
 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021                     PRÉ-ESCOLAR 

1º Semestre 

MÊS DIA ATIVIDADE OBJETIVOS INTERVENIENTES 

SETEMBRO 

2 
Reunião de Pais 

(3, 4 e 5 anos) 

 Dar a conhecer aos encarregados de 

educação linhas organizacionais e pedagógicas da 

instituição. 

 

Equipa educativa 

Pais 

3 
Início do ano escolar 

(3, 4, e 5 anos) 
 Adaptação aos espaços e à equipa educativa; 

Equipa educativa 

Crianças 

OUTUBRO 

1 Dia Mundial da Música  Fomentar o gosto pela música. 

Equipa educativa e crianças 15 Dia de Santa Teresa 
 Dar a conhecer às crianças a vida de Santa 

Teresa; 

16 Dia Mundial da Alimentação 
 Sensibilizar as crianças para a importância de 

uma alimentação saudável 

NOVEMBRO 11 
Festa do Dia de S. Martinho e 

Magusto 

 Proporcionar às crianças um dia diferente, 

vivenciando tradições; 

 

Equipa educativa 

Crianças 



 

 

1º Semestre 

MÊS DIA ATIVIDADE OBJETIVOS INTERVENIENTES 

DEZEMBRO 

Data a definir 
Festa de Natal para as 

crianças 

 Festejar o Natal através de uma apresentação 

teatral preparada para as crianças; 
Equipa educativa  

Crianças 

(Pré-escolar) 
Data a definir Celebração de Natal 

 Proporcionar às crianças momentos de vivência 

do advento e Natal; 

 Dar a conhecer às crianças o significado do 

Natal. 

21 a 30  Projeto de Natal 
 Proporcionar atividades lúdico-pedagógicas 

relacionadas com a época festiva. 

Equipa educativa 

Crianças 

JANEIRO 

6 Dia de Reis 
 Vivenciar as tradições locais; 

 Viver e participar na Semana da Família 

Teresiana de Henrique de Ossó; 

 Dar a conhecer às crianças a vida do fundador do 

Colégio; 

Comunidade educativa 

Crianças 
25 a 29 

Semana da Família 

Teresiana de Henrique de 

Ossó 

27 Eucaristia  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2º Semestre 

MÊS DIA ATIVIDADE OBJETIVOS INTERVENIENTES 

FEVEREIRO 

5 
Reunião de avaliação 

1º Semestre (sala 3 e 4 anos) 

 Dar a conhecer aos pais aspetos relacionados com o 

desenvolvimento da criança e do grupo em contexto 

escolar; 

 Entrega das avaliações individuais. 

Equipa educativa 

Pais 

12 Festa de Carnaval 
 Criar momentos de faz-de-conta e de vivência da 

alegria da época. 

Equipa educativa 

Crianças 

26 
Reunião de avaliação e 

articulação (sala 5 anos) 

 Dar a conhecer aos pais aspetos relacionados com o 

desenvolvimento da criança e do grupo em contexto 

escolar; 

 Entrega das avaliações individuais; 

 Informar os pais sobre a importância das atividades 

e rotinas de articulação que se irão realizar ao longo do 

ano letivo com o objetivo de uma melhor integração futura 

no 1º ciclo. 

Equipa educativa 

Pais 

Data a 

definir 
Teatro 

 Proporcionar às crianças contacto com outros 

formatos artísticos; 

Equipa educativa 

Crianças 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Semestre 

MÊS DIA ATIVIDADE OBJETIVOS INTERVENIENTES 

MARÇO 

19 Dia do Pai 
 Expressar o amor e o carinho pela figura 

paterna; 

Equipa educativa 

Crianças 

22 Dia da Árvore 
 Incutir o gosto pela natureza e sua 

preservação. 

26 Celebração Pascal 
 Festejar o fim da quaresma e início do 

tempo Pascal; 

25 de março 

a 1 de abril 
Projeto de Páscoa 

 Proporcionar atividades lúdico- pedagógicas 

alusivas à época. 

ABRIL 

6 Dia Mundial da Atividade Física 

 Promover o gosto pela atividade física 

através da prática de jogos e atividades ao 

ar livre. 

Equipa educativa 

Crianças (Pré-escolar) 

7 Dia Mundial da Saúde 

 Sensibilizar as crianças para a importância 

de ter hábitos saudáveis e promotores da 

nossa saúde. 

22 Dia da Terra 
 Sensibilizar as crianças para cuidado a ter 

com o planeta Terra. 

23 Dia Mundial do Livro 
 Proporcionar às crianças momentos de 

contacto com os livros. 

30 Dia da Mãe 
 Expressar o amor e o carinho pela figura 

materna. 



 

 

 

 

2º Semestre 

MÊS DIA ATIVIDADE OBJETIVOS INTERVENIENTES 

MAIO 13 Celebração de Nossa Senhora de Fátima  Celebrar Maria como nossa mãe; 
Equipa educativa 

Crianças 

 

JUNHO 

1 Dia Mundial da Criança 
 Festejar com atividades lúdicas do dia da 

criança 

Equipa educativa 

Crianças 

? ECO ESCOLA ??? 
 Dar a conhecer às crianças aa atividades 

do clube Eco-Escolas 

Equipa educativa 

Crianças 

Comunidade educativa  

19 Festa das Famílias 

 Promover a interação entre pais e 

comunidade educativa; 

 Proporcionar momentos de convívio em 

família; 

A definir   Passeio Anual da Pré-Escolar 
 Proporcionar um dia diferente de 

atividades às crianças do pré-escolar. 

 

JULHO 1 a 30 Projeto de Verão 
 Proporcionar às crianças atividades de 

caráter desportivo, lúdico e cultural; 

Equipa educativa 

Crianças 


