Plano Anual de Atividades
Ano Letivo 2018/2019

A elaboração deste Plano tem como base o Projeto Educativo da Instituição. Torna-se
imprescindível a ligação de todos estes documentos – Projeto Educativo, Plano Anual de
Atividades, Regulamento Interno - para criar um ambiente educativo capaz de proporcionar
um desenvolvimento harmonioso das crianças, a todos os níveis.
O plano anual de atividades não é um documento fechado, é permeável a sugestões
enriquecedoras respeitantes a atividades que possam surgir.

Plano Anual de Atividades

Atividades

Eixo 11

Início de ano
Reunião de pais
Dia Mundial da Música

×

Dia mundial do animal

Recursos
-----------------------

×
×

4 de outubro

Livros de histórias
Músicas
Dramatizações
Culinária
Convidar um familiar a vir elaborar uma receita
saudável
Desfile de fantasias na creche
Culinária
Filme
Teatro de S. Martinho
Castanhas

Halloween

×

S. Martinho

×

Dia Nacional do pijama

×

2

Data
De 3 a 28 de setembro
8 de setembro
1 de outubro

Dia mundial da alimentação

1

Eixo 22

×

16 de outubro

×

31 de outubro
11 de novembro –
comemoramos a 9 de
novembro
20 de novembro

-----------------------

Músicas do mundo

Pijamas
Histórias

Educar em torno da literatura. Desenvolver ações que proporcionem às crianças o desenvolvimento nos diferentes domínios através da literatura.
Promover a participação dos encarregados de educação em atividades que promovam o desenvolvimento global da criança.
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Atividades

Eixo 1

Festa de natal
Dia de reis

×

Dia de S Valentim (dia da amizade)

×

Carnaval

Eixo 2

Data

×

14 de dezembro
6 janeiro –
comemoramos a 4 de
janeiro
14 de fevereiro

×

5 de março

×

8 de março
19 de março

Dia internacional da mulher
Dia do pai

×
×

Dia mundial da água
Dia mundial do teatro
Dia Internacional do livro infantil
Dia mundial da saúde

×
×
×

×
×
×

Páscoa

×

×

Dia mundial da dança

×

Dia da mãe

×

×

22 de março
27 de março
2 de abril
7 de abril –
comemoramos a 5 de
abril
21 de abril –
comemoramos a 18
de abril
29 de abril –
comemoramos a 27
3 de maio

Recursos
Surpresas
Coroas

Livros de histórias
Culinária
Músicas
Brincadeiras livres
Flores de papel
Surpresas
Teatro de sombras
Teatro de marionetas
Histórias
Culinária
Lanche saudável
Culinária
Surpresas
Danças do mundo
Surpresas
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Atividades
Dia mundial da família
Dia mundial da criança
Dia mundial do ambiente

Eixo 1
×
×
×

Dia de São João

×

Festa Final de ano
Dia mundial dos avós

×

Eixo 2
×

Data
25 de maio
5 de junho

×

24 de junho
comemoramos a 22
9 de junho
26 de julho

Recursos
Teatro em família
Histórias
Ecopontos
Marchas de São João
Surpresas
Convívio com os avós

