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PLANO MENSAL/ANUAL DE ATIVIDADES

| Departamento da Educação Pré-escolar

setembro

outubro

 Adaptação

 Dia Internacional do
Idoso

 Simulação de uma
situação de emergência

 Dia Mundial do Animal

novembro
 S. Martinho (em
conjunto com o 1ºCEB se
possível)

 Dia Nacional da Língua
Gestual Portuguesa

 Viver o Outono (a
apanha da maçã, as
vindimas)

 Dia Mundial do
Professor
 Dia Nacional do Pijama

 Dia da Alimentação

 Dia Internacional da Paz

 Dia da biblioteca Escolar

 Halloween

dezembro

janeiro

fevereiro

 Dia Mundial da luta
contra a SIDA

 Cantar os Reis (em
conjunto com o 1ºCEB)

 Dia dos Namorados

 Dia Internacional das
pessoas com deficiência

 Viver o Inverno

 Carnaval

 Natal

março
 Dia do pai – Família

abril
 Dia Internacional do
Livro Infantil

maio
 Dia da mãe

 Viver a Primavera
 Dia Internacional da
Família
 Páscoa

 Dia da
Arvore

junho
 Dia mundial da criança

julho

férias

 Atividades de ar livre

 Viver o Verão

 Santos Populares

 Visita de estudo

 Exploradores de Palmo e
Meio

RECURSOS HUMANOS:
Alunos do Jardim-de-infância de
Leomil
Pessoal Docente
Pessoal não docente

DINAMIZADORES:
Educadores de Infância do Jardim-deinfância de Leomil
Professores do 1º CEB de Leomil (em
algumas atividades conjuntas)

AVALIAÇÃO:
A
avaliação
constante
dos
resultados,
permite
tomar
consciência da ação, de modo a
adequar o processo educativo às
necessidades das crianças, deste
modo, será elaborado um relatório
crítico
das
atividades
pelos
dinamizadores, tendo em conta os
critérios de avaliação.

HORÁRIO DA COMPONENTE
LECTIVA:
9h – 12h30m; 14h – 15h30m

Notas:
Este plano foi elaborado com o intuito de dar cumprimento à Planificação anual
da educação pré-escolar, bem como ao Plano de Turma deste Jardim-deinfância, e será objeto de avaliações e adaptações sempre que se torne
necessário.
Será dada especial importância às atividades no âmbito do PNL, dedicando, no
mínimo, uma hora semanal para a leitura e exploração dos livros recomendados.
As atividades programadas para serem desenvolvidas em conjunto com o
1ºCEB, têm como objetivo, entre outros, a articulação entre ciclos com vista à
transição para a escolaridade obrigatória.
Ao longo do ano participaremos em todas as atividades do PAA do
Agrupamento.

AVALIAÇÃO:

