PLANO DE AÇÃO /PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Projeto Educativo

ANO LETIVO 2016/2017

Viva a saúde!
Saltar, brincar e bem comer
MÊS

DIA

ATIVIDADE

4

Visita ao SEALIFE Aquarium

(3º feira)

6
(5ª feira)

14

Dia de Aulas Ao Ar Livre promovido pela
SKIP
Reunião de Pais do Jardim-de-infância

(6º feira)

Dia Mundial da Alimentação

OUTUBRO

Lanche convívio com os Pais
21
(6º feira)

Decoração dos espaços institucionais
com trabalhos realizados pelas famílias
sobre a alimentação.

FUNDAMENTAÇÃO (INTENÇÕES/ OBJETIVOS)
Comemoração do Dia Mundial do Animal
Proporcionar experiências extraescolares às crianças.
Promover o conhecimento de diferentes animais
aquáticos e os seus habitats.
Promover o contacto com a Natureza e a
aprendizagem experiencial.
Fortalecer as relações com os encarregados de
educação, enaltecendo o espírito de colaboração e
parceria;
Apresentar o projeto educativo da escola, o plano
anual de atividades e o projeto curricular de sala.
Comemoração do Dia Mundial da Alimentação
Sensibilizar para a importância de se ter uma dieta
alimentar saudável;
Promover o convívio informal entre famílias e
colaboradores;
Partilhar os trabalhos feitos pelas famílias.

DESTINATÁRIOS
Crianças do
Jardim-de-infância
Crianças da Creche e do
Jardim-de-Infância
Pais/encarregados de educação
das salas de Jardim de Infância
Equipa educativa de sala

Encarregados de Educação de
creche e Jardim de Infância
Comunidade Educativa
Colaboradores

Feira de outono
Início da Participação no Projecto Heróis da Fruta

Incentivar as crianças a ingerirem fruta todos os dias,
na escola e em casa;

Encarregados de Educação de
creche e Jardim de Infância

Conhecer a importância dos alimentos saudáveis
para a manutenção da saúde;
Encorajar as crianças a orgulharem-se de praticar um
estilo de vida saudável;
Despertar a comunidade para os benefícios das
pequenas mudanças nos hábitos diários.
Recordar a vida e obra e obra do fundador das
Escolas do Torne e benemérito da instrução da
cidade de Vila Nova de Gaia.

7
(6º feira)

NOVEMBRO

11
(6º feira)

21
(2º feira)

25
(6º feira)

Primeira
quinzena
DEZEMBRO

Comemoração do Aniversário da Morte
do fundador da escola e benemérito da
instrução de Vila Nova de Gaia – DIOGO
CASSELS /DIA DA ESCOLA:
- Exploração da história de Diogo Cassels
em powerpoint;
- Romagem ao Jardim do Morro levar
flores ao Busto de Diogo Cassels.
Lanche de S. Martinho animado com
Favorecer o conhecimento e contacto com as
Dramatização da lenda de S. Martinho. tradições populares
Colaboração com a campanha da “Mundos de vida –
missão pijama” sob o lema “Todas as crianças têm o
Dia Nacional do Pijama
direito de crescer numa família”.
Celebração do Dia Internacional dos Direitos da
Criança.
Proporcionar experiências extraescolares às crianças.
Teatro “Pinóquio” na Biblioteca
Possibilitar a criança de vivências culturais
Municipal de Gaia
partilhadas.
Vivenciar a época natalícia
Decoração natalícia dos espaços
Envolver as famílias na preservação das tradições da
institucionais pelas famílias das crianças
época

16
(6º feira)

JANEIRO

20
(6º feira)

Festa / convívio de Natal

Diversão no Fun Park

Comunidade Educativa
Colaboradores

Crianças, Famílias, colaboradores
da AETP, público em geral

Crianças da creche e do
Jardim-de-infância
Pais/encarregados de educação do
berçário, creche e jardim-deinfância
Equipa educativa da escola
Crianças do
Jardim-de-infância
Berçário, Creche e Jardim-deinfância e encarregados de
educação

Festejar o Natal
Proporcionar momentos de convívio informal

Berçário, Creche e Jardim-deinfância

Explorar as capacidades motoras das criança
descobrindo o que se “esconde” na Selva, descer o
Escorrega, relaxar com um "banho" na nossa Piscina

Crianças do Jardim-de-infância

de Bolas ou fazer uma partida de futebol.
24
(6º feira)

3

Brincadeiras de Carnaval
Desfile ao Jardim do Morro
Almoço Carnavalesco

Reunião de Pais do Jardim-de-infância

(6º-feira)

MARÇO

18
(sábado)

21
(3ª-feira)

6
5ª-feira)

13
5ª-feira)

ABRIL
25
(3ª-feira)

29
(6º feira)

Vivenciar as tradições carnavalescas, num espírito de
animação, festa, alegria e magia.

Crianças (o desfile será realizado
pelas crianças do jardim-deinfância)

Fortalecer as relações com os encarregados de
educação, enaltecendo o espírito de colaboração e
parceria;
Avaliação intermédia do decorrer do ano lectivo.

Pais/encarregados de educação
das salas de Jardim de Infância
Equipa educativa de sala

Comemoração do dia do pai
Caminhada do Pai pelo Cabedelo – Gaia. Comemorar o dia do pai, promovendo o convívio
(atividade dirigida a todos os pais, bem como
entre pais, filhos, familiares e colaboradores.
familiares que se queiram juntar a esta
comemoração)

Comemoração do Dia Mundial da Arvore
com a plantação de árvores de fruta no
nosso Jardim.
- Jogos colectivos no exterior.
Dia Mundial da Atividade Física

Sensibilizar a Comunidade Escolar para a importância
da preservação das árvores, quer ao nível do
equilíbrio ambiental e ecológico, como da própria
qualidade de vida dos cidadãos
Promover a prática de atividade física junto da
Sessão de ginástica para crianças no espaço população, assim como mostrar os benefícios do
exterior da escola
exercício físico.
Celebrar a Páscoa na sensibilização para os valores da
a unidade, o respeito e a solidariedade, bem como da
O coelhinho da páscoa veio à escola
necessidade de se olhar para o mundo enquanto uma
contar uma história de amizade
só família humana, fomentando uma convivência
fraterna e pacífica.
Promover uma memória colectiva e intergeracional
sobre um evento marcante na história do nosso país,
Comemoração do 25 de Abril
fomentando-se a importância do direito da liberdade
no seu expoente máximo.
Comemoração do Dia Mundial da Dança Celebrar esta arte mostrando a sua universalidade.
Apresentação de Dança
Favorecer a atenção para importância da dança
Dinâmica com os familiares
enquanto arte de expressão, de ludicidade e de

Crianças do Berçário, Creche e do
Jardim-de-infância, Pais (ou outras
figuras parentais que os
representem) e colaboradores.
Crianças do Berçário, Creche e do
Jardim-de-infância, Pais e
Colaboradores
Crianças do Berçário, Creche e do
Jardim-de-infância, Pais e
Colaboradores
Crianças do Berçário, Creche e do
Jardim-de-infância, Pais e
Colaboradores

Crianças do Berçário, Creche e do
Jardim-de-infância, Pais e
Colaboradores
Crianças da creche e do Jardimde-infância

desenvolvimento motor.
6
(sábado)

MAIO
1
(5ª-feira)

2
(6º feira))

JUNHO

9
(6º feira)

30
(6º feira)

JULHO

7
(6º feira)

Comemoração do Dia da Mãe
Brincadeiras com as mamãs no Parque
do Covelo - Porto.
(atividade dirigida a todos as mães, bem
como familiares que se queiram juntar a
esta comemoração)
Visita à Quinta de Santo Inácio
Insufláveis
Comemoração do Dia de Portugal
Construção conjunta de uma bandeira
de Portugal
Festa Final de Ano

Reunião de pais do pré-escolar

Comemorar o dia da mãe, promovendo o convívio
entre pais, filhos, familiares e colaboradores.

Festejar o dia da Criança, de forma lúdica, educativa
e divertida.

Crianças do Berçário, Creche e do
Jardim-de-infância, Mães (ou
outras figuras parentais que os
representem), colaboradores.
Crianças do
Jardim-de-infância
Crianças da creche e do
Jardim-de-infância

Preservar a nossa identidade
Crianças da creche e jardim de
infância
Sensibilizar para noção de pertença a um país /
Comunidade
Educativa
território
Breve apresentação das crianças das diversas salas
espelhando os projetos desenvolvidos ao longo do Pais e encarregados de educação
Comunidade Educativa
ano letivo
Fortalecer as relações com os encarregados de
educação, enaltecendo o espírito de colaboração e Pais/encarregados de educação
das salas de Jardim de Infância
parceria.
Equipa educativa de sala
Avaliação do Projeto Curricular de Sala

Nota : Oportunamente serão agendadas Sessões de Formação para todos os Encarregados de Educação sobre Alimentação Saudável e a Importância da Educação Física no
desenvolvimento da criança. Outras actividades poderão ser agendadas, nos âmbitos dos Projectos Curriculares de Sala, tais como visitas a museus, bibliotecas e outras.

