PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
PRÉ ESCOLAR

Ano 2020-2021

1º PERIODO - SER FELIZ EM RELAÇÃO COM OS AMIGOS
DATA

6 a 12 de
outubro

14
outubro

Evento

Reunião de
Pais

Avaliação
Diagnóstica

Semana
de 19 a 23
outubro

1ª Sessão de
Interioridade

30 de
outubro

Missão Ser
FELIZ!

11
novembro

29
novembro
20
dezembro
7 a 11 de
DEZEMBR
O

S. Martinho

Advento/Natal

2ª Sessão de
Interioridade

ESTRATÉGIAS
Vídeo Conferência Plataforma ZOOM
6 outubro – 3 anos A
7 outubro - 3 anos B
8 outubro – 4 anos
9 outubro - 5 anos A
12 outubro – 5 anos B

- Partilhar a avaliação
diagnostica aos Pais,
através da plataforma de
comunicação - ChildDiary
Dinâmica realizada pela
Oficina da Interioridade
_Amigos vamos ser!
(acolher)
Realizar um vídeo de sala
com a voz das crianças e
partilhar com os outros

- Intercâmbio “virtual”
entre salas
“A voz das crianças”
define as estratégias do
grupo

“Construir uma casa”
com a participação de
toda a Comunidade
Educativa
Dinâmica realizada pela
Oficina da Interioridade “Um Amigo ESPECIAL”

OBJETIVOS
- Apresentar o Tema do ano/PAA
- Comunicar/reforçar as medidas
da DGS contempladas no Plano
de Contingência
- Apresentar as intenções
pedagógicas definidas no
Projeto Curricular de Grupo
(PCG)

-Dar a conhecer o percurso
inicial de adaptação da criança
- Tomar consciência da ação
para adequar o processo
educativo a cada criança

18
DEZEMBR
O

22
DEZEMBR
O

Informação do
Percurso
Educativo
referente ao 1º
Período
Mensagem de
Natal

DATA

Evento

- Viver uma experiência
significativa de amizade

Dia de Reis

- Expressar emoções e
sentimentos e reconhece-los
nos outros

15 janeiro

Aniversário do
Instituto S. José
(143 anos)

12
fevereiro

Carnaval

- Preparar o “espaço” para
receber Jesus
- Conhecer a história de vida de
Jesus e viver os valores que nos
fazem felizes
- Promover laços de amizade
uns com os outros e com Jesus

Filme transmitido
através do canal youtube

- Fazer Festa de Amizade, para
receber Jesus, como na família
de Nazaré

2º PERIODO - SER FELIZ EM RELAÇÃO COM A COMUNIDADE

6 de
JANEIRO

-Vivenciar tradições da época
- Participar na planificação de
atividades, explicitando o que
pretendem fazer

Entrega do Boletim
Informativo da Criança

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

ESTRATÉGIAS

OBJETIVOS

Cantar as Janeiras, por
grupos em espaços
diferentes a definir

- Partilhar os costumes e tradições
associados ao Dia de Reis
- Valorizar a alegria em
comunidade

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

- Celebrar a Fundação do Instituto
S. José com a participação de
todos os grupos

A definir

- Promover momentos de alegria
e diversão

- Sensibilizar para a importância
de dar Alegria aos outros

- Aprender com Santa Paula o
modo de nos relacionar na
Amizade

22 a 26
fevereiro

3ª Sessão de
Interioridade

Momento da Vida de
Santa Paula “Esteja Alegre
e, quando possível,
contribua para a Alegria
dos outros” (C. 762.2)

3 de
MARÇO

Aniversário de
Santa Paula

Carta da amizade (cada
criança escreve uma carta
a um amigo)

Dia do Pai

Dinâmica em direto/video
chamada definida pela
“voz das crianças”

- Comemorar o dia do pai
- Demonstrar gestos de amor e de
afeto aos pais de um modo
diferente

17 de
fevereiro a
26 março

Quaresma

Dinâmica: “O mealheiro
da Gratidão”

- Celebrar a entrega gratuita de
Jesus por amor
- Cultivar o valor da gratidão

31 de
março

Informação do
Percurso
Educativo
referente ao 2º
Período

Entrega do Boletim
Informativo da Criança

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

19 de
MARÇO

3 a 7 maio

4º sessão de
Interioridade

maio

Estar com Maria

1 de junho

Dia Mundial da
Criança

Desenhar e dialogar sobre
“A minha Família”

- Dar a conhecer “a minha família”
e conhecer a família dos meus
amigos

Cada grupo define uma
- Descobrir a vida de Maria na
dinâmica diária dedicada a
Instituição e na família
Maria
Dinâmica definida pela
“voz das crianças”

Filme transmitido através
do canal youtube

- Proporcionar momentos de
alegria e diversão neste dia
especial

- Envolver as crianças em projetos
de representação
dramática/musical - CRECHE E PRE
ESCOLAR

18 de junho

“Encontro” de
Final do Ano

29 de junho

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

30 junho

Encontro
“Finalistas” Pré
Escolar

Momento Solene e lanche
festivo

- Proporcionar momentos de
festa/alegria que marquem o fim
de uma etapa e início de outra GRUPOS 5 ANOS

2 de julho

5º sessão de
Interioridade

“Obrigado” (sessão de
grande grupo – Creche, JI,
Catl)

- Agradecer os momentos vividos
ao longo do ano

Atividades
diversificadas

Atividades diversificadas
(Expressão motora,
dramática, plástica,
musical …)

- Proporcionar atividades lúdicas e
divertidas num contexto exterior
diferente

3º PERIODO - SER FELIZ EM RELAÇÃO COM A FAMÍLIA
DATA

Evento

7 de abril

Páscoa

Momento celebrativo em - Agradecer com Alegria a Vida de
cada grupo
Jesus

9 de abril

Dia “I”

Ateliers de práticas de
- Promover momentos de escuta,
Interioridade na Instituição
silêncio e partilha
e na família

12 a 16 de
abril

30 de abril

Reunião de Pais

Dia da Mãe

ESTRATÉGIAS

Vídeo Conferência Plataforma ZOOM
12 de abril – 3 anos A
13 de abril – 3 anos B
14 de abril – 4 anos
15 de abril – 5 anos A
16 de abril – 5 anos B
Dinâmica em direto/vídeo
chamada definida pela
“voz das crianças”

OBJETIVOS

- Desenvolver processos de
reflexão sobre as aprendizagens
adquiridas, valorizar e partilhar
os progressos do grupo

- Comemorar o dia da mãe
- Demonstrar gestos de amor e de
afeto às mães de um modo
diferente

julho

NOTA: Todas as atividades agendadas podem sofrer alterações consoante a evolução da pandemia

