
 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES JI 

Passar…do meu ao nosso…da distância à proximidade…da ação à com_paixão 

 

 

 

Ano letivo 2019/2020 

 

1º PERIODO 

DATA Evento ESTRATÉGIAS OBJETIVOS 

 
Setembro 

Oficina da 
Participação 
da Criança 

(OPC)* 

Partilha do Projeto Piloto 
“Crescer com o Outro” a 
todas as respostas sociais 

- Promover momentos onde a criança 
seja sujeito ativo e comprometido no ato 
de aprender 

 
21 de 

SETEMBRO 
 

Eucaristia de 
entrega do 

ano 

 
Uma Celebração para toda 
a Comunidade Educativa - 
Capela do Instituto S. José 

 
- Confiar o Novo Ano a Deus e a Santa 
Paula  
- Apresentar o tema do ano letivo à 
comunidade educativa: Passar…do meu 

ao nosso…da distância à proximidade…da 
ação à com_paixão 

16 a 20 de 
SETEMBRO 

1ª Sessão de 
Interioridade 

Dinâmica realizada pela 
Oficina da Interioridade 
_Tema do Ano 

- Fazer uma experiência significativa 
relacionada com o tema do ano 
- Desenvolver uma cultura de 
interioridade que permita à criança 
descobrir o seu interior 

27,28 e 29  

SETEMBRO Feira Social 
Divulgação da Missão 
Educativa 

- Sensibilizar para a importância da 
sustentabilidade - 5 P´s (Prosperidade, 
Parcerias, Planeta, Paz, Pessoas) 
- Dar a conhecer os serviços e projetos 
sociais existentes no Concelho e 
estimular o seu conhecimento junto da 
população 

10 e 11 de 
OUTUBRO 

Reunião de 
Pais 

Espaço salão/sala 
respetiva: 
Dia 10 – 4 Anos A e 5 Anos 
A e B 
 Dia 11 – Creche , 3 Anos  
e 4 anos B 

- Dar a conhecer o Projeto de Inovação 
Pedagógica: “Bússola 21”   
- Apresentar as intenções pedagógicas 
definidos no Projeto Curricular de Grupo 
(PCG) 

11 a 15 
NOVEMBRO 

Semana da 
Solidariedade 

“A voz das crianças” define 
as estratégias 

- Passar do meu ao nosso com gestos 
de proximidade 

25 a 29 de 
NOVEMBRO 

2ª Sessão de 
Interioridade  

Dinâmica realizada pela 
Oficina da Interioridade do 
Instituto e Obra Social 
Paulo VI_Lisboa 

- Promover o intercâmbio entre os 
Centros Educativos 
- Valorizar a importância do saber 
esperar (tempo de Advento) 

2 
DEZEMBRO 

a 24 
DEZEMBRO 

 
 

Advento/Natal 
 

 
A definir pela Equipa da 
Pastoral 

- Conhecer a história de vida de Jesus, 
da Anunciação ao Nascimento e fazê-la 
passar para os outros 

 
12 e 17 

DEZEMBRO 

Conta-me 
uma história 

Dia 12 – 3 anos (manhã) 
Dia 17 – Manhã: 4 anos A e B 
               Tarde: 5 anos A e B 

Teatro Municipal de Vila do 
Conde 

- Fomentar ambientes promotores do 
envolvimento com a leitura. 
- Enriquecer o imaginário e a 
criatividade da criança. 

9 a 13 
DEZEMBRO 

Informação 
do Percurso 
Educativo 

referente ao 
1º Período 

Entrega do Boletim 
Informativo da Criança 

- Comunicar aos Pais/Encarregados de 
Educação as competências adquiridas 
- Promover a partilha e a reflexão sobre 
o processo educativo  

13 
DEZEMBRO 

Convívio de 
Natal 

 

Auditório Municipal de Vila 
do Conde  

- Proporcionar momentos de alegria em 
família 
- Acolher Jesus que nasce para nos 
fazer irmãos 

 



 

 

2ºPERIODO 

DATA Evento ESTRATÉGIAS OBJETIVOS 

6 de 
JANEIRO 

 
Dia de Reis 

Cantar as Janeiras pela 
Comunidade e Instituição 

- Partilhar os costumes e 
tradições associados ao Dia 
de Reis 
- Valorizar o caminho e os 
passos para estar junto de 
Jesus 

15 JANEIRO 

Aniversário 
do Instituto 

S. José (142 
anos) 

Momento dinamizado pela equipa 
pedagógica e pela “voz das 
crianças” 

- Celebrar a Fundação do 
Instituto S. José 

17 a 20 
FEVEREIRO 

3ª Sessão de 
Interioridade 

Dinâmica realizada pela Oficina da 
Interioridade – “Bravo! Tu és 
capaz!” Sta Paula Frassinetti 

- Proporcionar á criança a 
experiência do elogio 

21 de  
MARÇO 

Carnaval 
- Intercambio entre Creche e JI 
(desfile e baile) 

- Promover momentos de 
alegria e diversão 

3 de 
MARÇO 

Aniversário 
de Santa 

Paula 
A definir pela Equipa da Pastoral 

- Dar a conhecer os lugares 
por onde Paula passou 
“Passos gigantes em bicos de 
pés” 
- Celebrar a Vida e o Dom 
que é Santa Paula para todos 

19 de 
MARÇO 

Dia do Pai 
Exposição das entrevistas 
realizadas aos Pais 
“Quando tu eras pequenino” 

- Promover momentos de 
dialogo e proximidade entre 
Pai e filho/a 
- Partilhar histórias da infância 
do Pai de cada criança 

16 a 20  
MARÇO 

4ª Sessão de 
Interioridade 

Quaresma 
 Dinâmica realizada pela Oficina 
da Interioridade 

- Sensibilizar para o cuidado 
pela natureza 
- Despertar o desejo de cuidar 
bem todas as coisas 

23 de 
MARÇO a 9 
de ABRIL 

Quaresma A definir pela Equipa da Pastoral 

- Sensibilizar para a 
importância dos valores da 
Proximidade, do Amor e da 
Com_paixão 

6 a 9 de 
ABRIL 

Informação 
do Percurso 
Educativo 

referente ao 
2º Período  

Entrega do Boletim Informativo da 
Criança 

- Comunicar aos 
Pais/Encarregados de 
Educação as competências 
adquiridas 
- Promover a partilha e a 
reflexão sobre o processo 
educativo 

 

 

 

3º PERIODO 

DATA Evento ESTRATÉGIAS OBJETIVOS 

15 de 
ABRIL 

Páscoa 
 

Encontro da Comunidade 
Educativa – para celebrar: “A vida” 

- Viver e testemunhar a alegria da 
“Vida” que permanece 

30 de 
ABRIL 

Dia da Mãe 
Exposição das entrevistas 
realizadas às Mães 
“Quando tu eras pequenina” 

- Promover momentos de dialogo 
e proximidade entre Mãe e filho/a 
- Partilhar histórias da infância da 
Mãe de cada criança 

4 a 8 
Maio 

Oficina da 
Participação 
da Criança 
“Crescer 

com  
o outro” 

- Bússola 21: Apresentação das 
experiencias inovadoras 
(sala/instituição) 

- Potenciar as experiências das 
crianças, valorizar os seus 
saberes/competências e contribuir 
para a aprendizagem dos outros 

8 de 
MAIO 

 
 

Passeio de 
Fim de Ano 

 

Magikland - Penafiel 

- Proporcionar a experiência de 
um dia mágico com os amigos, 
com muita diversão, em contacto 
com a natureza  

13 de 
MAIO 

Celebrar o 
mês de 
Maria 

A definir pela Equipa da Pastoral 
 - Conhecer a vida de Maria e 
aprender com ela a amar Jesus 

25 a 29 
de 

MAIO 

5ª Sessão 
de 

Interioridade 

 
Dinâmica realizada pela Oficina da 
Interioridade _ Gratidão 

- Sensibilizar para o valor da 
gratidão 

1 de 
JUNHO 

Dia Mundial 
da Criança 

Mural dos Direitos da Criança: 
“SER FELIZ” 
 

- Proporcionar momentos de 
alegria e diversão neste dia 
especial 
-Identificar, reconhecer e valorizar 
os Direitos da Criança 

5 de 
JUNHO 

Festa de 
Final do Ano 

Teatro Municipal de Vila do Conde 

- Envolver as crianças em 
projetos de representação 
dramática/musical 
- Vivenciar valores na ação e na 
relação com o outro 

26 de 
JUNHO 

Encontro de 
Finalistas 

Eucaristia/Celebração na Capela 
Convívio/Lanche partilhado 

- Agradecer e Confiar a Deus a 
Vida das crianças 
- Proporcionar momentos de 
festa/alegria que marquem o fim 
de uma etapa e início de outra  

3 de 
JULHO 

Informação 
do Percurso 
Educativo 

referente ao 
3º período 

Entrega do Boletim Informativo da 
Criança 

- Comunicar aos 
Pais/Encarregados de Educação 
as competências adquiridas 
- Promover a partilha e a reflexão 
sobre o processo educativo 

 
4 a 29 de 
JULHO 

Praia 

Manhã – Praia (4 a 29 julho) 
Tarde – Atividades diversificadas 
(Expressão motora, dramática, 
plástica, musical …) 

- Proporcionar atividades lúdicas 
e divertidas num contexto exterior 
diferente 

 

 


