Santa Casa da Misericórdia de Peso da Régua
Projeto Educativo – Centro Infantil
Edição n.º 6 de 2017-07-29

Este plano de atividades foi elaborado a pensar no interesse e necessidades das crianças para as quais o mesmo se destina, estando por isso
sujeito a novas alterações, sempre qua as mesmas se justifiquem.
Terá sempre como pressuposto a preocupação de esse adequar ao grupo em questão, tendo como objetivo fundamental promover o bemestar e o desenvolvimento dos grupos em geral e de cada criança individualmente.

1º Período

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Tema

Atividades

Integração/adaptação - Propor jogos e atividades em
das crianças
pequenos grupos de modo a que se
estabeleçam amizades.
- Dar liberdade de escolha
observando as suas atitudes e
comportamentos de modo que a
orientação do adulto seja adequada
- Conhecimentos e reconhecimentos
de rotinas.
- Sensibilização e acompanhamento
no processo de arrumação de
espaços, limpeza e organização.
- Atividades de expressão artística.
Exploração e brincadeiras no
exterior.
Reuniões de Pais
- Assuntos referentes ao
funcionamento das salas.

Objetivos
Promover a adaptação e (re)
integração das crianças na
Instituição
Promover a colaboração entre
a escola e a família.
Promover a manipulação de
diferentes materiais e objetos
no espaço sala.
Proporcionar ocasiões
bem-estar e segurança

de

Estimulara a atenção e a
concentração
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Estações do
Ano/Vindimas

Setembro
Codemode

Outubro

Workshops sobre
alimentação.
Halloween

Novembro

Magusto

Natal

Dezembro

- Atividades extracurriculares
(inscrições).
- Atividades relacionadas com a
época, vindimas e outono.
- Workshops no Museu do Douro.
- Programação e Robótica às quartas
e quintas de 15 em 15 dias. (saídas)
- Passeios e saídas pedagógicas que
irão sendo planeadas conforme as
reuniões de conselho, junto dos
grupos.
- Atividades sobre alimentação
saudável.
- Halloween
- Oficinas de fantoches
- Festa da castanha, músicas alusivas
e reproduções artísticas alusivas.
- Reciclagem.
- Enfeites de Natal
- Preparação da festa de Natal
- Histórias e canções temáticas

Dar
conhecimento
das
atividades existentes no ano
em curso.
Conhecimento dos diferentes
elementos da nossa região,
fauna, flora.
Fomentar as partilhas de
conhecimentos entre pares, na
área da programação.
Proporcionar
momentos
lúdico-pedagógicos.
Desenvolver o gosto pelas
expressões artísticas
Sensibilizar as crianças para
as diferentes épocas e
ocasiões.
Fomentar o respeito pelas
tradições.
Proporcionar momentos de
magia e alegria.
Promover o convívio entre as
crianças e a família.
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2º Período

Tema
Arvore dos desejos

Janeiro
Dia dos Reis e
Janeiras

Inverno

Fevereiro

Dia do Amigo
Carnaval
Dia do Pai

Março

Dia da Arvore
Primavera
Codemode

Atividades
-Elaboração de uma árvore coletiva
dos desejos para 2018
-Elaboração de coroas de Reis
-Histórias e canções
- Cânticos das Janeira por toda a
Instituição e comunidade.
- Realização de desfile de gorros de
inverno.
- Reproduções artísticas.
- Trabalhos alusivos às datas
específicas.
-Exploração da figura paterna com
diferentes recursos.
-Elaboração do presente do Pai
- Trabalhos alusivos ao tema.
-Algumas saídas e passeios para
observação da natureza.
-Saídas e partilhas de saberes

Objetivos
Proporcionar momentos de
partilha e união
Estimular a criatividade e a
imaginação.
Vivenciar tradições.
Reconhecer as alterações
climatéricas e as mudanças
no clima.
Sensibilizar para o afeto,
respeito e amizade
Partilhar sentimentos de
alegria e emoção
Valorizar as tradições
culturais.
Desenvolver a convivência e
a socialização.
Valorizar laços familiares.
Sensibilizar para as questões
do ambiente.
Proporcionar troca de saberes
e partilha.
Fomentar as partilhas de
conhecimentos entre pares, na
área da programação.
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3º Período
Abril

Maio

Tema

Atividades

O Livro

-Elaboração de trabalhos alusivos

Visitas á Biblioteca
(mês dedicado ao
livro e á leitura)

-Visitas á Biblioteca Municipal
- Caça aos Ovos
- Realização de produções artísticas.

Dia da Mãe
Dia da Família

- Elaboração de lembranças para a
Mãe
- Preparação de músicas e poemas
dedicados á Mãe
- Atividades conjuntas com
familiares.

Dia da Criança
- Comemoração do Dia Mundial da
Criança em conjunto com os Centros
Escolares

Junho

Codemode

-Saídas e partilhas de saberes

Objetivos
Proporcionar momentos de
partilha e união
Estimular a criatividade e a
imaginação.
Vivenciar tradições.
Reconhecer as alterações
climatéricas e as mudanças
no clima.
Sensibilizar para o afeto,
respeito e amizade
Partilhar sentimentos de
alegria e emoção
Valorizar as tradições
culturais.
Desenvolver a convivência e
a socialização.
Valorizar laços familiares.
Sensibilizar para as questões
do ambiente.
Proporcionar troca de saberes
e partilha.
Fomentar relações
interpessoais e de
conhecimentos entre pares, na
área da programação.
IT.03.35

Santa Casa da Misericórdia de Peso da Régua
Projeto Educativo – Centro Infantil
Edição n.º 6 de 2017-07-29

Festa Final

Proporcionar momentos de
convívio e animação

Nota: no final de cada trimestre, haverá encontro de Pais, para dar a conhecer o desenvolvimento dos seus educandos, bem como outros
assuntos. Também neste período será enviado aos Pais os Planos de atividades das interrupções letivas.

Data: 29 de julho de 2017

Diretora Técnica:
_________________
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