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Dezembro de 2017 
 

CALENDÁRIO DO ADVENTO 
 

4– Segunda-
feira 
Decoração da 
árvore de Natal 
(Decorar árvore 
de Natal, com 
um enfeite 
construído por 
cada serviço da 
VUV 
promovendo o 
intercâmbio 
entre serviços 
da VUV) 

5 – Terça-feira 
Dia da carta ao Pai 
Natal (Ilustração 
de uma carta para 
enviar ao Pai Natal 
– promover a ética 
e o direito de 
oportunidades) 

6 – Quarta-
feira 
Dia Solidário 
(elaboração de 
postais para 
oferecer às 
crianças 
internadas no 
IPO – 
promovendo a 
ética e direitos 
de todas as 
crianças) 

7 – Quinta-
feira 
Dia da 
Exposição  
(Inauguração 
de uma 
exposição de 
estrelas 
elaborados 
pelos 
encarregados 
de educação 
de modo a 
integrar as 
famílias no 
processo 
educativo) 

8 – Sexta-feira 
Feriado 

11– Segunda-
feira 
Dia do gorro 
(convite para 
trazer um gorro 
de natal e tirar 
uma fotografia 
em conjunto de 
modo a 
promover a 
igualdade de 
oportunidades) 
 

12– Terça-feira 
Dia do cinema 
(Visionamento de 
um filme alusivo 
ao Natal) 

13– Quarta-
feira 
Dia do disfarce 
(convite para 
vestir a 
preceito, 
utilizando uma 
fantasia de 
uma figura 
associada ao 
Natal – pai 
natal, duende, 
rena, 
estrela,…) 

14 – Quinta-
feira 
Dia do 
brinquedo 
(Convite para 
se divertir com 
o brinquedo 
favorito de 
casa) 

15 – Sexta-feira 
Dia do chocolate 
(Pintura com 
chocolate) 
 
 
 
 
 
 

18– Segunda-
feira 
Dia da troca de 
prendas 
(Brincadeira do 
amigo oculto – 

19– Terça-feira 
Dia do vermelho  
(Fotografia de 
grupo com todas 
as crianças do 
Urbanitos com 

20 – Quarta-
feira 
Dia do abraço  
(Celebração do 
carinho, do 
afeto e da 

21 – Quinta-
feira 
Dia do pijama 
(Convite a 
trazer pijama 
de casa) 

22 – Sexta-feira 
Dia do lanche 
convívio 
(Picnic com 
sobremesas 
típicas do Natal) 
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promovendo a 
interação entre 
pares – a 
prenda deverá 
ser elaborada 
pelas crianças 
em casa) 
 

uma peça de roupa 
de cor vermelha) 

amizade, 
promovendo o 
conjunto de 
princípios 
éticos) 

26– Terça-feira 
Encerrado 

27– Quarta-feira 
Dia da culinária 
(Confeção de uma 
receita de um doce 
típico de Natal e 
enviar para casa de 
forma a promover 
a interação  
Família/escola). 
 

28– Quinta-
feira 
Dia da Pintura 
(Pintura com 
carimbos 
alusivos ao 
Natal) 
 

29 – Sexta-
feira 
Dia dos 
Sonhos  
(Conversa e 
registo sobre 
sonhos para o 
próximo ano 
de modo a 
promover a 
Visão, Missão 
e Valores, 
ouvindo os 
interesses dos 
clientes) 

 

 


