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Ano letivo 2016/2017 

Calendarização Atividade Objetivos Valências envolvidas Recursos materiais e 

logísticos 

Observações 

5 de setembro  Inicio do ano letivo pré-escolar     

15 de setembro Inicio das atividades letivas 1º 

e 2º ciclo 

    

16 de Outubro Comemoração do Dia da 

alimentação 

 

Atividades de culinária 

 

Atividades de expressão Plástica 

- Criar atitudes positivas face 

aos alimentos e à alimentação; 

-Encorajar a aceitação da 

necessidade de uma 

alimentação saudável e 

diversificada; 

-Promover a compreensão da 

relação entre a alimentação e 

a saúde; 

-Promover o desenvolvimento 

de hábitos alimentares 

saudáveis. 

Creche, JI, ATL, 

Seniores 

Salas de atividade 

Materiais de desgaste 

Refeitório do JI 

Cozinha 

Cada educadora faz o 

registo da sua atividade no 

plano de atividades do 

currículo de sala. 

 

24 de Outubro Comemoração do 33º 

Aniversário da Instituição.  

 

- Festejar o aniversário da 

Instituição 

Visita do Padre Gonçalo às 

salas 

Creche, JI, ATL, 

Seniores 

Refeitório do JI 

Cozinha 

igreja 

 

11 de Novembro Comemoração do São Martinho 

Dramatização da história 

-Promover o trabalho de 

equipa e em grupo 

Creche, JI, ATL, 

Seniores 

Salas de atividade 

Materiais de desgaste 
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 “lenda de são Martinho”  

 

- Promover a Interação 

geracional 

 

Refeitório do JI/ATL 

Cozinha 

Ginásio 

21 de Novembro Celebração do Dia Nacional do 

pijama -Dia Internacional da 

Convenção dos Direitos da 

Criança 

Neste dia, as crianças vão de 

pijama para a escola em nome de 

uma grande causa: “Uma criança 

tem direito a crescer numa 

família”. 

-Sensibilização de Pais e 

crianças para a causa do 

“direito de uma criança crescer 

numa família. 

-Educar as crianças para o 

valor da solidariedade. 

 

 

 

 

Creche, JI, ATL e 

séniores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salas de Atividades  

6 de Dezembro Teatro “A Cinderela no gelo” 

 

- Proporcionar novas 

experiências 

- Promover o gosto por 

espetáculos culturais 

Jardim de infância Centro comercial alegro 

autocarros 

 

19 de dezembro 

a 2 de janeiro  

Interrupções letivas 1º e 2º 

ciclo 

    

26 a 30 de 

dezembro  

Interrupções letivas pré-

escolar 

    

Dezembro Comemoração do Natal 

Lanches ou jantares de convívio 

-Comemorar o Natal 

-Promover a relação 

 

Creche; JI,ATL 

Salas, Cozinha, 

refeitório do JI, refeitório 

Cada educadora faz o 

registo da sua atividade no 
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com as famílias 

 

Escola/família 

-Promover valores de 

solidariedade e partilha de 

acordo com a época festiva 

do ATL e Igreja. 

 

Famílias 

 

plano de atividades do 

currículo de sala. 

 

6 de Janeiro Comemoração do Dia de Reis 

 

-Comemorar o Dia de Reis 

-Conhecer a tradição 

associada a este dia. 

Creche, JI, ATL, 

Séniores 

- Salas de actividades 

- Centro de dia 

- Ginásio 

Cada educadora faz o 

registo da sua atividade no 

plano de atividades do 

currículo de sala. 

23 e 24 de 

Fevereiro 

Comemoração do Carnaval 

Mascarados de casa 

Creche e JI- dia 23 

 

ATL – dia 24 

- Comemorar o Carnaval 

- Partilha e convívio entre 

valências 

 

Creche, JI, ATL, 

séniores 

-Salas 

-Refeitório do JI 

-Ginásio 

- Pais 

 

 

23 e 24 de 

fevereiro  

“Carnaval dos animais” 

2 anos e JI- dia 23 

ATL 1º ciclo- dia 24 

- Proporcionar novas 

experiências 

- Promover o gosto por 

espetáculos culturais 

 

 

2 Anos, JI, ATL 1º ciclo 

 

Autocarros 

 

Aula Magna 

 

Inserido no programa da 

Foco Musical 

24 de fevereiro 

 

 

Corso de Carnaval nas ruas de 

Carnide promovido pela Junta de 

Freguesia de Carnide 

Promover momentos lúdicos 
 

Fomentar o contato com a 
comunidade 

4 e 5 anos. -Junta de Freguesia de 

Carnide 

-Pais 

 

27 de fevereiro a 

1 março 

Interrupção letiva pré-escolar, 

1ºe 2º ciclo 
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28 de março Companhia de teatro “Estação 

das letras” 

Espetáculo “Meu”- teatro 

sensorial 

- Comemorar o dia do teatro 

(27 de março) 

-Promover o contato e gosto 

por espetáculos culturais e 

artísticos 

- Consciencializar as crianças 

que para além das novas 

tecnologias, o livro continua a 

ser fundamental e 

imprescindível para o estimulo 

criativo. 

 

Creche e JI 

 

 

Ginásio Na instituição 

5 a 18 de abril  Interrupções letivas 1º e 2º 

ciclo 

    

10 a 17 de abril Interrupções letivas pré-

escolar 

    

18 de abril Comemoração da Páscoa 

Visita pascal do Prior às salas 

- Celebrar a época festiva e 

conhecer a tradição associada 

a ela. 

Creche, JI, ATL, Centro 

de Dia 

- Igreja 

- Salas 

 

15 a 19 de maio Comemoração do Dia da 

família 

(15 de maio) 

Atividades com as famílias 

- Proporcionar momentos de 

convívio e partilha entre 

famílias e crianças 

- Incentivar a participação das 

famílias no processo 

educativo. 

Creche, JI, ATL -Salas 

-Refeitório do JI/ATL 

-Ginásio 

- Famílias 
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25 de maio 

 

Ópera” a coragem e o 

pessimismo” 

- Proporcionar novas 

experiências 

- Promover o gosto por 

espetáculos culturais 

 

2 Anos, JI, ATL 1º ciclo 

 

Autocarros 

 

Aula Magna 

 

Inserido no programa da 

Foco Musical 

1 de Junho Lanche convívio no exterior 

entre valências 

ateliers 

-Comemorar o dia da criança 

-Proporcionar momentos de 

convívio entre valências 

Creche e JI 

 

Espaço exterior  

2 de junho Festa de Finalistas  

(entrega de diplomas) 

-Comemorar o percurso 

escolar dos finalistas do 4ªano 

e 6º ano. 

 

4ºano e 6º ano ATL Igreja 

Refeitórios 

cozinha 

Famílias 

 

9 de junho Festa de Finalistas  

(entrega de diplomas) 

-Comemorar o percurso 

escolar dos finalistas dos 5 

anos 

 

 5 anos Igreja 

Refeitórios 

cozinha 

Famílias 

 

16 de junho Fim das atividades letivas 2º 

ciclo 

    

Junho 

(data a 

confirmar) 

Marchas infantis - Proporcionar novas 

experiências 

- Colaborar em atividades com 

a comunidade 

 

 

 

ATL Junta de freguesia de 

Carnide 

Pais 
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Junho 

 

(data a 

confirmar) 

Arraial de fim de ano -Proporcionar momentos de 

convívio entre utentes, suas 

famílias e colaboradores da 

Instituição. 

Para todos os utentes e 

seus familiares 

Colaboradores 

Espaço exterior 

Cozinha 

Junta de Freguesia de 

Carnide 

Fornecedores 

 

23 de junho Fim das atividades letivas 1º 

ciclo 

    

30 de junho Fim das atividades letivas pré-

escolar 

    

26 de Junho a 7 

de Julho 

Colónia balnear -Proporcionar momentos de 
convívio e prazer 

 
-Proporcionar momentos 

lúdicos e pedagógicos ao ar 

livre 

2 anos, JI, ATL Autocarros 

 

 

3 a 7 de julho Campo de Férias de Verão -Promover momentos de 

partilha entre adultos e 

crianças 

- Proporcionar novas 

experiências 

ATL Autocarros  

 
Setembro de 2016 

 
                                                  A Coordenadora Pedagógica                                                                                        A Direção 

                                                                                                           


