PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012 /2013

Plano Anual de Atividades
Objetivos

Atividades

Responsáveis

Datas

Recursos

Promover o convívio entre os elementos
da comunidade educativa
Proporcionar momentos de alegria e
partilha

Recepção aos alunos Corpo docente

3 set. 2011

Balões, jogos, cd’s,
rádio, guloseimas,
panfleto de boas
vindas, cartaz de
recepção

Recolher tampinhas de plástico, com o
fim de alertar para a diferença

Participação na
Corpo docente
recolha de tampinhas Corpo discente

Todo o ano
lectivo

Tampas e garrafões
de plástico

Recolher pilhas gastas
Desenvolver o respeito pela Natureza

Participação na
recolha de pilhas

Corpo docente
Corpo discente

Todo o ano
lectivo

Pilhas e pilhões

Levar as crianças a adquirirem algum
vocabulário relacionado com a atividade
(compota, abóbora..)

Confecção de doce
de abóbora (Pré –
Escolar)

Educadoras

outubro 2012

Abóbora, frascos de
vidro,açúcar

Corpo docente e
discente

1 out. 2012

Cartazes,
instrumentos, rimas,
canções

Desenvolver potencialidades musicais
Celebração do Dia
Experimentar as possibilidades do corpo Mundial da Música
e da voz
Dialogar sobre audições musicais

Avaliaçõe
s
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Valorizar brincadeiras e reconhecer
Celebração do Dia da Comunidade
regras de convivência social
Infância
Educativa
Conversar acerca dos direitos e deveres
das crianças

3 out. 2012

Cartazes e material
de desgaste

Comparar animais segundo as suas
Festejo do Dia
características
Mundial do Animal
Desenvolver a capacidade para respeitar
a vida dos seres vivos
Conhecer vocabulário diversificado

Corpo docente e
discente

4 out. 2012

Folhetos e cartazes

Identificar datas históricas
Reconhecer a importância da
Implantação da República

Celebração da
Implantação da
República

Corpo docente

4 out. 2012

Cartazes e material
de desgaste

Conhecer lendas e tradições
Pesquisar sobre o passado
Localizar as datas e os factos históricos
no friso cronológico

Dialogar sobre o Dia
Nacional dos
Castelos

Corpo docente e
discente

8 out 2012

Cartazes, lendas,
material de desgaste

Reconhecer tradições gastronómicas
locais

Celebração do Dia
Mundial da
Alimentação

Corpo docente e
discente

16 out. 2012

Doces regionais

Desenvolver técnicas de Expressão
Plástica

Comemoração do
Halloween

Corpo docente e
discente

31 out. 2012

Frisos, desenhos,
material de pintura e
de desgaste
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Reconhecer a importância de poupar e
ter economias

Confeccionar um
mealheiro

Corpo docente e
discente

31 out. 2012

Material reciclável

Reconhecer a lenda de São Martinho
Celebrar esta quadra festiva
Identificar tradições

Realização de um
magusto colectivo

Comunidade
educativa

9 nov. 2012

Castanhas, fogareiro
e lanche

Valorizar brincadeiras e reconhecer
regras de convivência social
Conversar acerca dos direitos e deveres
das crianças

Celebração do dia
dos direitos
internacionais da
criança

Comunidade
educativa

21 nov. 2012 Cartazes e material
de desgaste

Comemorar datas históricas
Reconhecer heróis nacionais

Celebração da
Restauração da
Independência

Corpo docente e
discente

30 nov. 2012 Cartazes e material
de desgaste

Descobrir o interesse pelo cinema e
técnicas de animação

Participar na iniciativa Corpo docente e
«Caminhos do
discente
Cinema Português»

nov. 2012

Promover o espírito de inter-ajuda e
partilha
Celebrar a festa da família
Apresentar à comunidade educativa

Festa de Natal

13 dez. 2012 Cenários, rádio,
órgão, cd’s,

Comunidade
Educativa

Uniforme da escola
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algumas actividades realizadas ao longo
do 1º Período
Desenvolver a imaginação, a
criatividade, a destreza manual e a
descoberta
Participar em oficinas de Expressão
plástica

Oficina criativa de
pintura

Comunidade
Educativa

dez. 2012

Tintas, telas, pincéis,
material de
desgaste

Comemorar datas. Conhecer o
significado e os valores inerentes a esta
data.

Dialogar sobre o Dia
de Reis

Corpo docente

4 jan. 2013

Material de desgaste

Promover o espírito de partilha e entre
ajuda
Recolher papel para o Banco Alimentar
Contra a Fome

Ajudar o Banco
Alimentar e trocar
papel por alimentos

Comunidade
Educativa

Durante o
ano

Papel para reciclar

Realizar actividades de exploração do
corpo
Desenvolver possibilidades expressivas
do corpo

Desfile de Carnaval

Corpo docente e
discente
Comunidade
Educativa

8 fev. 2013

Fatos, fantasias

Promover a amizade e o respeito pelo
outro
Desenvolver o gosto pela escrita

Carta de São
Valentim

Corpo docente e
discente

14 fev. 2013

Caixa de correio
temática
Cartões do Dia de
São Valentim
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Valorizar o papel da mulher na
sociedade
Confeccionar uma flor de papel

Conhecer algumas características de
plantas
Reconhecer pigmentos, utilidade e
variedade

Conversa sobre o dia Corpo docente e
Internacional da
discente
Mulher

Visita ao Museu
Botânico: estudo das
plantas

8 Março 2013 Material de desgaste

Março 2013

Cartazes, material
de desgaste, plantas

Comunidade
educativa

Conhecer e aplicar normas de
prevenção rodoviária
Desenvolver hábitos de vida segura
Compreender regras básicas de
segurança: criança peão, criança
passageiro e adulto condutor

Participação no
concurso “Segurança Comunidade
para todos”
Educativa

Desenvolver gosto pela leitura e pela
escrita
Conhecer a história do Dia do Pai
Desenvolver técnicas de Expressão
Plástica

Celebração do Dia do Comunidade
Pai
Educativa

Corpo docente e

Março 2013

18 Março
2013

Cartolinas, material
de desgaste,
pesquisas feitas
pelos alunos

Cartazes, material
de desgaste, cartões
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Desenvolver o gosto pela escrita
Dominar as técnicas instrumentais da
escrita
Valorizar o intercâmbio da
correspondência escrita com outros
grupos e com a comunidade

Comemoração do Dia discente
do Livro Português,
do Teatro e do Livro
Infantil
Comunidade
Educativa

Semana de
Cartazes, panfletos,
28 Mar. a 1
brochuras, livros,
de Abril 2013 biblioteca

Desenvolver a capacidade para respeitar
a vida e a Natureza
Identificar elementos do meio natural
envolvente

Plantar uma árvore
Iniciativa incluída no Corpo docente
dia Mundial da árvore Faculdade de
e da Floresta
Psicologia

Março de
2013

Árvore, sementes,
enxadas, terra,
vasos

Valorizar o meio ambiente e a natureza

Participar no
concurso promovido
pela APCER

Março 2013

Material de desenho

Conhecer a história e arquitectura do
país

Participar no
Concurso promovido
pelo Portugal dos
Pequenitos

Abril 2013

Cartazes, material
de desgaste,
folhetos, histórias,
livros

Abril 2013

Cartazes, material
de desgaste, cartões
de identificação

26 de Abril
2013

Cartazes, material
de desgaste

Despertar para os valores da liberdade, Preparação da festa
responsabilidade, justiça, solidariedade e da Páscoa
espírito crítico
Descobrir o valor da vida

Corpo Docente

Corpo docente e
discente

Comunidade
Educativa

Corpo docente e
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Explorar o tema: “Educar (es)-te para a
saúde”
Identificar os perigos do consumo do
álcool, do tabaco e outras drogas

Ida à Faculdade de
Psicologia de
Coimbra (3º e 4º
anos)

Conhecer a história de Portugal
Dramatizar histórias
Entoar músicas relacionadas com o
tema

Comemoração do 25
de Abril

Desenvolver o corpo através de jogos de Celebrar o Dia da
exploração
Dança
Enriquecer as vivências musicais

discente
29 de Abril
2013

Cd’s, rádio, cenários
e acessórios

Comunidade
Educativa

29 de Abril
2013

Cartazes, material
de desgaste

Corpo docente e
discente

Maio 2013

Cartazes, material
de desgaste

13 de Maio
2013

Material de desgaste

18 de Maio
2013

Uniforme da escola
e cartões de
identificação

Conhecer a história do Dia da Mãe
Relatar acontecimentos vividos
Desenvolver técnicas de Expressão
Plástica

Comemoração do Dia Comunidade
da Mãe
Educativa

Ajudar a criança a interessar-se pelas
tradições culturais do meio envolvente
Levar a criança a tomar conhecimento
das tradições académicas do meio
universitário

Festejo da Queima
das Fitas

Reconhecer o valor da família
Valorizar os membros familiares

Comemorar o Dia
Internacional da
Família

Corpo docente e
discente

Grupo De Teatro
Contempo

22 de Maio

Uniforme da escola
e cartões de
identificação
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Visitar o Museu Machado de Castro

Celebrar o Dia
Internacional dos
museus

Participar na atividade multidisciplinar
Atividade inserida na
organizada no Teatro Académico Gil
Área de Projeto
Vicente, pelo grupo de Teatro Contempo «Água: Fonte de
Vida»

Promover hábitos de poupança e reflectir Participar na
sobre os valores importantes da vida
actividade «A
Senhora Poupança»

Educadoras

Comunidade
Educativa

Corpo docente e
discente

Reflectir sobre os Direitos das Crianças
Desenvolver atitudes de respeito pelo
outro
Explorar as possibilidades de diferentes
materiais

Comemoração do Dia
da Criança e
participação na
iniciativa «Coimbra a Corpo Docente e
Brincar»
discente

Levar a criança a adquirir algumas
regras de higiene, necessárias aquando
o manuseamento dos ingredientes para
a confecção de uma receita
Reconhecer a necessidade da
alimentação, no nosso quotidiano
Enumerar os ingredientes utilizados na

Confecção de uma
salada
Corpo docente

Junho 2013
Material de desgaste
31 de maio
2013

Junho 2013

Material de
desgaste, cartões de
identificação

Alface, tomate…

Junho 2013
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confecção da salada

Corpo docente e
discente

Reflectir sobre as regras de prevenção
ambiental
Plantar sementes diversas
Entoar músicas alusivas ao tema

Celebração do Dia
Mundial do Ambiente

Promover o contacto com a Natureza
Desenvolver atitudes de observação e
experimentação
Conhecer monumentos e locais de
interesse de Coimbra

Promover visitas à
cidade de Coimbra

Conhecer a história de Portugal
Relembrar heróis nacionais

Celebração do Dia 10 Comunidade
de Junho
educativa

Organizar sequências de movimentos
para sequências de sons
Desenvolver técnicas de pintura
Decorar vasos de barro
Plantar manjericos

Comemoração dos
Santos Populares e
Representação de
marchas populares

Promover a participação e a cooperação Festa de
da família na vida escolar
Encerramento do ano
Levar a criança a tomar consciência do
lectivo (Pré – Escolar)
final do ano lectivo, referenciando as
diversas etapas alcançadas e
ultrapassadas, nomeadamente as

Comunidade
Educativa

Junho e
Julho de
2013

Vasos, terra, adubo,
sementes

Cartões de
9 Junho 2012 identificação,
uniforme da escola
Junho 2012
Cartazes, material
de desgaste

Junho 2012

Julho 2012

Vasos, terra, adubo,
tintas, pincéis,
ramos de manjerico

Cenários, roupas,
acessórios, rádio e
cd’s
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aprendizagens ao longo do ano
Promover o convívio e a partilha
Dramatizar textos próprios
Reproduzir lenga-lengas, contos e cantares
Expressar-se através do corpo

Festa de
encerramento do ano
lectivo

Cenários, roupas,
acessórios, rádio e
cd´s

