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Calendarizaç

Atividade

Ano letivo 2018/2019
Objetivos
Valências envolvidas

ão

Recursos materiais e

Observações

logísticos
Inicio do ano letivo pré-escolar

12 de
setembro
14 de

Inicio das atividades letivas 1º e 2º ciclo

setembro
16 a 18 de

Comemoração do Dia da alimentação

- Criar atitudes

Outubro

(16 de outubro)

Atividades de culinária (JI e 2 Anos)

Salas de atividade

Cada educadora faz o

positivas face aos

Materiais de desgaste

registo da sua atividade no

alimentos e à

Copa da creche

plano de atividades do

alimentação;

Refeitório do JI

currículo de sala.

-Encorajar a aceitação

Cozinha

Atividades de exploração sensorial (Berçário e

da necessidade de

1 ano)

uma alimentação

Creche, JI

saudável e
diversificada;
-Promover a
compreensão da
relação entre a
alimentação e a
saúde;
-Promover o
desenvolvimento de
hábitos alimentares
saudáveis.
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Assinalar o Dia da alimentação

16 a 19 de
Outubro

- Criar atitudes

ATL

positivas face aos
Semana da Alimentação Saudável

ATL
Refeitório do ATL

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.

24 de

Comemoração do 35º Aniversário da

- Festejar o aniversário

Creche, JI, ATL,

Refeitório do JI

Outubro

Instituição.

da Instituição

Seniores

Cozinha
igreja

5 de

Dia Mundial do Cinema

- Promover o contacto

Novembro

Projeção em tela de um filme

com a tecnologia

Creche e JI

Salas de Atividades

ligada à arte
cinematográfica;

Centro Social Paroquial de Carnide
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15 de

Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa

Novembro

- Sensibilizar as

JI

crianças para a

Professora Liliana

existência da Lingual

Lima

Salas de Atividades

Gestual;
- Sensibilizar para as
diferenças;
20 de
Novembro

Celebração do Dia Nacional do pijama -Dia
Internacional da Convenção dos Direitos da
Criança

-Sensibilização de

Creche, JI, ATL e

Pais e crianças para

séniores

Salas de Atividades

Cada educadora faz o

famílias

registo da sua atividade no

os Direitos da Criança;

plano de atividades do

-Educar as crianças
Vamos para escola todos de Pijama

currículo de sala.

para os valores;
- Realizar um trabalho

Realização de uma exposição coletiva sobre
os Direitos assinalados na Convenção sobre
os Direitos da Criança
“O Conquistador” – Foco Musical

27 de
novembro

17 de

Interrupções letivas Pré-escolar, 1º e 2º

dezembro a 2

ciclo

de articulação entre
todas as valências da
Instituição.

- Proporcionar novas

2 Anos, JI e ATL

Centro de Congressos

experiências;

de Lisboa

- Promover o gosto por

Foco Musical

espetáculos culturais.

Autocarros

de janeiro
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Dezembro

Comemoração do Natal

-Comemorar o Natal

(datas a

Lanches ou jantares de convívio com as

-Promover a relação

confirmar)

famílias

Escola/família

Salas, Cozinha,

Cada educadora faz o

Creche; JI,ATL(12 /13

refeitório do JI,

registo da sua atividade no

)

refeitório do ATL e

-Promover valores de

Igreja.

plano de atividades do
currículo de sala.

solidariedade e
partilha de acordo com

Famílias

a época festiva
Museu Berardo- Visitas Jogo

- Proporcionar novas

2 anos- “A Lagarta que comia pinturas”

experiências;

Sala1 JI- “O Dominó começa no Miró”

- Promover o gosto

Sala 2 JI- “Pequenos Detetives”

pela arte;

9 de janeiro

JI/ 2 anos

- Museu Berardo
- Autocarros

Sala 3 JI- “Está alguém em casa?”
Visita ao Museu das crianças

- Ensinar e dar a

Exposição interativa: “ A Minha aventura pela

conhecer de uma

história de Portugal”

forma divertida da

8 de fevereiro

JI

Museu das crianças

Mais informação em:

Autocarros

www.museudascrianças.eu

historia de Portugal
28 de

Comemoração do Carnaval

- Comemorar o

Creche, JI, ATL,

-Salas

Fevereiro

Mascarados de casa

Carnaval

séniores

-Refeitório do JI

Creche e JI- dia 28 fev.

- Partilha E convívio

-Ginásio

ATL – 1 março

entre valências

- Pais

Corso de Carnaval nas ruas de Carnide

Promover momentos
lúdicos

1 de março

promovido pela Junta de Freguesia de Carnide

Fomentar o contato
com a comunidade
Centro Social Paroquial de Carnide

JI

-Junta de Freguesia
de Carnide
-Pais
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4 a 6 de

Interrupção letiva pré-escolar, 1ºe 2º ciclo

março
14 de Março

Visita ao Planetário da Gulbenkian- Belém

- Proporcionar novas

JI

Planetário

experiências
“O Mistério da bola de fogo”

Autocarro

-Aprender conceitos
básicos da
Astronomia, como,
sistema solar, astros,
planetas, asteroides,
cometas, etc…

“Principezinho” – Foco Musical

Março

- Proporcionar novas

2 anos, JI e ATL

Centro de Congressos

(Data a

experiências;

de Lisboa

confirmar)

- Promover o gosto por

Foco Musical

espetáculos culturais.

Autocarros

1 a 5 de abril

Dia Internacional do Livro Infantil (2 de

- Assinalar o Dia

abril)

Internacional do Livro

Correia

Atividade Promovida por uma Biblioteca

Infantil;

Salas de atividades

Creche e JI

Biblioteca Natália

- Promover o gosto
pela audição de
histórias e correto
manuseamento dos
livros;
- Promover a literacia;
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8 a 22 de abril

Interrupções letivas pré-escolar, 1º e 2º
ciclo

22 de abril

Dia da Bicicleta (19 de abril)

-Assinalar o Dia da

2 anos e JI

Professor de

Bicicleta;

expressão físico

- Promover atividades

motora

lúdicas no exterior;

Espaço exterior
Ginásio
famílias

Abril

Visita ao Pavilhão do conhecimento

(data a

- Visionamento das

JI

exposições

confirmar)

Pavilhão do
Conhecimento

permanentes

Autocarros

- Visita à exposição “
Tcharam- circo de
experiências”

13 a 17 de

Comemoração do Dia da família

- Proporcionar

maio

(15 de maio)

momentos de convívio

-Refeitório do JI/ATL

Atividades com as famílias

e partilha entre

-Ginásio

famílias e crianças

- Famílias

Creche, JI, ATL

-Salas

- Incentivar a
participação das
famílias no processo
educativo.
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28 de maio

Companhia de teatro “Estação das letras”
Espetáculo: "A

Ilha"

-Promover o contato e

Creche e JI

Dia da Criança (1 de junho)

-Comemorar o dia da

Na instituição
A Ilha, um pedaço de terra
cercado de água por todos
os lados.
Uma ilha abraçada pelo
vento, embalada pela chuva
e beijada pelo sol. Um
recreio para bichos e
bicharocos e um lar para
uma família. O espetáculo
convida a sentir a ilha, a
descobrir a sua essência, a
habita-la, jogos de luzes e
sombras levam o publico a
fazer parte de um mundo
sensorial e imaginário. Sons
misteriosos, marionetas,
projeção de imagens
convidam todos a embarcar
numa viagem surpreendente,
ondas gigantes, nuvens que
deslizam e animais com
formas únicas dão vida a
este espetáculo.

gosto por espetáculos
culturais e artísticos

3 de Junho

ATL

Creche e JI

criança
Atividades lúdicas dinamizadas pelos

-Proporcionar

adultos da instituição

momentos de convívio
entre valências

14 de junho

Fim das atividades letivas para o 2º ciclo

21 de junho

Fim das atividades letivas para o préescolar e 1º ciclo
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Junho

Marchas infantis

- Proporcionar novas

ATL

Junta de freguesia de

(data a

experiências

Carnide

confirmar)

- Colaborar em

Familias

atividades com a
comunidade
Junho

Arraial de fim de ano

-Proporcionar

Para todos os utentes

Colaboradores

momentos de convívio

e seus familiares

Espaço exterior

(data a

entre utentes, suas

Cozinha

confirmar)

famílias e

Junta de Freguesia de

colaboradores da

Carnide

Instituição.

Fornecedores
Familias

Junho

Passeio Final Ano

JI ATL

- Cozinha

(data a

- Autocarros

confirmar)
outubro de 2018
A Coordenadora Pedagógica

Centro Social Paroquial de Carnide
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