Plano Anual de Atividades
PC04.MOD05.V2

Resposta Social: Creche
EVENTO

Ano Letivo: 2018/2019

ATIVIDADE

INTENCIONALIDADES

DATA

Jardim Escola

- Dar a conhecer aos pais a Instituição e o seu
Reunião de
pais

- Encontro/debate
entre pais e equipa
pedagógica

3 de

funcionamento;
- Favorecer momentos de interação entre os

setembro de
2018

pais, equipa técnica;

LOCAL

de Santa Clara
(sala de
reuniões)

Avaliação
diagnóstica

- Entrega dos
relatórios de avaliação
diagnostica

- Dar conhecimento do desenvolvimento inicial
e integração das crianças.

18 de
outubro de

Creche

2018

- Apresentação dos
princípios e
fundamentos creche;

- Favorecer a comunicação entre a escola e a
família;

Jardim Escola

- Apresentação de

- Apresentar os princípios e fundamentos do

Reunião de

alguns exemplos de

trabalho realizado na creche;

pais

participação dos pais

- Explicitar e esclarecer os pais acerca da

com a creche

participação destes, com a creche e a equipa

- Apresentação do
plano anual de

23 de
outubro de
2018

de Santa Clara
(na respetiva
sala de
atividades)

pedagógica;
- Apresentar o plano anual de atividades;

atividades;

- Proporcionar o sentido de pertença;
- Favorecer o convívio entre toda a comunidade
Magusto

-- Comemoração do
Dia de S. Martinho

escolar (creche, pré-escolar e 1º ciclo)
- Desenvolver o gosto por atividades sociais e

Creche e Centro
9 de
novembro de

Social de Santa
Clara

2018

culturais;

(exterior)

- Vivenciar e preservar as tradições populares.

- Comemoração do Dia Internacional da
Convenção dos Direitos da Criança
- Participar na campanha nacional promovida
- Comemoração do
Dia Internacional da
Festa do
Pijama

pelo Serviço de Acolhimento Familiar para
crianças “Mundos de Vida”

Convenção dos
Direitos da Criança

- Angariar alguns donativos para a associação
“Mundos de Vida”

20 de
novembro de
2018

Creche e préescolar

- Promover espírito de solidariedade entre
crianças
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EVENTO

ATIVIDADE

- Festa recreativa
(teatro, dança,
Festa de
Natal

música);
Lanche partilhado

INTENCIONALIDADES

DATA

LOCAL

- Favorecer o convívio entre todas as crianças da
instituição e equipa pedagógica;

Jardim Escola
13 de

- Celebrar o Natal;

dezembro de

- Promover o espírito do Natal, veiculando os

de Santa Clara
(ginásio)

2017

valores de intercomunicação pessoal e social.

- Ensaio com os pais;
- Cantar Reis
Pais/Crianças e equipa
pedagógica
Cantar dos
reis

- Cantar de reis
juntamente com as
crianças do pré-

- Vivenciar e preservar as tradições populares;

A definir

- Desenvolver o gosto por atividades sociais e

(ensaio)

Ensaio no

culturais.

8 e 9 de

Centro Social de

janeiro de

Santa Clara

2019

Creche

- Promover o intercâmbio entre escolas e
restante comunidade.

escolar e 1º ciclo;

Avaliação

Entrega dos relatórios

do 1º

de avaliação 1º

semestre

semestre

-

Dar

conhecimento

da

evolução

e

desenvolvimento das crianças, ao longo do 1º

21 de
Fevereiro de

semestre.

2019

- Proporcionar momentos de convívio e

28 de

confraternização entre todas as crianças da

fevereiro de

Creche

Jardim Escola
- Desfile de Carnaval;
Carnaval

- Discoteca

instituição;

de Santa Clara
(ginásio)

2019

- Comemorar a Páscoa;
- Promover a colaboração e a cooperação entre
todas as crianças da instituição
- Ateliers: Expressão
Páscoa

plástica e jogos;
- Visita Pascal

- Participar em algumas manifestações culturais,
Jardim Escola

numa atitude de descoberta das tradições locais
e religiosos;

. 10 e 11 de

de Santa Clara e

- Desenvolver o gosto por essas atividades;

abril de 2019

creche

- Proporcionar momentos de convívio e
confraternização.
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EVENTO

ATIVIDADE

INTENCIONALIDADES

DATA

LOCAL

- Exposição de
trabalhos realizados
pelas crianças;
Dia da
Família

- Pinturas faciais;

- Celebrar o dia da família;

Centro Social de

- Promover o convívio entre todas as crianças,

- 15 de maio

Santa Clara

de 2019

pais e equipa pedagógica;

(Exterior)

- Fotos de família;
- Lanche
- Piquenique no
Piquenique

Castelo (todas as salas
à exceção da sala
parque)

- Promover o convívio entre todas as crianças e
a equipa pedagógica;

23 de maio

- Promover o contacto com a natureza e

de 2019

atividades de exterior.

Parque de
merendas do
castelo

- Proporcionar e favorecer o contacto entre a
Festa de

- Festa recreativa;

Final de

- Vivenciar momentos de alegria e convívio
- - Lanche partilhado

Ano

12 de junho

escola e a família;

saudável;

de 2019

Centro Social de
Santa Clara

(18h)

- Fortalecer os laços com as famílias
Entrega
dos
portefólios

- Entrega dos
portefólios individuais

-

Dar

conhecimento

da

evolução

e

desenvolvimento das crianças, ao longo do ano
letivo.

27 de junho
de 2019

Creche

Jardim Escola
Reunião de
avaliação

- Encontro/debate

- Avaliar conjuntamente as atividades realizadas

entre pais e equipa

ao longo do ano.

pedagógica

- Entrega dos relatórios de avaliação final.

3 de julho de

de Santa Clara

2019
(respetiva sala
de atividades)

Outras atividades:

 “O MUSEU VAI À ESCOLA” – Parceria com o Museu Abade Baçal – Data a definir.

 “Cada encontro, aumenta um conto” – Mês de Janeiro – Participação das
famílias;
 “Um mês…à experiência” – Mês de Fevereiro – Participação das famílias;
 “Oficina de criação” – Mês de Março – Participação das famílias.
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