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Plano Anual de Atividades
Ano Letivo 2021-22
O Plano Anual de Atividades (PAA) assume-se como um instrumento essencial de gestão
que potencia a realização de atividades destinadas a todos os graus de ensino,
devidamente faseadas no tempo e em estreita articulação com o Regulamento Interno
(RI) e o Projeto Educativo (PE). Como documento orientador, o PAA torna-se um
instrumento de trabalho que visa dar a conhecer, programar e executar as atividades que
se desenvolvem na escola ao longo do ano. Para cada uma das atividades constantes
neste documento, foram tidos em consideração os objetivos específicos, as estratégias,
os destinatários, os dinamizadores, os recursos e a calendarização.

“FAZ DO MUNDO UM LUGAR DE TODOS, PINTANDO O
FUTURO COM VALORES”

De acordo com o Decreto-lei nº115-A/98, de 4 de maio, no seu artigo 3º do capitulo I “O
projeto educativo, o regulamento interno e o plano anual de atividades constituem
instrumentos do processo de autonomia das escolas” e, como consequência, o Projeto
Educativo de Escola permite apoiar a ação do Plano Anual de Atividades.
A dinâmica de atividades propostas foi adaptada à atual situação pandémica que vivemos
e trabalhou-se no sentido de projetar as atividades mais em molde de projetos,
preferencialmente interdisciplinares, articulando a Educação para a Cidadania de forma
integrada na Planificação Anual, envolvendo toda a comunidade escolar.
Este ano haverá uma tentativa de reintegrar as visitas de estudo no Plano de Atividades,
na tentativa de ir sendo restabelecida a normalidade e as rotinas habituais do Externato.
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Calendário de funcionamento das atividades letivas
Período Letivo

Início

Termo

1 de setembro (creche e pré-escolar)
1º período
2º período

17 de dezembro

6 de setembro (ensino básico)
3 de janeiro

5 de abril
7 de junho (9º ano)

3º período

19 de abril

15 de junho (5º, 6º, 7º e 8º ano)
1 julho (creche/ pré-escolar e 1ºciclo)

Calendário de interrupção das atividades letivas
Período Letivo

Início

Termo

Natal

20 dezembro de 2021

31 dezembro de 2021

Carnaval

28 de fevereiro de 2022

2 de março de 2022

Páscoa

6 de abril de 2022

18 de abril de 2022

Calendário de Semanas especiais do Externato
Temática

Período

Objetivo

Receção aos
alunos

1 a 3 de setembro

Acolhimento
aos alunos

6 a 10 de setembro

Praia

4 a 15 de julho de 2022

Piscina

18 a 29 de julho de 2022

Promover um bom ambiente escolar e
uma favorável adaptação.
Proporcionar aos alunos um acolhimento
e acompanhamento no início do novo
ano escolar.
Proporcionar aos alunos um tempo de
convívio e de atividades recreativas na
praia de Labruge.
Proporcionar aos alunos um tempo de
convívio e de atividades recreativas na
piscina da Quinta do Externato.

Afixação de pautas e entrega das avaliações
Período

Afixação de pautas
(ensino básico)

1º Período

22 de dezembro

2º Período

8 de abril

Divulgação das avaliações
(Pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos)
1º, 2º e 3º ciclos: 22 de dezembro
1º, 2º e 3º ciclo: 8 de abril
20 de junho (5º, 6º, 7º e 8º ano)

3º Período

9 de junho (9º ano)
18 de junho (7º e 8º ano)
6 de julho (1º e 2º ciclos)

6 de julho (1º ciclo)
11 de julho (9ºano) com resultados das Provas Finais
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Calendário das Provas de Aferição do Ensino Básico

Calendário das Provas Finais de Ciclo
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