
  

 

 Colégio Português de São Paulo 
Atividades Esportivas e Culturais – 2020 

 
Janeiro 

20 a 24 Semana Pedagógica com Formação Continuada 

 
Fevereiro  

14 Valentine’s day  

 
Março  

12 e 13 Festival de Futsal – interclasses  

17 Sta. Pattick’s day 

18,19 e 20 Saída pedagógica – 6º ano (local a definir)  

18,19 e 20 Saída pedagógica – 7º ano (local a definir) 

  Projeto lacre amigo 

 Projeto Inter culturas (inglês)  

 Projeto cientista maluco (integral) - Science 

 Projeto “No tempo da vovó” (às sextas-feiras, duas vovós na escola 
falando sobre brincadeiras do seu tempo) 

 Construção das bandinhas  pelos alunos da Educação Infantil e FI 

 
Abril  

 Páscoa solidária  

25 Festival de dança e  ginástica artística interescolas 

 Saída Pedagógica – Ed. Infantil e 1º ano (local e data a confirmar) 

 
Maio 

09 Comemoração Dia das Mães – apresentação do coral 

14,15 e 16 Festival de Futsal interescolas 

18 Início campanha do agasalho – Projeto: aqueça alguém no inverno 

 Projeto Saberes da Mamãe na escola (resultado será  publicado na 
plataforma digital) 

 Saída Pedagógica – Visita ao Porto de Santos - 5º ano (data a definir) 

 Avaliação Institucional – alunos do FD II e EM e auto avaliação - 
Professor  

 Integração Escola/Comunidade – Um dia na escola do meu filho. 
Ação Comunitária para os pais e comunidade – alunos da área da 
saúde da  Faculdade. 

 
Junho  

06 Festa Junina (arrecadação de alimentos p/ instituição carente) 

19 Festival de robótica 

 Saída pedagógica – 8º ano (local e data a definir) 

 Festival de Arte: Vernissage – exposição de obras de artes 
elaboradas pelos alunos embasada no material didático. 



  

 

Apresentação de Bandinha (Ed. Infantil e Fundamental I) 
Teatro (com alunos do período Integral) 

 
Agosto  

08 Comemoração Dia dos Pais – apresentação do coral 

 Projeto Teleton 

26,27 e 28 Saída pedagógica – 1º e 2º ano do EM (local a definir) 

 Visita à Faber Castell – 2º ano (data a definir) 

 Projeto Saberes do Papai (resultado publicado na plataforma digital) 

 
Setembro  

22 Dia da responsabilidade social  

26 Dia do amigo 

28,29 e 30 Viagem de formatura 9º ano (a definir o local) 

28,29 e 30 Viagem de formatura 3º ano EM (a definir o local) 

 Visita à Bovespa 

 
Outubro  

 Projeto: Faça uma criança feliz, doe um brinquedo  

 Qualidade de vida rosa - Evento – Outubro Rosa – prevenção do 
câncer 
De mama 

16 Festival de xadrez  

17 Expo e apresentação de Teatro e do coral  

 Saída Pedagógica à Pinacoteca – 5º ano (data a definir) 

 Saída Pedagógica – visita técnica à fazenda do Café – 3º ano (data 
a definir) 

31 Comemoração Halloween 

 
Novembro  

 Feira literária e projeto Escritor mirim – Estante mágica 

 Qualidade de vida azul – Evento -  Novembro Azul  - prevenção do 
câncer de próstata 

Última 
quinta-feira 
do mês 

Thanksgiving 

 
Dezembro  

 Projeto Natal solidário no colégio 

12 Colação de grau: Pré II e 5º ano Ens.Fund.I e apresentação do coral 
com a bandinha 

19 Colação de grau: 9º ano E.F II e 
Formatura dos alunos do 3ª série do Ens. Médio e apresentação do 
coral  

Última 
semana de 
aula 

Xmas and New Year 



  

 

 

 Jornal do Colégio – responsável: Profª Fabiana 

Em março: eleição para escolha do nome do jornal 
Tiragem – mensal envolvendo todos os segmentos 
Final do mês – encaminhar para as famílias em digital 
Participação do período Integral para o jornal - a cada mês será trabalhado um tema: 
- Meu maior sonho... 
- Quero ser... 
- Aconteceu no Integral... (novidades contadas pelos alunos) 
- Mamães Masterchef 
- Turismo (na volta às aulas, elencar e aprender as características dos locais visitados 
pelos alunos durante as férias) 
- Contos e recontos (histórias recontadas pelos alunos) 
- Moda (desfile de fantasia) 
 

 Atividades Extracurriculares: 

- Coral 
- Aulas de violão e flauta doce 
- Ballet 
- Basquete 
- Futsal 
- Ginástica Artística 
- Ginástica Rítmica 
- Handebol 
- Iniciação esportiva 
- Judô 
- Natação 
- Voleibol 
- Capoeira 
- Xadrez 
- Robótica 
- Tênis 
- Patinação 
- Aulas de Teatro 
 

 Esportes para os Pais aos sábados: Futebol para os pais e Voleibol para as 

mães 

 

 Projeto Voluntariado 
 

 

 Olimpíadas Acadêmicas:  - Física 

- Química 
- OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática) 
- OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia) 

Direção e Equipe Pedagógica 


