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O Plano Anual de Actividades constitui-se como um documento orientador das
actividades desenvolvidas ao longo do ano lectivo.
Desta forma, nas páginas que se seguem estão descritas as actividades planificadas
para o ano lectivo 2011/2012. No entanto, as actividades definidas, assim como a sua
calendarização podem ser alteradas, consoante a equipa educativa considere pertinente, com
o objectivo de responder às características e necessidades evidenciadas pelas crianças.
Todas as actividades pensadas (excepto as do mês de Setembro) são actividades para
serem vivenciadas em conjunto, por toda a Comunidade Educativa do Jardim-de-Infância. Para
além destas actividades, cada educadora irá traçar para cada grupo outras actividades,
definidas no Projecto Curricular de Turma, tendo sempre por base o modelo de Currículo
Emergente.
Além das actividades a serem realizadas com as crianças, estão presentes as
calendarizações das reuniões com os pais e com os membros da equipa educativa (técnicos e
auxiliares), podendo também ser alteradas caso a equipa educativa considere necessário.
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Salientamos que a elaboração deste Plano teve como base o Projecto Educativo da
Instituição. Torna-se imprescindível a interligação de todos estes documentos (PE, PAA, PCT,
RI) para criar um ambiente educativo capaz de proporcionar um desenvolvimento harmonioso
das crianças, a todos os níveis. O plano anual de actividades não é um documento fechado,
como tal está sujeito a alterações no que diz respeito a actividades tanto planeadas como
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outras que poderão surgir.
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Actividades

Eixo 1 Eixo 2

Adaptação
Horta dos Urbanitos
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Dia dos avós (convidar os avós a
virem às salas tomar o pequeno
almoço e ilustrarem um poema com
os netos)

Eixo 3

Data

X

De 1 a 30 de Setembro

X

X

X

Recursos

Mês de Outubro

Regador; ancinho;
sementes, plantas,
terra;

11 de Outubro

Ingredientes para
bolo; sumo;
material desgaste

Dia da Alimentação (teatro
realizado pelas educadoras alusivo
ao tema)

X

X

17 de Outubro

Material de
desgaste para
elaborar os
fantoches

Conta-me um conto…em casa
(Cada criança, rotativamente, leva
um livro durante uma semana para
os pais contarem a história)

X

X

De Janeiro a Junho

Livros (um por sala)

Dia das Bibliotecas Escolares
(Convidar um contador de histórias)

X

X

Novembro

Livro

X

11 de Novembro

Castanhas/Material
desgaste

S. Martinho (Oferecer castanhas
acompanhadas de músicas aos
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serviços da VUV)
Ensaios Festa de Natal (Convidar
um professor de dança da
Comunidade)
Festa de Natal (Festa de Natal da
VUV com todos os serviços)

X

X

Novembro

Leitor de cd, cd

X

X

7 de Dezembro

Aparelhagem, cd,
material desgaste
para acessórios

X

Decoração dia 13 de Dezembro

Material desgaste

Dezembro

Camioneta,
pipocas.

Construir a Casinha do Pai Natal na
entrada do JI (cada sala ficará
responsável por uma parte da
decoração)
Ida ao cinema

X
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Reis na V.U.V. (cantar as Janeiras
pelos serviços da VUV)

X

Dia da Amizade (Teatro realizado
pelas auxiliares)

X

Festejo de Carnaval (Cada sala
escolhe o tema de uma história

X
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6 de Janeiro

Material desgaste
para elaboração de
coroas para
oferecer aos
serviços

X

14 de Fevereiro

Material desgaste

X

3 de Março (manhã) – Cortejo
rua/VUV

Material desgaste
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para os disfarces de Carnaval)

3 de Março (tarde) – Festejo na
VUV

Dia do Pai (Jogos tradicionais,
entrega de prémios e de prendas
elaborados pelas crianças comuns
a todas as salas)
Primavera – Visita ao Jardim
Botânico

X

21 de Março

Material desgaste,
material dos jogos
tradicionais

X

24 de Março

Camioneta

X

Abril

Autocarro

X

X

16 de Abril

X

X

2 de Maio

X

16 de Maio

X

X
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Visitar os Bombeiros
Ateliês de decoração de ovos de
Páscoa
Dia da mãe (karaoke entre todas as
mães, prendas elaboradas pelas
crianças comuns a todas as salas)
Dia Internacional dos Museus –
Visita ao Museu das Marionetas do
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Material de
desgaste
Material de
desgaste; Cd;
computador,
microfones
Autocarro
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Porto
Dia da Criança – Visita ao Parque
Aventura da Lipor
Passeio Final de Ano – Mundo em
Festa
Marchas de S. João

Festa final de Ano

Workshops
(pintura/dança/teatro/música/leitura,
etc que envolvam todas as crianças
da instituição)

30 de Maio

Autocarro

X

13 de Junho

Autocarro

X

X

23 de Junho

X

X

28 de Junho

X

X

De 30 Junho a 11 de Julho (manhã)

X

A partir de 11 de Julho e mês de
Agosto

Material de
desgaste
Material de
desgaste, leitor de
cd, microfones,
palco, cadeiras,
Cds.
Aluguer de
barracas; aluguer
camioneta; lanche
da instituição;
protetor solar;
champô; gel de
banho.
Material lúdico,
desgaste, rádio
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Época Balnear

X

X
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Calendarização das reuniões
Intervenientes
Equipa educativa

Pais

Data
Mensal (auxiliares)
Semanal (Educadoras
com DTS)
Mensal (Educadoras)
Individuais - Outubro de
2013
Fevereiro de 2014

Divulgação do PCT;
Delinear PI’s; Outros
assuntos relevantes.
Entrega ficha de
avaliação individual – 1º
semestre; ponto de
situação do trabalho
realizado; outros
assuntos relevantes.
Entrega ficha de
avaliação individual – 2º
semestre; Revisão dos
PI’s; ponto de situação
de como decorreu o ano
lectivo; outros assuntos
relevantes.
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Julho de 2014

Agenda
A definir (agendas/atas
reunião)
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