Plano Anual de Atividades

“É com o coração que vemos claramente; o que é essencial é invisível aos nossos olhos.”
Antoine de Saint-Exupéry, O Principezinho

O presente Plano Anual de Atividades (PAA) constitui-se como o documento orientador de planificação das atividades a
serem realizadas no ano letivo 2021-2022.
O PAA, enquanto instrumento de gestão, previsto no Decreto-Lei n.º 137/2012, obedece a uma lógica de integração e de
articulação, tendo em vista a coerência, a eficácia e a qualidade do serviço prestado, definindo-se como o instrumento
“que concretiza os princípios, valores e metas enunciados no Projeto Educativo elencando as atividades e as prioridades a
concretizar no respeito pelo Regulamento Interno”.
O Plano Anual de Atividades concretiza os princípios orientadores do Projeto Educativo, cuja missão é “Prestar à
comunidade um serviço educativo de referência.

A missão deste projeto, Das emoções e Afetos aos Valores pretende prestar à comunidade um serviço educativo de
referência que contribua para a formação de cidadãos críticos e conscientes dos seus deveres e direitos, capazes de atuar
como agentes de mudança, num ambiente participativo, aberto e integrador, numa Resposta Social reconhecida pelos
valores cristãos e por elevados padrões de exigência e responsabilidade.

1.1. Calendarização da Creche/Pré-Escolar
Ano Letivo

Início do Ano Letivo

Final do Ano Letivo

1 de setembro de 2021 (para Creche, Pré-Escolar)

30 de junho de 2022 (para alunos de Creche e Pré-Escolar)
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Tema

Atividades/
Estratégias

Reunião Geral com
Encarregados de
Educação

1 - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – Sala 1/2 anos

Reunião de Pais

Objetivos
Integrar os Encarregados de
Educação na comunidade
educativa.

Promover a prática de uma
atividade física.
Atividades
Motricidade
Grossa

Calendário

Educação Física

Indicadores de
Avaliação

- Pessoal Docente
- Equipa
educativa
- Auxiliares de
Ação Educativa
- Encarregados de
Educação/Pais

- Educadora
- Auxiliares de
Educação

Ata
Outubro

Ao Longo do
Ano

Observação
direta
Registo em
tabela

Promover Segurança nos
deslocamentos.
Desenvolver o equilíbrio.
Conhecer o seu próprio corpo.
Passeios ao
exterior

Outono

Promover a autonomia.

Intervenientes

Canções,
histórias,
lengalengas,
Decoração da
sala
Diálogos e
registos sobre o
tema

Identificar vários aspetos
relacionados com a estação do
ano “Outono” (vestuário, frutos,
tempo, paisagem, atividades
próprias, cores…).
Promover o preenchimento dos
mapas de presença, ementa e
tempo.

-Pessoal Docente
- Auxiliares de
Ação Educativa
- Encarregados de
Educação/Pais

Durante o
mês de
Outubro e
Novembro

Registo gráfico
Registo
Fotográfico
Trabalhos
Individuais

Plano Anual de Atividades

Tema

Atividades/
Estratégias
Construção de Horta
pedagógica.

Objetivos

Intervenientes

Promover uma
alimentação equilibrada.

Equipa educativa
Pais/
Encarregados de
Educação

S. Martinho

Dia Mundial da
Alimentação

Salada de fruta Prova

Calendário

17 Outubro

Indicadores
de Avaliação
Registo
fotográfico

de frutas variadas.
Exploração de figuras
relativas a alimentos do
dia-a-dia.
Lenda de São Martinho
Canções acompanhadas de
gestos sobre: castanheiro,
ouriços, castanhas.

Desenvolver a linguagem e a
memória através de
aprendizagens de canções,
rimas, lengalengas.

Equipa educativa

11 Novembro

Registos
gráficos
Registos Orais

Trabalhos manuais
alusivos ao tema

Registo
fotográfico

Festa do Magusto
Histórias de Natal
Canções Natalícias
acompanhadas com
gestos
Danças com músicas de
natal.
Trabalhos manuais para
decorar a a Resposta Social

Natal

Festa de Natal

Desenvolver o espírito de
solidariedade;
Conhecer o significado do
Natal e valorizar a vida
familiar
Explorar a fantasia do Pai
Natal, Menino Jesus, Maria,
São José e Anjos.
Promover o preenchimento
dos mapas de presença,
ementa e tempo

Equipa Educativa
Auxiliares de
Educação
Pais/Encarregados
de Educação
Comunidade Escolar
Se as condições
permitirem

Ao longo do
mês de
Dezembro

Registo
gráficos
Observação
direta
Registo
fotográfico
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Tema

Atividades/ Estratégias
Poemas, canções,
Diálogos sobre o tema

Objetivos
Identificar vários aspetos
relacionados com a estação
do Inverno (vestuário, frutos,
tempo, paisagem, cores …)

Intervenientes

Equipa Educativa

Calendário

Ao longo do
mês de Janeiro

Indicadores
de Avaliação
Registo
gráfico

Inverno

Registo
fotográfico

Elaboração de coroas
Cantar as Janeiras
dentro da Instituição e
Junta Freguesia

Canção das Janeiras
Desenvolver a atenção
auditiva, o sentido de ritmo e
o gosto por cantar em grupo.

Equipa
Educativa

6 de Janeiro

Registo
fotográfico

Tabela de
registo

Dia de Reis

Fomentar o convívio entre
salas
Interagir com a comunidade.

Carnaval

Canções Trabalhos
de expressão plástica para
decorar a sala
Elaborar adereços para o
facto de Carnaval
Desfile de Carnaval

Historias, poesias, rimas e
canções sobre o Pai

Promover o preenchimento
dos mapas de presença,
ementa e tempo
Desenvolver o sentido rítmico
e o gosto por cantar em
grupo.
Desenvolver o imaginário.
Promover o preenchimento
dos mapas de presença,
ementa e tempo

Levar a criança a verbalizar
conhecimentos e emoções
sobre o pai.

Desenho do Pai

Dia do Pai

Prenda do Pai

Criar o gosto de produzir
algo para oferecer a quem
mais gostamos.
Promover o preenchimento
dos mapas de presença,
ementa e tempo

Registo gráfico
Equipa Educativa
Pais Direcção da
Instituição
Comunidade
Se as condições
permitirem

Equipa
Educativa Pais
Se as condições
permiterem

Fevereiro
Registo
fotográfico

Registo gráfico
19 de Março
Registo
fotográfico
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Tema

Atividades/
Estratégias

Primavera e Dia
da Árvore

Elaboração da árvore da
Primavera
Passeios no exterior
Realização do canto dos
cheiros

Objetivos

Intervenientes

Desenvolver a sensibilidade
pela natureza
Enriquecer o vocabulário
Desenvolver
comportamentos de
respeito e preservação da
natureza

Calendário

Indicadores
de Avaliação
Registo gráfico

21 Março
Equipa
Educativa

Registo
fotográfico
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Tema

Atividades/
Estratégias
Preparação de
lembranças para as
crianças levarem para
casa com amêndoas ou
ovos de chocolate

Objetivos
Desenvolver a aquisição de
novo vocabulário

Intervenientes

Equipa
Educativa

Calendário

Indicadores
de Avaliação
Registo
fotográfico

Abril

Dar a conhecer a verdadeira
noção da festa da Páscoa

Registo
gráfico

Conhecimento das tradições e
história de outras terras

Canções

Páscoa

Histórias

Dia Mundial do Livro

Leitura de uma história.

Equipa Educativa
Trabalhos manuais
alusivos à história.

Poesia, Rima, Canções
e Danças da Mãe
Prenda da Mãe.
Dia da Mãe

23 Abril

Desenvolver
comportamentos de
respeito e preservação
pelos livros.

Registos
gráficos
Registo
fotográfico

Desenvolver o imaginário.

Historias, Desenhos
da Mãe

Festa do Dia da Mãe

Levar a criança a tomar
Consciência sobre a
importância da figura
materna na sua vida e
família.
Levar a criança a verbalizar
conhecimentos e emoções da
mãe.
Identificar os vários
membros da família: mãe,
pai, irmãos, avós, primos,
tios, etc.

Praia
Época Balnear

Promover o preenchimento
dos mapas de presença,
ementa e tempo
Enriquecer o vocabulário.

Visitas a parques
naturais

Desenvolver atividades que
proporcionam momentos de
alegria e descontração fora do
contexto escolar
Promover o contato com a
Natureza

Equipa
Educativa

Registo
Fotográfico
Maio
Observação
direta

Pais
E
Encarregados de
Educação
Se as condições
permitirem

Registo
gráfico

- Equipa
Educativa
- Motorista
Se as condições
permitirem

Junho

Avaliação
feita pela
educadora
Registo
fotográfico
Registo
gráfico

