
 

 

 

Plano de férias de verão 20/21 

 

1º ciclo 



 

De forma a aproveitares ao máximo as férias que preparamos para ti no Instituto, deixamos-te uma 

lista de regras que deverás cumprir. Vivemos tempos um pouco diferentes, mas queremos que isso não te 

impeça de te divertires em grande. Para isso, deves ter em atenção: 

• Trazer máscara cirúrgica – A sua utilização é obrigatória dentro do Instituto. Traz pelo menos duas para 

que possas substituir caso seja necessário; 

• Manter o distanciamento – Deves evitar o contacto físico com os teus colegas. Podes e deves interagir 

com eles, embora com cuidados; 

• Lavar as mãos frequentemente – É muito importante lavares as mãos frequentemente, além de as 

desinfetares sempre que possível; 

• Trazer o chapéu e protector solar – O uso de chapéu e protector solar no espaço exterior é obrigatório. 

Deves trazê-los todos os dias; 

• Não partilhar objetos – Podes trazer os teus objetos pessoais como livros, jogos e outros. No entanto, 

deverás evitar a partilha com os teus colegas; 

• Trazer água e lanche da manhã – Não te esqueças de trazer o teu lanche para o meio da manhã e água 

para te hidratares ao longo do dia. 



 

Plano de atividades de Verão – 1º ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Deves trazer mochila com toalha, protetor solar, muda de roupa, chinelo e fato de banho. Não te esqueças de um saco de plástico para 

guardar a roupa molhada. Para passares melhor o tempo podes trazer brinquedos e jogos. 

9/7 

sexta-feira 

12/7 

segunda-feira 

13/7 

terça-feira 

14/7 

quarta-feira 

15/7 

quinta-feira 

16/7 

sexta-feira 

 
 
 

 

“Era uma vez… 
as férias de 

verão no 
Instituto” 
(1º ciclo) 

 
 

“Jogos 
Olímpicos” 

Jogos coletivos 
(1º e 2º ano) 

 
 

“No tempo dos 
meus avós…” 

Jogos 
tradicionais 

(3º e 4º ano) 

 
 

“No tempo dos 
meus avós…” 

Jogos 
tradicionais 

 (1º e 2º ano) 
 

“Jogos 
Olímpicos” 

Jogos coletivos 
(3º e 4º ano) 

 
 

“MúsicAção” 
Educação 
Musical 

Prof.: Magda  
(1º e 2º ano) 

 
“Largada e 

Partida” 
Educação Física 

Prof. João  
(3º e 4º ano) 

 
 

“Largada e 
Partida” 

Educação Física 
Prof. João  

 (1º e 2º ano) 
 

“MúsicAção” 
Educação 
Musical 

Prof.: Magda  
 (3º e 4º ano) 

 
 
 

 
“Câmara, Luzes, 

Ação” 
 

Sessão de 
cinema 

Almoço 

 
“Brincadeiras 

livres no 
recreio” 
(1º ciclo) 

“Banhos de sol 
com salpicos”* 

“Banhos de sol 
com salpicos”* 

“Banhos de sol 
com salpicos”* 

“Banhos de sol 
com salpicos”* 

“Banhos de sol 
com salpicos”* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Deves trazer mochila com toalha, protetor solar, muda de roupa, chinelo e fato de banho. Não te esqueças de um saco de plástico para 

guardar a roupa molhada. Para passares melhor o tempo podes trazer brinquedos e jogos. 

19/7 

segunda-feira 

20/7 

terça-feira 

21/7 

quarta-feira 

22/7 

quinta-feira 

23/7 

sexta-feira 

 
 

“Revela os teus 
talentos” 

Palavra puxa palavra 
 (1º e 2º ano) 

 
“Dia da risota” 

Concurso de 
anedotas 

 (3º e 4º ano) 

 
 

“Dia da risota” 
Concurso de 

anedotas 
 (1º e 2º ano) 

 
“Revela os teus 

talentos” 
Palavra puxa palavra 

 (3º e 4º ano) 
 

 
 

“Bola e Movimento” 
Educação Física 

Prof. João 
(1º e 2º ano) 

 
“Mexe e Remexe” 

Dança 
(3º e 4º ano) 

 
 

“Mexe e Remexe” 
Dança 

(1º e 2º ano) 
 

 
“Bola e Movimento” 

Educação Física 
Prof. João 

(3º e 4º ano) 
 

 
 
 

“Cantor por 
um dia…” 

 
Karaoke 

 

Almoço 

“Banhos de sol com 
salpicos”* 

“Banhos de sol com 
salpicos”* 

“Banhos de sol com 
salpicos”* 

“Banhos de sol com 
salpicos”* 

“Banhos de sol com 
salpicos”* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Deves trazer mochila com toalha, protetor solar, muda de roupa, chinelo e fato de banho. Não te esqueças de um saco de plástico para 

guardar a roupa molhada. Para passares melhor o tempo podes trazer brinquedos e jogos. 

 

26/7 

segunda-feira 

27/7 

terça-feira 

28/7 

quarta-feira 

29/7 

quinta-feira 

30/7 

sexta-feira 

 
 

“Atenção e 
Agilidade” 

Educação Física 
Prof. João 

(1º e 2º ano) 
 

“Revela os teus 
talentos” 

Desenho criativo 
(3º e 4º ano) 

 
 

“Revela os teus 
talentos” 

Desenho criativo 
(1º e 2º ano) 

 
“Atenção e 
Agilidade” 

Educação Física 
Prof. João 

(3º e 4º ano) 

 
 

“Viagem pelas 
memórias” 

Momento de 
Reflexão 

(1º e 2º ano) 
 

“Recolhe e Cria” 
Land Art 

 (3º e 4º ano) 

 
 

Recolhe e Cria 
Land Art 

(1º e 2º ano) 
 

“Viagem pelas 
memórias” 

Momento de 
Reflexão 

(3º e 4º ano) 

 
 
 

 
“Mexer Corpo & 

Cabeça” 
 

Wii Dance 
 
 

 

Almoço 

“Banhos de sol com 
salpicos”* 

“Banhos de sol com 
salpicos”* 

“Banhos de sol com 
salpicos”* 

“Banhos de sol 
com salpicos”* 

 
Festa de Verão 

(1º ciclo) 
 


