Plano Anual de Atividades
PC04.MOD05.V2

Ano Letivo: 2019/2020

Resposta Social: Pré-Escolar
EVENTO

ATIVIDADE

INTENCIONALIDADES

DATA

LOCAL

Reunião de
Pais

▪ Dar a conhecer aos pais a Instituição e o seu

(das crianças

▪ Encontro/debate

que frequen-

entre pais e equipa

tam a Insti-

pedagógica

funcionamento;
▪ Favorecer momentos de interação entre pais
e equipa pedagógica.

tuição pela

2 de
setembro de
2019

Centro Social
de Santa Clara
(Sala de
Reuniões)

primeira vez)
▪ Jogos e atividades
Festa do
Caloirinho

coletivas
▪ Batismo dos Caloirinhos

▪ Acolher as crianças que frequentam pela
primeira vez o pré-escolar;
▪ Proporcionar

momentos

de

convívio

e

confraternização entre todas as crianças da

De 24 a 27 de

Jardim Escola

setembro de

de Santa Clara

2019

Espaço exterior

instituição.

▪ Apresentação

dos

princípios e orienta-

Reunião de
Pais

ções para a educação

▪ Favorecer a comunicação entre a escola e a

pré-escolar

família;

▪ Encontro/debate

▪ Apresentar os princípios e orientações para a

de assuntos pertinen-

educação pré-escolar;

tes relacionados com

▪ Discutir

o contexto sala
▪ Apresentação

23 de
outubro de

coletivamente

a

forma

de

2019

de Santa Clara
(Ginásio/Salas
de Atividades)

participação das famílias na escola;
do

Jardim Escola

▪ Apresentar o plano anual de atividades.

Plano Anual de Atividades
▪ Proporcionar o sentido de pertença;
▪ Favorecer

Magusto

▪ Comemoração

do

Dia de S. Martinho

o

convívio

entre

toda

a

comunidade escolar, nas diferentes respostas
sociais;
▪ Desenvolver o gosto por atividades sociais e

8 de

Centro Social

novembro de

de Santa Clara

2019

Exterior

culturais;
▪ Vivenciar e preservar as tradições populares.
▪ Comemorar o Dia Internacional da Convenção
dos Direitos da Criança;

Dia
Nacional
do Pijama

▪ Comemoração

do

Dia Internacional da
Convenção dos Direitos da Criança

▪ Participar na campanha nacional promovida
pelo Serviço de Acolhimento Familiar para
crianças “Mundos de Vida”;
▪ Angariar alguns donativos para a associação

20 de
novembro de
2019

Jardim Escola
de Santa Clara

“Mundos de Vida”;
▪ Promover o espírito de solidariedade entre
crianças.

Festa de
Natal

▪ Espetáculo interati-

▪ Favorecer o convívio entre todas as crianças

vo

da instituição e a equipa pedagógica;

(Companhia

de

Teatro Aramá)

▪ Viver, com participação, a quadra natalícia;

▪ Eucaristia com as

▪ Promover o espírito do Natal, veiculando os

Famílias

valores de intercomunicação pessoal e social.

Elaborado por: Direção Técnica
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12 de

Jardim Escola

dezembro de

de Santa Clara

2019

(Ginásio)
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EVENTO

ATIVIDADE

INTENCIONALIDADES

DATA

LOCAL

(A designar)

(A designar)

16 de janeiro

Bairro S. João

de 2020

de Brito

20 de

Jardim Escola

fevereiro de

de Santa Clara

2020

(Ginásio)

▪ Vivenciar e preservar as tradições populares;
Mini-

▪ Mini-Festival

dos

▪ Desenvolver o gosto por atividades sociais e

Festival

Reis (apenas para as

culturais;

dos Reis

crianças finalistas)

▪ Proporcionar e favorecer o contacto entre a
escola e a comunidade envolvente.

▪ Cantar as Janeiras
Cantar as

pelo Bairro S. João de

Janeiras

Brito (crianças, pais e
equipa pedagógica)

Carnaval

▪ Desenvolver o gosto por atividades sociais e
culturais;
▪ Proporcionar e favorecer o contacto entre a
escola, a família e a comunidade envolvente.

▪ Manhã: Desfile de

▪ Proporcionar

Carnaval

confraternização entre todas as crianças da

▪ Tarde: A designar

instituição.

▪ Ateliers com atividades envolvendo as
Páscoa

▪ Vivenciar e preservar as tradições populares;

crianças da creche e
do pré-escolar

▪ Proporcionar

momentos

momentos

de

de

convívio

convívio

e

e

confraternização entre todas as crianças da
instituição;

2 de abril de
2020

▪ Desenvolver o gosto por atividades sociais e
Visita Pascal:

culturais;

▪ Visita Pascal

Ateliers: 1 e

▪ Comemorar a Páscoa.

Centro Social
de Santa Clara

a designar

▪ Atividades espontâneas

Dia da Família

no

exterior

(pinturas faciais, fotos

▪ Comemorar o Dia da Família;

de família,…)

▪ Proporcionar e favorecer o contacto entre a

▪ Exposição de traba-

escola e a família;

lhos realizados pelas

▪ Vivenciar momentos de alegria e convívio

crianças;

saudável;

▪ Convívio;

▪ Privilegiar as interações entre pais e filhos.

15 de maio

Centro Social

de 2020

de Santa Clara

21 de maio

merendas do

de 2020

Castelo de

▪ Atuação da Tuna da
Escola de Santa Clara
▪ Favorecer o convívio entre todas as crianças
▪ Piquenique

no

da instituição e a equipa pedagógica;

Piquenique

castelo

(exceto

as

▪ Vivenciar momentos de alegria e convívio

no Castelo

crianças

da

Sala

Parque)

saudável;

Parque de

▪ Promover o contacto com a natureza e

Bragança

atividades de exterior.

Passeio de
Fim de Ano

▪ Proporcionar o convívio entre todas as
▪ Passeio/Visita

crianças do Pré-Escolar e equipa pedagógica;

(A designar)

(A designar)

6 de junho de

Centro Social

2020

de Santa Clara

▪ Conhecer novas realidades.
▪ Proporcionar e favorecer o contacto entre a

Festa de Fim
de Ano

▪ Festa Recreativa

escola e a família;

▪ Lanche partilhado

▪ Vivenciar momentos de alegria e convívio
saudável.
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EVENTO
Festa de
Finalistas

Entrega dos
Portefólios

Reunião de
Avaliação

ATIVIDADE
▪ Festa Recreativa
▪ Queima das fitas
(finalistas)
▪ Entrega dos portefólios individuais das
crianças
▪ Encontro/debate
entre pais e equipa
pedagógica

INTENCIONALIDADES

DATA

LOCAL

▪ Proporcionar e favorecer o contacto entre a
escola e a família;

19 de junho

▪ Vivenciar momentos de alegria e convívio

de 2020

(a confirmar)

saudável.
▪ Dar a conhecer a evolução e desenvolvimento
das crianças, ao longo do ano letivo.

30 de junho

Centro Social

de 2020

de Santa Clara

▪ Favorecer a comunicação entre a escola e a

Jardim Escola

família;

de Santa Clara

▪ Avaliar,

conjuntamente,

as

atividades

8 de julho de
2020

realizadas ao longo do ano letivo.

(Salas de
Atividades)

Dias de encerramento:
▪

Natal – 24 e 26 de dezembro de 2019

▪

Passagem de Ano – 31 de dezembro de 2019 e 2 de janeiro de 2020

▪

Carnaval – 25 de fevereiro de 2020

▪

Páscoa – 9 e 13 de abril de 2020
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