
docentes, discentes e utentes da instituição. 
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Semana de 20 a 22 Março – Semana do Ambiente- 

atividades de carater lúdico Ambientais 
Comemoração da entrada da Primavera – “Descobrir a 

Primavera…” 
Dia 27- Dia do teatro – vamos viver este dia com muita Arte 

- arte de representar e de fazer sonhar. 
 

 
Toda comunidade educativa 

docentes, discentes e utentes da instituição. 

 
 
 

                                           Abril 

 
1 a 5 de Abril  - Comemoraremos uma semana sobre a 

importância do  Livro Infantil 

 
Toda comunidade educativa 

docentes, discentes e utentes da instituição  

 
26 de Abril – dia da dança- atividades dinamizadoras para 

promover este dia.  
 

 
Planificação em algumas salas 

 
 

 
 
 

Maio 

 
3 de Maio – Dia da Mãe - festa para comemorar um dia 

muito importante com a participação das mamãs 
 

 
Toda comunidade educativa 

docentes, discentes e utentes da instituição. 
 

 
15 de Maio – Dia da família – 7 ª encontro “Dar com o 

coração” 

 
Toda comunidade educativa 

docentes, discentes, utentes da instituição, pais e 
amigos 

  
17  de Maio – Dia dos antigos alunos 

Jantar convívio com antigos alunos e familiares da 
Instituição 

 
Toda comunidade educativa 

docentes, discentes e utentes da instituição, 
antigos alunos e familiares 
local- sede da Instituição  

hora-  20h 

 
 

Junho 

 
3 de Junho – Atividades Surpresas para comemorar o dia 

mais importante do Ano. – Dia da criança 
 

 
Toda comunidade educativa 

docentes, discentes e utentes da instituição. 
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8 de Junho – Sarau das atividades Extra curriculares 
 
 

 
Toda comunidade educativa 

docentes, discentes, utentes da instituição, pais e 
amigos 

 
6 de Junho Dia do Ambiente- comemoração em atividades 

no exterior para comemorar o dia Eco ambiente 
 

 
Planificação em algumas salas 

 

 
 
 

Julho 

 
 

6 de Julho – festa final de término letivo  
Apresentação de todas as crianças, num dia muito feliz. 

 

 
 

Toda comunidade educativa 
docentes, discentes, utentes da instituição, pais e 

amigos 

 
 

12 de Julho – Festa dos Finalistas Toda comunidade educativa 
docentes, discentes, utentes da instituição que 

passem de ciclo ( 2 anos, 5 anos, 4º ano, 7º ano) , 
pais e amigos 
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Dias de Encerramento da Instituição: 
Dia 24, 26 e 31 de Dezembro 

Dia 4 de Março  

Dia 22 de Abril 

De 16 a 30 de Agosto 

 

Formações / Encontro de Pais: 

 
Fevereiro, Maio e Junho 

 

Datas a marcar com os oradores 

 
 

 

Reuniões Creche  

Educadora Zita  Educadora Aida  Educadora Cátia Educadora Susana  Educadora Judite  

15 de Outubro 
16 de Janeiro 

17 de Abril 
17 de Julho 

26 de outubro 
 19 de janeiro 

18 de abril 
18 de Julho 

12 de Outubro 
18 de Janeiro 

12 de Abril 
12 de Julho 

11 de outubro 
25 de Janeiro 

24 de Abril 
 19 de Julho 

26 de outubro 
25 de janeiro 

26 de abril 
19 de Julho 

                                                                                                                         

Reuniões de Jardim de Infância 

Educadora Teresa  Educadora Olímpia  Educadora Isabel  Educadora Ezequiela  

10 de Outubro 
20 de Fevereiro 

10 de Julho  

10 de Setembro 
29 de Outubro 
25 de Fevereiro 

25 de Junho 

19 de Outubro 
22 de Fevereiro 

12 de Julho 

18 de Setembro 
6 de Novembro 
26 de Fevereiro 

2 de Julho 

 

Reuniões de CATL 

Educadora Paula e Professora Soraia  CATL 

27 de Setembro 
18 de janeiro 
31 de Maio 
10 de Julho 

    

Época balnear CATL  De 1 a 12 de Julho 

Época Balnear Jardim 15 a 26 de Julho 

Renovações de matrícula 
Novas Matriculas 

Março de 2019 
Abril de 2019 

 


