
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES  

PRÉ ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ano 2022-2023 

1º SEMESTRE  

 

DATA Evento ESTRATÉGIAS OBJETIVOS 

Setembro  ACOLHER 

- Diálogo com o grupo de 

crianças para a definição 

de estratégias 

- Explorar o Tema do Ano 

através da respetiva imagem  

- Envolver as crianças na 

escolha de estratégias para 

acolher o outro e ser acolhido 

20 e 22 

setembro 

 

Reunião de 

Pais 

Dinâmica no exterior – 

Dançar e acolher 

JUNTOS  

  

20 setembro – 5B, 3 

anos, 2 anos e berçário 

22 setembro – 1 ano, 4A, 

4B, 5A  

 

- Divulgar o tema do Ano e 

Plano Anual de Atividades 

- Apresentar as intenções 

pedagógicas definidas no 

Projeto Curricular de Grupo 

(PCG) 

14 

outubro 

Avaliação 

Diagnóstica 

- Partilhar a avaliação 

diagnostica aos Pais, 

através da plataforma de 

comunicação - ChildDiary 

-Dar a conhecer o percurso 

inicial de adaptação da criança 

- Tomar consciência da ação 

para adequar o processo 

educativo a cada criança 

11 

novembro 
S. Martinho 

- Dinâmicas definidas em 

Assembleia de Centro 

- Vivenciar os valores da 

partilha e da hospitalidade, 

presentes na Lenda de S. 

Martinho 

- Realizar um Magusto em 

ambiente de alegria e festa 

28 

novembro 

Caminhada  

de 

Advento 

“Construção” de um  

caminho solidário com a 

família (gestos/palavras 

para acolher) 

 

Preparar o lugar da 

Hospitalidade - Presépio 

- Preparar juntos o caminho até 

Jesus 

- Acolher e ser acolhido por 

Jesus 

15 de 

Dezembro  

Mensagem de 

Natal 

Mensagens de 

acolhimento dinamizadas 

pelos grupos - Teatro 

Municipal de Vila do 

Conde 

- Viver a alegria  de ser acolhido 

por Jesus na Sua casa 

6 

 janeiro 

Dia de Reis 

 

 

Cantares de Reis:  

“ Acolher na nossa 

Cidade”  

- Câmara Municipal VC 

 

- Partilhar mensagens de Alegria 

e desejar um Bom  

Ano a toda a Comunidade  

 

 

 
13  

janeiro 

 

Aniversário do 

Instituto S. José 

(145 anos) 

 

- Concerto “Happy Day” 

- Dinâmicas definidas em 

Assembleia de Centro 

 

 

- Celebrar o aniversário da 

Fundação do Instituto S. José 

 

 

 
31 

janeiro 

 
Informação do 

Percurso 
Educativo 

referente ao 1º 
Semestre 

 

 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2º SEMESTRE  

 

DATA Evento ESTRATÉGIAS OBJETIVOS 

17 fevereiro  Carnaval 

Desfile pelas ruas da 

Cidade 

Festa da Fantasia 

 

- Proporcionar momentos de 

alegria e diversão 

22 fevereiro  a  

31 março  

 

Quaresma 

- Convivio  com uma 

Instituição da Comunidade 

-  Um dia com os avós 

 

- Descobrir o modo de Acolher de 

Jesus 

- Fazer a experiência de acolher na 

diversidade  

 

3  

março 

Aniversário de 

Santa Paula 

- Dramatização do 

episódio dos Garibaldinos 

- Cantar  os Parabéns  a 

Paula e outras canções 

- Aprender com Paula a acolher, 

escutar e ajudar o diferente  

- Festejar o seu aniversário  

15 e 16 março 

 
Reunião de Pais 

 

15 março – 5B, 3 anos 

16 março – 4A, 4B, 5A  

 

- Desenvolver momentos de 

reflexão conjuntos 

- Valorizar e partilhar os 

progressos da criança 

- Envolver os pais na 

preparação/organização do dia 

aberto à família 

12 

 abril 
Visita Pascal 

- Momento celebrativo em 

cada sala 

- Viver a Alegria de Jesus 

Ressuscitado 

 21 abril  
Dia da FAMÍLIA 

na Instituição 

Dinâmicas já definidas 
na Assembleia de Sala 
com os pais e Eucaristia 
(Final do dia) 

- Promover a participação das 
famílias no Centro Educativo 
- Fortalecer a relação 
Escola/Família e entre Famílias 

1, 12 e 31 
maio 

Maria, a Bússola 
que nos leva a 

Jesus 

Momentos de encontro 
com Maria ao longo de 
todo o mês 

 - Reonhecer Maria como guia nos 
gestos e nas  palavras  

 5 maio  
Passeio de Fim 

de Ano 
GERAÇÃO AVENTURA 
Penafiel   

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

1 
 junho 

Dia Mundial da 
Criança 

Dinâmica definida pelas 
crianças  

- Proporcionar diversos 
momentos de brincadeira, alegria 
e diversão  

16 
 Junho 

(a aguardar 
confirmação) 

Festa de Final do 
Ano 

Teatro Municipal de Vila 
do Conde 

- Apresentar/Concretizar as 
aprendizagens  vividas pelas 
crianças, através das  expressões 
dramática, musical e dança 

30 
 junho 

Informação do 
Percurso 
Educativo 

referente ao 2º 
semestre 

 

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 
Convívio 

Grupo de 5 anos 
Momento Solene e lanche 
festivo 

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

3 a 28 
julho 

Praia 

Manhã – Praia (3 a 28 
julho) 
Tarde – Atividades 
diversificadas (Expressão 
motora, dramática, plástica, 
musical …) 

- Proporcionar atividades lúdicas e 
divertidas na praia e nos espaços 
exteriores da Instituição 

 
NOTA: 

-  Para além das atividades contempladas no Plano realiza-se a rotina EPI (diária) e as Sessões de 
Interioridade (3 sessões por semestre) 

 


