Plano Anual de Atividades
2017/2018
Meses
Setembro

Atividades Previstas
.
.
.

Plano de Acolhimento.
Início das actividades letivas (dia 8)
Reuniões de pais (dia 25 – pré escolar -dia 26 creche)

.
.
.
.

Dia Mundial do Animal (dia 4)
Atividades relacionadas com a chegada do Outono
Passeio ao centro de Educação Ambiental (3/4 anos)
Início das atividades de infusão curricular:
o Livro trânsito1/2/3/4/5
o Música – 1/2/3/4/5 anos
o Ginástica – 2/3/4/5 anos
Início das atividades extra curriculares a partir do dia 2:
o Inglês - Hellen Doron – 3/4/5 anos
Comemoração do dia internacional da Família e Escola
Dia mundial dos correios (9)
Trabalhos relacionados com o Halloween e dia de todos os santos
Comemoração do dia de todos os Santos (manter e incentivar a
tradição)
Confeção de broas nas salas com a participação dos Pais/Avós:
Dia 23 - Sala dos 4 anos- Sala dos 3 anos
9h30m
Dia 25 - 1ª sala de Creche/ 2ª sala de Creche 9h30
Dia 26 - Sala dos 5 anos 14h 30m
Dia 27 - Comemoração do dia mundial da alimentação
(Jardineira vegetariana)

.

Outubro

.
.
.
.
.

Novembro

Dezembro Interrupção letiva
(Entre 18 de Dezembro e 2 de
janeiro inclusive)

.

Sessão fotográfica (Estúdio Minifoto):

.

Dia 6

.
.
.
.
.
.

Dia 08

.
.
.
.
.
.
.
.

- Sala dos 3 anos
- Sala dos 5 anos
- Sala dos 4 anos

- 1ª sala de Creche
- 2ª sala de Creche
Comemoração do Dia de São Martinho (dia 10 – 2ª feira)
Teatro representado pela sala dos 5 anos
Comemoração dos Direitos da Criança (dia 20 – 6ª feira)
Visita de estudo aos paços do concelho: “Que exposição é esta?”sala dos 3anos
Decoração alusiva ao Natal (a partir do dia 4)
Dia internacional das pessoas com deficiência
Início dos preparativos para a festa de Natal
Atividades relacionadas com a chegada do Inverno
Ensaios para a festa de Natal
Prenda de Natal
Festa de Natal (5ª feira - dia 14 – às 15h00)
Passeio ao centro de dia para assistir a uma peça de teatro
representada pelos utentes deste centro.(dia 22)

Encerrado dia 26 de Dezembro dia seguinte ao de Natal (3ª feira)

Meses

Atividades Previstas
.

Janeiro

Fevereiro
Interrupção letiva (Entre 12 e 14
de Fevereiro de 2018
Inclusive)

Março
Interrupção letiva
Entre 26 de Março e 6 de Abril
de 2017,
Inclusive

Abril
Início da componente letiva
( 9 de Abril )

Maio

Junho
Término da componente letiva
(a partir de 22 de Junho).

Julho

Agosto

.
.
.
.
.
.
.

Encontro inter-geracional – visita ao Centro de Dia para cantar as
Janeiras
Comemoração do dia de Reis – visita à igreja da Silveira (Dia 8)
Jogo do amigo secreto para as crianças . (Dia 8 )
Trabalhos relacionados com o Inverno.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Avaliações
Visita aos paços do concelho dia 6/8- Exposição (sala dos 4
anos)
Dia 21 0u 28 -Visita ao centro educativo ambiental ( gigantes do
parque ) -3 anos
Entrega das avaliações semestrais.
Desfile de Carnaval-dia 9 às 10h30)
Comemoração do dia do Pai – visita dos Pais às salas (dia 19)
Dia mundial da floresta (Dia 21)
Atividades relacionadas com a chegada da Primavera
Dia Mundial da água – experiências com água (22)
Páscoa- 1 de Março.
Visita aos paços do concelho dia 20 0u 27 ( sala dos 3 anos)
Comemoração do dia internacional do livro infantil (2)
Feira do livro
Atividade “Livros ao colo”- salas de creche(12)
Visita ao moinho dos Caixeiros
Comemoração da Páscoa (dia 1)
Dia Internacional da terra (22)
Visita aos Bombeiros
Passeio Anual (data a confirmar)
Dia da mãe – visita das Mães à sala (dia 4).
Dia mundial do trânsito (5)
Dia internacional da Família (15)
Dia mundial das telecomunicações (17)
Dia internacional dos museus
Comemoração do dia da espiga
Oeste Infantil (semana a definir)
Dia mundial da criança (1)
Atividades relacionadas com a chegada do verão
Início das avaliações
Matrículas para o ano letivo 2017/2018
Festa de final de ano (Data prevista): 30 de Junho)

.
.
.
.
.
.

Entrega das avaliações
Comemoração do dia internacional da amizade
Praia
Limpeza e desinfeção
Remodelação de espaços e manutenção dos materiais
Férias

O Plano Anual é, tal como está descrito acima, um plano de previsão de atividades, podendo
pois por diversas razões ser necessário ajustar/ alterar datas ou atividades sem aviso prévio das
mesmas .

A Diretora Pedagógica
--------------------------------------------------(Carla Antunes)

