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1º PERÍODO
ATIVIDADES INTERVENIENTES OBJETIVOS CALENDÁRIO

Reunião de Pais/Encarregados de
Educação
- Apresentação do Plano Anual de
Atividades;
- Entrega de documentação
organizacional;
- Informação dos horários das atividades
de complemento curricular.

- Pais/Encarregados de
Educação;
- Educadora de
Infância/Diretora
Pedagógica.

- Reconhecer a importância da
educação como contributo para o
enriquecimento da vida em
sociedade;
- Criar um clima de confiança
mútua entre as famílias e a
comunidade educativa.

17/09/2020

“Dançar para semear” (Dia Mundial
da Música/Dia Internacional do Idoso)
- Dinamização de uma sessão de dança
para crianças, colaboradores e idosos.

- Crianças;
- Colaboradores;
- Idosos.

- Ensaiar formas de
expressividade e soluções
próprias, integrando e
relacionando técnicas, danças e
meios de expressão para criar,
recriar ou reinventar.

01/10/2020

Dia Mundial dos Correios
- Visita à Estação dos CTT.

- Crianças;
- Colaboradores.

- Promover o uso da carta como
meio de comunicação.

09/10/2020

Feirinha do Outono
- Venda de géneros alimentares típicos
desta época (frutos, legumes,
compotas…)

- Crianças;
- Colaboradores;
- Pais/Encarregados de
Educação;

- Selecionar os frutos
característicos do Outono;
- Explorar a forma, cor, sabor dos
alimentos do Outono;
- Angariar fundos para visitas de
estudo e atividades.

12/10/2020 a 16/10/2020
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Dia Mundial da Alimentação
- Visita de uma enfermeira do centro de
saúde.

- Crianças;
- Colaboradores.

- Reconhecer e fomentar bons
hábitos alimentares. 16/10/2020

“Colorir tradições” (S. Martinho)
- Realização da decoração para a festa do
Magusto;
- Lanche/Convívio com a comunidade.

- Crianças;
- Colaboradores;
- Comunidade.

- Explorar diferentes técnicas de
expressão plástica: pintura,
colagem, rasgagem, digitinta;
- Mobilizar a comunidade para a
comemoração deste dia.

09/11/2020 a 13/11/2020

Dia do Pijama (www.mundosdevida.pt)
- Exploração da história do livro
fornecido com o Kit;
- Apoio das famílias para que todas as
crianças venham vestidas de pijama e
tragam o seu peluche preferido;
- Atividades relacionadas com o dia.

- Crianças;
- Colaboradores;
- Famílias.

- Comemorar o Dia do Pijama;
- Promover na escola valores
como a solidariedade e o afeto;
- Envolver as famílias
cooperativamente nas atividades.

20/11/2020

“Viver o Natal”
- Atividades alusivas ao tema;
- Elaboração de uma lembrança de Natal.

- Crianças;
- Colaboradores;
- Famílias.

- Desenvolver capacidades
expressivas e criativas através de
explorações e produções plásticas.

02/12/2020 a 11/12/2020

Festa de Natal
- Apresentações natalícias das crianças e
colaboradores;
- Lanche/Convívio com as famílias.

- Crianças;
- Colaboradores;
- Famílias.

- Mobilizar as famílias para a
comemoração deste dia;
- Envolver os pais
cooperativamente nas atividades.

10/12/2020
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2º PERÍODO
ATIVIDADES INTERVENIENTES OBJETIVOS CALENDÁRIO

“Cantar os Reis”
- Atividades alusivas ao tema –
elaboração das coroas;
- Cantar pelas ruas e estabelecimentos
comerciais do Bairro da Coxa.

- Crianças;
- Colaboradores;
- Pais/Encarregados de
Educação.

- Explorar e utilizar nas suas
produções, modalidades
diversificadas de expressão visual
(colagem, pintura, desenho e
modelagem);
- Interpretar com intencionalidade
expressiva-musical: cantos
rítmicos e canções.

04/01/2021 a 08/01/2021

“Flui com arte”
- Atelier de expressões plásticas com
Duarte Rodrigues.

- Crianças;
- Colaboradores.

- Reconhecer a educação artística
como contributo de uma melhoria
da aprendizagem, tendo em conta
o ambiente social e cultural da
criança.

18/01/2021 a 22/01/2021

Carnaval
- Elaboração de máscaras carnavalescas
para exposição das mesmas;
- Desfile e Baile Carnavalesco.

- Crianças;
- Colaboradores;
- Pais/Encarregados de
Educação.

- Apreciar diferentes
manifestações de artes visuais
(pintura, desenho, colagem, entre
outras);
- Expressar, através da dança,
sentimentos e emoções em
diferentes contextos.

15/02/2021 a 19/02/2021
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Dia do Pai
- Elaboração de uma lembrança para
oferecer aos pais;
- Hora do Conto dinamizada por pais.

- Crianças;
- Colaboradores;
- Pais.

- Contribuir para o
desenvolvimento da sensibilidade
estética;
- Proporcionar o desenvolvimento
físico e motor, valorizar
atividades manuais e promover a
educação artística, de modo a
sensibilizar para as diversas
formas de expressão estética,
detetando e estimulando aptidões
nesses domínios.

15/03/2021 a 19/03/2021

Dia Internacional do Livro Infantil
- “Hora do Conto” na Biblioteca
Municipal Infantil.

- Crianças;
- Colaboradores;
- Contadora de histórias.

- Promover valores como
fraternidade, solidariedade e
amizade;
- Respeitar a diversidade e
solidarizar-se com os outros.

01/04/2021

Arte Pascal
- Elaboração de uma lembrança de
Páscoa, usando material de desperdício.

- Crianças;
- Colaboradores.

- Explorar de forma livre e
criativa diferentes materiais e
técnicas de representação e
expressão.

22/03/2021 a 26/04/2021
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3º PERÍODO
ATIVIDADES INTERVENIENTES OBJETIVOS CALENDÁRIO

Dia Mundial da Terra
- Visita ao Centro de Ciência Viva.

- Crianças;
- Colaboradores.

- Promover a observação do
mundo que as rodeia;
- Proporcionar novas situações de
descoberta e exploração.

22/04/2021

Dia da Mãe
- Elaboração de uma lembrança para
oferecer às mães;
- Hora do conto dinamizada pelas mães.

- Crianças;
- Colaboradores;
- Mães.

- Contribuir para o
desenvolvimento da sensibilidade
estética;
- Proporcionar o desenvolvimento
físico e motor, valorizar
atividades manuais e promover a
educação artística, de modo a
sensibilizar para as diversas
formas de expressão estética,
detetando e estimulando aptidões
nesses domínios.

26/04/2021 a 30/04/2021

Dia da Família
- Piquenique com pintura ao ar livre;
- Realização de uma exposição das
pinturas realizadas.

- Crianças;
- Colaboradores;
- Pais/Encarregados de
Educação.

- Incentivar a participação das
famílias no processo educativo e
estabelecer relações de efetiva
colaboração com a comunidade.

15/05/2021

Dia Mundial da Criança
- Aula de Yoga.

- Crianças;
- Colaboradores;

- Desenvolver a concentração,
imaginação, equilíbrio e 01/06/2021
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- Pais/ Encarregados de
Educação.

autoconfiança, proporcionando
maior alívio interior, bem-estar e
serenidade.

Missa de Finalistas
- Celebração Eucarística com bênção dos
finalistas, entrega de diplomas e livros de
finalistas.

- Crianças;
- Colaboradores;
- Pais/Encarregados de
Educação.

- Sensibilizar as crianças e pais
para valores morais e espirituais;
- Proporcionar momentos que
marquem com alegria o fim de
uma etapa escolar.

17/06/2021

Festa de Final de Ano
- Convívio de final de ano com
apresentações recreativas e
representativas do trabalho realizado ao
longo do ano.

- Crianças;
- Colaboradores;
- Pais/ Encarregados de
Educação.

- Proporcionar momentos que
marquem com alegria o fim de
etapa escolar;
- Envolver as famílias
cooperativamente nas atividades.

17/06/2021

Viagem de Final de Ano
- Convívio de final de ano com passeio
de autocarro para fora de Bragança.

- Crianças;
- Colaboradores.

- Proporcionar momentos lúdicos,
de brincadeira e de descanso, num
contexto exterior diferente.

02/07/2021


