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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – PRÉ-ESCOLAR 

ANO LETIVO 2013/2014 

 
 

 

Meta
s 

* 

 
Dinamizador

es 
/Intervenien

tes 

 
Calendariz

ação 

 
Objetivos 

 
Atividades 

 Recursos  
(físicos e 
materiais) 

 

 
Destinatários 

 
Avaliação 

6, 8, 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direção 

 

Educadores 

 

Coord. Dep. 

 

Município 

 

Enc. 

Educação 

 

Assistentes 

Operacionais 

 

 

 

1 a 13 de 

setembro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Preparação e abertura do ano 

letivo: 

-Articular conteúdos e 

objetivos 

-Harmonizar procedimentos 

-Fomentar o sucesso educativo 

-Promover a articulação entre 

todos os intervenientes 

- Definir calendário, horários, 

normas de funcionamento dos 

estabelecimentos e outros 

elementos pertinentes 

 

- Reuniões (apresentação e 

organização de grupos de trabalho) 

 

- Distribuição de serviço 

 

- Elaboração/atualização de 

documentos organizativos 

 

- Reuniões de preparação do ano 

letivo (diversos intervenientes: 

Direção, Educadores. Encarregados 

de educação, Assistentes, 

Município) 

 Recursos físicos:  

disponíveis no 

agrupamento  

e pelo Município 

 

Documentos 

organizativos: 

 do departamento 

de ed. pré-escolar e 

de articulação 

Educadores 

 

Município 

 

Enc. 

Educação 

 

Assistentes 

operacionais 

 

Informações e 

recolha de 

dados 

 

Análise de 

dados 

recolhidos 

 

Aferir 

necessidades 

5, 8, 

12 

 

Educadores 

 

Assistentes 

Operacionais 

 

Crianças 

 

Início das 

atividades 

letivas (16 

de 

setembro) 

Organização do ambiente 

educativo: 

- Promover a socialização, a 

adaptação e o estabelecimento 

de relações 

-Fomentar o desenvolvimento 

da autonomia, da curiosidade e 

da criatividade 

-Incutir a necessidade do 

Receção às crianças e enc. de 

educação (dia 16) 

 

-Exploração dos vários espaços e 

materiais do JI 

 

- Estabelecimento de relações: 

Criança  criança 

Adulto  criança 

Espaços e materiais 

disponíveis    

Crianças 

 

Enc. 

Educação 

 Observação 

(nível de 

adequação dos 

espaços 

materiais e 

rotinas às 

caraterísticas do 

grupo 
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respeito e cumprimento de 

regras  

 

 

-Definição das primeiras regras 

-Estabelecimento de rotinas  

-Personalizar e identificar espaços e 

materiais 

-Elaboração de painéis organizativos  

Registos 

5, 6 Educadores 

Crianças 

Assistentes 

Operacionais 

Outubro 

(duas 

primeiras 

semanas) 

Observação diagnóstico: 

Aferir o nível de 

desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças. 

- Aplicação das fichas de observação 

diagnóstico 

 

 

 Crianças  Fichas de 

observação 

diagnóstico 

Tratamento e 

registo de 

dados 

(matrizes) 

5, 6, 

7, 12 

Educadores 

 

 Professores 

do apoio 

 

Assistentes 

Operacionais 

 

 

Ao longo 

do ano 

lectivo 

-Prevenir o insucesso 

-Articular conteúdos 

-Harmonizar procedimentos 

- Impulsionar um 

desenvolvimento global, 

atendendo às dificuldades 

assinaladas 

-Promover o desenvolvimento 

das competências assinaladas 

nas metas estabelecidas para o 

Pré-escolar 

-Fomentar o desejo de saber e o 

gosto pela experimentação 

 

-Implementação de atividades 

constantes nos Roteiros de 

Realizações (língua portuguesa, 

matemática e ciências) e Brochuras 

da DGIDC – Ministério da 

Educação 

Espaços e materiais 

disponíveis 

 

 

Crianças  

  

Nas reuniões de 

departamento 

 

Ata de reunião 

de avaliação 

 

Nos relatórios 

trimestrais 

(avaliação das 

aprendizagens) 

 

7 

Coordenador

es dos 

Departament

os pré-

escolar/1º 

CEB 

setembro, 

outubro e 

ao longo 

do ano 

letivo 

Articulação departamentos: 

-Sistematizar feed back relativo 

aos resultados da avaliação 

diagnóstica pré-escolar/1º ciclo 

-Preparação de reuniões/ acerto 

de assuntos comuns aos dois 

- Reunião entre coordenadores 

(harmonização e continuidade 

educativa) 

 

- Reunião entre coordenadores- 

aferir os resultados da avaliação 

Sede do 

Agrupamento de 

escolas 

Educadores/ 

professores 

pré-escolar/ 

1º CEB. 

Apresentação 

dos resultados 

globais da 

avaliação 

diagnóstico 

Registo/atas 
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departamentos  

-Partilha de elementos de 

avaliação 

diagnóstico 

 

Relatórios 

periódicos de 

avaliação 

2, 4, 

8,10 

Educadores 

 

 Professores 

do apoio 

 

Assistentes 

Operacionais 

 

Enc. de 

Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 

- Desenvolver conhecimentos 

acerca do ambiente natural e 

social do planeta Terra 

- Consciencializar para a 

importância da vida na terra 

- Promover o sucesso educativo 

das crianças facilitando a sua 

integração na vida social e 

escolar, a partir da descoberta 

 do mundo 

- Formar conceitos próprios 

através de descobertas 

incrementando o 

desenvolvimento de atitudes 

positivas ante a experimentação 

-Facilitar e proporcionar 

vivencias estimulantes e 

harmoniosas para a criança 

-Promover o desenvolvimento 

das competências ao nível das 

diferentes áreas e domínios 

Projeto: “Eu e o mundo: a vida na 

terra – as pessoas, os animais, as 

plantas” 

-Leitura e exploração de histórias 

(PNL e outras) 

-Realização de experiências   

-Exploração de jogos (multimédia, 

motores, associação 

correspondência...) 

- Canções, danças, poemas, … 

- Pesquisas 

- Registos 

-Participação dos pais em atividades 

no jardim-de-infância 

-Atividades plásticas 

- Saídas ao exterior  

 

 

 

 

 

Biblioteca 

municipal 

 

Bibliotecas do 

Agrupamento 

 

Livros 

 

Recursos digitais 

 

Materiais 

específicos para 

atividades 

experimentais 

(recursos das salas 

do 1º ciclo e das 

escolas EB 2,3 e 

secundária) 

 

 

 

 

 

 

Crianças  

 

 

 

Fichas de 

observação de 

competências 

 

 

 

Registos 

 

 

Nas reuniões de 

departamento  

 

Ata de reunião 

de avaliação 

  

5, 6, 

8, 9, 

10 

Técnicos da 

Biblioteca 

Municipal 

Educadores 

Assistentes 

operacionais 

Crianças 

Bibliotecas 

Ao longo 

do ano 

letivo 

- Articular pedagogicamente 

com os intervenientes da 

Biblioteca pública, com vista à 

rentabilização dos serviços 

prestados 

- Articular com as Bibliotecas 

escolares (atividades e acesso a 

livros pelos docentes do 

Projetos com bibliotecas:  
-Desenvolvimento de projetos em 

parceria com a Biblioteca municipal 

e Bibliotecas escolares (“Baús 

pedagógicos” e “Sacos de 

Histórias”) 

-Organização e participação em 

atividades (Hora do conto, atliers e 

Livros diversos 

 

Material 

audiovisual 

 

Baús pedagógicos 

Crianças 

 

Educadores 

 

 Assistentes 

operacionais 

Observação do 

interesse e 

adesão 

demonstrados 

pelas crianças  
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Escolares departamento) outras)  

5, 6, 

8, 9, 

12 

Educadores 

Professores 

do apoio 

Profs. 1º 

CEB 

Assistentes 

Operacionais 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 

Plano Nacional de Leitura: 

-Promover o gosto pelo livro e 

pela leitura  

-Articular com os pais/famílias 

atividades que valorizam e 

promovem a leitura 

 

-Desenvolvimento de atividades no 

âmbito do P. N.L. 

- Exploração orientada de livros 

recomendados pelo P.N.L. 

(oralidade, sentido da escrita, 

observação, imaginação, 

concentração…) 

-Participação das famílias na hora do 

conto e outras atividades de troca de 

livros e registos em família 

 Obras do PNL 

 

Outros recursos 

disponíveis 

Crianças 

 

Enc. 

Educação/Fa

mílias das 

crianças 

 

Atualização das 

atividades nas 

reuniões de 

departamento 

 

Apreciação nos 

relatórios 

trimestrais de 

atividade do 

departamento  

 

2. 3. 

4. 9  

Educadores 

Direção 

Município 

Coord. Dep. 

Auxiliares e 

Animadoras 

das 

atividades 

de animação 

e apoio à 

família. 

Ao longo 

do ano 

letivo 

-Articular/Avaliar os serviços 

da AAAF* 

- Detetar necessidades de 

implementação dos serviços 

AAAF 

-Supervisionar, avaliar e 

reformular 
 

 

 

 

*de acordo com o despacho nº 

9265-B/2013 

-Proposta de planificação das 

atividades 

 

-Supervisão dos serviços das 

atividades de animação e apoio à 

família (observações e contactos 

regulares) 

 

-Registos (fevereiro) 

 

 

-Reuniões com todos os 

intervenientes (Junho) 

 

Espaços/materiais 

dos serviços das 

AAAF 

 

 

Enc. 

Educação 

 

 Educadores 

 

Responsáveis 

pelos serviços 

das AAAf 

(Município) 

 

Assistentes 

serviços 

gerais  

  

Acompanhame

nto e 

observação 

Fichas de 

avaliação das 

AAAF (E.E. e 

educadores) 

(Sistematização 

dos resultados e 

comunicação ao 

Município)  

 

Relatório 

AAAF 

2, 4, 

5. 6, 

8, 

9,12 

 Educadores 

 

Assistentes 

Operacionais 

 

Crianças 

 

Ao longo 

do 

1º período 

- Promover o desenvolvimento 

pessoal e social da criança com 

base em experiências de vida 

democrática numa perspectiva 

de educação para a cidadania 

- Desenvolver nas crianças 

atitudes de auto-estima, 

“Eu e o mundo: a vida na terra – 

as pessoas ” 

Educação para a cidadania 

 

- Atividades de exploração sobre a 

identidade de si próprio e dos outros 

- Pesquisa, diálogos, e registos 

Espaços e materiais 

disponíveis 

 

Crianças 

 

 

Famílias das 

crianças 

 

 

Fichas de 

observação de 

competências 

  

 

Registos 
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Enc de 

Educação. 

 

 

respeito mútuo, regras de 

convivência, autonomia e 

espírito critica 

-Estruturar o conhecimento de 

si próprio  

- Conhecer a sua identidade 

- Reconhecer a família como 

estrutura essencial à vida 

humana 

- Desenvolver o conhecimento 

e o apreço pelos valores 

características da sua identidade 

e das diferentes culturas 

- Construir conceitos de 

geografia 

- Educar para a inclusão numa 

perspectiva de aceitação e 

valorização da diferença 

- Exploração de jogos multimédia e 

outros, filmes, canções, músicas, 

danças, histórias e dramatizações 

alusivas ao tema 

- Atividades plásticas 

- Observação e análise dos hábitos 

culturais dos diferentes povos 

- Localizar, em mapas, continentes, 

países, localidades e povos 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniões de 

departamento 

 

 

Ata de reunião 

de avaliação 

2, 4. 

5, 12 

 

Educadores 

 

Assistentes 

Operacionais 

 

 

outubro 

-Consciencializar para a 

importância da aquisição e 

desenvolvimento de hábitos de 

alimentação saudáveis 

-Corrigir de hábitos alimentares  

- Estações do ano: outono 

- Sensibilizar para as alterações 

que a natureza sofre ao longo 

do ano 

- Fomentar a observação do 

ambiente natural e a 

identificação de características 

relacionadas com o outono 

 

- Alimentação: 

- Assinalar o dia da alimentação. 

-Exploração da roda dos alimentos; 

-Elaboração de cartazes de 

sensibilização sobre hábitos 

alimentares corretos 

 

- Saídas ao exterior para observação 

e recolha de materiais 

- Pesquisas, diálogos e registos 

- Exploração de jogos multimédia e 

outros, canções, músicas e histórias 

alusivas ao tema 

- Atividades plásticas 

Materiais comuns 

dos J.I. 

 

Materiais naturais 

 

Recursos 

relacionados com 

os temas  

Crianças 

  

 

Enc. 

Educação 

 

 

Famílias das 

crianças 

 

 

 

Fichas de 

observação de 

competências 

 

 

Observação 

  

 Registos 
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-Envolver as crianças no 

imaginário e na magia do dia 

- Atividades culinárias 

- Experiências 

Dia das Bruxas: 

-Histórias, canções e atividades 

plásticas relacionadas com o tema 

-Comemoração do dia das Bruxas 

2, 7, 

8, 9 

Educadores 

 

Assistentes 

Operacionais 

novembro -Reviver a tradição do S. 

Martinho de forma lúdica e 

criativa envolvendo toda a 

comunidade educativa 

Magusto:  

- Lenda de S. Martinho e outros 

textos de oralidade 

-Construção de adereços 

- Magusto 

Recursos 

relacionados com 

os temas e outros 

disponíveis 

 

Crianças  

 

Enc. 

Educação 

 Observação  

 

 Registos 

 

  

2, 5, 

8, 9, 

12 

Educadores 

 Professores 

do apoio 

Profs. 1º 

CEB 

Direção 

Município 

Assistentes 

Operacionais 

dezembro - Preparar a festa de Natal em 

articulação com a comunidade 

-Promover a interiorização de 

valores e tradições 

  

Festa de Natal: 

-Participar na festa de Natal 

promovida pelo Município 

-Decorar a sala de atividades 

-Elaborar postais e prendas de Natal. 

-Realizar registos gráficos e 

grafismos 

-Recitar poesias e canções temáticas 

-Escrever uma carta ao Pai Natal 

Recursos 

relacionados com 

os temas e outros 

disponíveis 

 

 

Crianças 

 

 Enc.  

Educação 

 

Comunidade 

educativa 

 Observação  

 

 Registos 

 

 

 7 Educadores; 

Professores 

do apoio 

Profs. 1º 

CEB. 

Coordenador

es depart 

17, 18 e 19 

de 

dezembro 

-Articular com 1º ciclo 

-Trocar dados de avaliação 

pertinentes, atualizando as 

informações sobre as crianças, 

sobretudo as de 5 anos 

-Atualizar os encarregados de 

educação sobre a evolução das 

crianças 

Avaliação 1º período: 

 

-Registar observações/avaliações 

-Reunir com docentes 1º ciclo  

- Receber e comunicar aos pais / 

encarregados de educação a 

avaliação das crianças 

 

 

Educadores 

 

Professores 

do apoio 

 

Profs. 1º CEB 

Encarregados 

de Educação 

 

Fichas de 

observação de 

competências 

 

 Relatórios 

 

Reuniões de 

avaliação (atas) 
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2, 7, 

8, 9 

Educadores 

Professores 

do apoio 

Profs. 1º 

CEB 

Assistentes 

Operacionais 

 

 

Início de 

janeiro 

- Promover o diálogo em 

grupo 

-Fomentar o convívio 

escola/comunidade 

- Vivenciar costumes e 

tradições (identidade cultural) 

Os Reis: 

 

- Cantar os Reis na comunidade 

Canções do 

património oral 

português 

 

Material de 

desgaste 

Crianças 

Encarregados 

de Educação 

Comunidade 

em geral 

Observação 

 

Registos 

5,6, 

12 

Educadores 

 

 

 

Assistentes 

Operacionais 

 

Crianças 

 

 

 

 

 

 

janeiro 

-Conhecer os seres vivos e 

relacioná-los com o seu habitat 

(identificar diferentes tipos) 

 

- Identificar caraterísticas de 

animais selvagens e animais 

domésticos 

 

-Nomear e identificar 

caraterísticas dos animais: 

revestimento, locomoção e 

alimentação 

 

-Conhecer caraterísticas de 

alguns animais exóticos 

 

-Identificar caraterísticas 

comuns aos diferentes animais 

e habitats 

 

-Classificar recorrendo a 

diferentes critérios 

“Eu e o mundo: os animais e o seu 

habitat”: 

- Pesquisa, observação e diálogos 

-Construção de um painel com os 

habitats dos animais 

 

Roteiro de Língua Portuguesa: 

- Elaborar um dicionário dos bichos” 

ABC dos bichos” (PNL) 

 

Roteiro de Ciências: 

- À descoberta dos animais- Como 

são? Onde vivem? 

 

Roteiro de Matemática: 

- Realizar conjuntos de animais 

Registos pictóricos 

Livros 

Revistas 

Gravuras 

Imagens 

Computador 

Saídas ao exterior 

 

 

Crianças  

Fichas de 

observação de 

competências 

 

Observação do 

nível de adesão 

das crianças 

 

Reuniões de 

avaliação (atas) 
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5, 6, 

8,12 

Educadores 

 

Assistentes 

operacionais 

 

Crianças 

 

 

 

fevereiro 

- Conhecer alguns direitos dos 

animais 

- Como cuidar dos animais de 

estimação 

- Conhecer a importância dos 

animais na nossa vida 

-Desenvolver o espírito de 

observação/atenção e 

memorização 

-Ouvir e identificar sons 

determinantes de uma palavra 

 

 

 

 

-Realizar e sistematizar 

aprendizagens matemáticas 

-Compreender a utilidade da 

matemática no dia-a-dia 

 

- Despertar o interesse e o 

espírito científico 

 “Eu e o mundo: os animais nossos 

amigos” 

Roteiro de Língua Portuguesa: 

-Pesquisar e recolher informação 

sobre os animais e a sua utilidade na 

vida do Homem 

-Registar poesias, canções e 

pictogramas 

-Leitura e exploração de histórias 

(PNL e não só) 

-Grafismos 

-Identificar palavras com o mesmo 

som, associar fonemas; 

-Organizar sequências de imagens 

sobre o tema 

 

Roteiro de Matemática: 

-Elaboração e leitura de gráficos 

- Sequências e padrões simples 

- Receita culinária: medição dos 

ingredientes 

 

Roteiro de Ciências: 

À descoberta dos animais- 

a sua função na nossa vida 

Computador 

 

Registos pictóricos 

 

Manuais de 

grafismos 

 

Livros 

Crianças 

  

Fichas de 

observação de 

competências 

 

Observação do 

nível de adesão 

das crianças 

 

Reuniões de 

avaliação (atas) 
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2, 7, 

8, 9 

Direção 

 

Educadores 

 

Professores 

do apoio 

 

Assistentes 

Operacionais 

 

Município 

 

março 

-Promover o jogo simbólico e 

o faz de conta 

-Desenvolver a imaginação e a 

criatividade 

-Utilizar diferentes técnicas de 

expressão plástica 

-Acompanhar musicalmente o 

canto, com tons e andamentos 

diferentes 

-Saber fazer silêncio para 

escutar e identificar sons 

-Comunicar através da 

mímica, vivências e ideias 

“Eu e o mundo: os animais e o seu 

ciclo de vida” 

Brochura Artes: 

-Atividades de expressão plástica, 

musical, dramática/teatro e dança 

-Confecionar os disfarces/ máscaras 

de Carnaval 

-Desfile de Carnaval 

 

Materiais a 

selecionar depois 

de acordar o tema 

 

Material diverso de 

Carnaval 

Crianças 

 

Enc. 

Educação 

 

Comunidade 

educativa 

 

Fichas de 

observação de 

competências 

 

Observação do 

nível de adesão 

das crianças - 

Registos 

 

Reuniões de 

avaliação (atas) 

 

2,9, 

12 

Educadores 

 

Professores 

do apoio; 

 

Assistentes 

Operacionais 

março/ 

abril 

-Criar oportunidades de 

contacto com a escrita e 

desenvolvimento da 

consciência fonológica 

-Partilhar oralmente 

observações 

- Vivenciar e respeitar épocas 

festivas e suas tradições 

-Perceber a utilidade dos 

números 

-Relacionar conceitos de 

número e quantidade 

-Fazer correspondências e 

seriações 

 

Roteiro de Língua Portuguesa: 

-Dialogar sobre os temas: Dia do 

Pai, o ciclo de vida dos animais e 

Páscoa 

-Explorar rimas, poesias, lenga-

lengas, histórias, jogos de linguagem 

temáticos 

-Identificar: fonética/associar 

fonemas a determinados grafismos 

-Fazer a segmentação silábica. 

-Leitura e exploração de histórias 

(PNL e outras) 

 

 

Computador 

 

Registos pictóricos 

 

Livros 

 

 

Materiais naturais 

 

Livros 

 

 Material de 

desgaste 

Pais das 

crianças 

Famílias 

 

Crianças 

 

Comunidade 

educativa  

Fichas de 

observação de 

competências 

 

Observação do 

nível de adesão 

das crianças - 

Registos 

 

Reuniões de 

avaliação (atas) 
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-Resolver problemas simples 

do dia-a-dia recorrendo à 

contagem 

-Valorizar a vida de todas as 

espécies 

-Identificar diferentes fases de 

desenvolvimento (ciclo vital) 

de alguns animais 

Roteiro de Matemática: 

- Ordenar sequências do ciclo de 

vida 

-Realizar contagens 

- Organizar dados recolhidos sobre o 

ciclo vida de vida dos animais 

Roteiro de ciências: 

À descoberta dos animais - o seu 

ciclo de vida 

2,8, 

12 

Educadores 

Crianças 

 

Professores 

do apoio 

 

Assistentes 

Operacionais 

março/ 

abril 

-Adquirir vocabulário 

relacionado com as festividades 

-Promover a coordenação geral 

ampla e a motricidade fina 

-Descobrir e utilizar as 

possibilidades motoras, 

sensitivas e expressivas 

Brochura Artes: 

-Atividades de expressão plástica, 

musical, dramática/teatro e dança 

-Realização de jogos 

-Elaboração de um postal/ 

lembrança: Pai e Páscoa 

 

Amêndoas/ovos de 

chocolate 

 

Material de 

desgaste 

Crianças 

 

Enc. 

Educação 

 

Fichas de 

observação de 

competências 

 

Observação do 

nível de adesão 

das crianças - 

Registos 

 

Reuniões de 

avaliação (atas) 

7 

Educadores 

Professores 

do apoio 

Profs. 1º 

CEB. 

7, 8 e 9 de 

abril 

-Realizar reuniões: troca de 

informações e atualização das 

mesmas acerca das 

aprendizagens das crianças 

Avaliação 2º período: 

- Registar observações 

- Articulação com o 1º CEB  

(reunião com os docentes do 1º 

ciclo) 

- Informação aos encarregados de 

educação 

 

Computador 

 

  

Educadores 

Professores 

do apoio 

Profs. 1º CEB 

Encarregados 

Avaliação das 

aprendizagens 

das 

crianças/alunos 

em reunião com 

docentes  pré-

escolar/1º CEB 

Fichas de 

observação de 
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de Educação competências 

 Educadores 

Crianças 

Professores 

da Educação 

Especial 

Assistentes 

Operacionais 

 

 

 

maio 

-Abordar o conceito de vida: 

familiarização com a vida 

vegetal 

-Observar transformações, fazer 

comparações 

-Respeitar a vida: cuidados para 

o crescimento da planta 

-Tomar consciência do conceito 

de “ciclo de vida” das plantas 

(nascer, desenvolver-se e 

morrer… para voltar a 

renascer) 

-Observar a variedade de 

plantas utilizadas na 

alimentação e saúde 

-Elementos naturais: observar 

mudanças e alterações: causas e 

efeitos 

As Plantas: 

-Recolher amostras de plantas e 

sementes 

-Realização de experiências: 

plantações/sementeiras 

-Confeção de uma receita a partir 

das plantas recolhidas (chá, sopa,…) 

 

-Projeto ZENIUS para a pré-escolar 

e o 1º CEB; execução do conteúdo 

temático da natureza. 

 

 Roteiro de Ciências: 

-Saídas: observação da vegetação do 

meio circundante, 

potenciando/estimulando situações 

de descoberta do meio natural 

-Dialogar/pesquisar sobre o ciclo de 

vida das plantas/árvores 

- Observar/distinguir e classificar  as 

diferentes partes das plantas: raiz, 

caule/tronco, folhas, fruto 

-Atividade de observação/ 

classificação de frutos e legumes 

Livros 

 

Material de 

desgaste 

 

Plantas/ sementes 

Comunidade 

escolar  

Fichas de 

observação de 

competências 

 

Observação do 

nível de adesão 

das crianças - 

Registos 

 

Reuniões de 

avaliação (atas) 
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2, 12 

 

 

Educadores 

Crianças 

Assistentes 

Operacionais

. 

 

maio -Verbalizar/identificar o nome 

da mãe e as suas caraterísticas 

-Desenvolver a linguagem 

-Adquirir novo vocabulário 

-Exprimir sentimentos e afetos 

Dia da mãe: 

-Diálogo sobre a mãe 

- Falar sobre as caraterísticas físicas 

e psicológicas da mãe 

-Elaborar uma lembrança para a 

mãe, relacionada com plantas 

Livros 

 

Material de 

desgaste 

 

Sementes/ plantas. 

 

Comunidade 

escolar 

 

Observação do 

nível de adesão 

das crianças - 

Registos 

 

Reuniões de 

avaliação (atas) 

 Educadores 

Crianças 

Professores 

da Educação 

Especial 

Assistentes 

Operacionais 

maio/ 

junho 

-Compreender e interpretar 

uma história 

-Adquirir novo vocabulário 

-Utilizar corretamente o 

vocabulário básico adequado a 

diferentes temas e situações 

-Exprimir oralmente fatos, 

ideias, sentimentos e vivências 

básicas, mediante descrições, 

narrações ou expressões 

Continuação do tema: As Plantas  
-Explorar a história “A árvore 

generosa”, de Shel Silverstein 

-Realização de uma atividade 

relacionada com a história referida 

-Exposição das atividades realizadas 

na sede do agrupamento 

 

Roteiro da Língua Portuguesa: 

-Reconhecer e avaliar a linguagem 

oral, como instrumento para 

comunicar sentimentos, ideias e 

interesses próprios e para conhecer 

os dos outros 

Livro 

 

Material de 

desgaste 

Comunidade 

escolar  

Fichas de 

observação de 

competências 

 

Observação do 

nível de adesão 

das crianças - 

Registos 

 

Reuniões de 

avaliação (atas) 

 

2, 7, 

9, 12 

 

Educadores 

Crianças 

Profs. 1º 

CEB 

Professores 

da Educação 

Especial 

Assistentes 

Operacionais 

Direção 

Município 

junho -Conhecer alguns direitos e 

deveres das crianças 

-Proporcionar espaços e 

momentos de convívio 

-Respeitar as diferenças 

 

Dia da criança: 

 

-Exploração dos direitos da criança 

-Elaboração de um cartaz sobre os 

direitos da criança 

-Criar oportunidades de convívio e 

divertimento 

-Festejar o dia da criança 

 

Local a definir pela 

Direção/ Câmara 

para a festa da 

criança 

 

Material de 

desgaste 

Crianças 

  

Comunidade 

escolar. 

 

Avaliação das 

atividades na 

reunião de 

departamento 
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 Educadores 

Crianças 

Professores 

da Educação 

Especial 

Assistentes 

Operacionais 

 

 

junho -Sensibilizar a criança e a 

comunidade para problemáticas 

do ambiente 

-Aprender regras básicas para 

proteger as florestas de 

incêndios 

-Responsabilizar as crianças 

para a preservação do ambiente 

 

Educação para a cidadania: 

Prevenção de incêndios 

-Fazer registos alusivos ao tema 

-Visitar o Quartel dos Bombeiros/ 

convidar um Bombeiro para ir ao 

Jardim falar de prevenção 

-Interação com o meio próximo, 

sensibilizando a população com 

cartazes 

  

Material de 

desgaste 

Comunidade 

escolar 

Bombeiros  

Fichas de 

observação de 

competências 

 

Observação do 

nível de adesão 

das crianças - 

Registos 

 

Reuniões de 

avaliação (atas) 

2, 7, 

9, 10 

 

 

Educadores 

Crianças 

Profs. 1º 

CEB 

Professores 

da Educação 

especial 

Assistentes 

Operacionais 

Município 

junho 

 (dias e 

destinos a 

definir) 

-Desenvolver a capacidade de 

iniciativa e tomada de decisões 

pessoais  

-Proporcionar vivências em 

contextos mais alargados 

-Aumentar conhecimentos 

 

Visitas de estudo: 

 

(estas realizam-se por jardim-de-

infância ou agregando-se estes a 

outros jardins ou escolas do 1º ciclo) 

 

 -Preparação e realização das visitas 

de estudo 

 

 

Autocarro 

 

Comunidade 

escolar 

 

Avaliação das 

visitas em 

reunião de 

departamento. 

 

Visitas de 

estudo pontuais 

serão avaliadas 

através de 

formulário 

próprio  

5, 6, 

7, 12 

 

Educadores 

Profs. 1º 

CEB 

Crianças 

junho 
(última 

semana de 

atividade 

letiva do 

1º CEB) 

-Contactar com outros espaços, 

organização e diferentes formas 

de estar na escola 

-Promover momentos de 

convívio 

 

 

Estágios na Escola do 1º CEB: 

-Realizar atividades em contexto de 

sala do 1º CEB (a definir com os 

docentes, momentos de 

encontro/atividades com as crianças) 

Salas do 1º CEB; 

Material existente 

nas salas de aula ou 

outro 

intencionalmente 

selecionado 

Crianças 

Alunos do 1º 

CEB 

Docentes 

Avaliação com 

os docentes do 

1º CEB e na 

reunião de 

departamento 
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5, 6, 

12 

 

 

Educadores 

Crianças 

Assistentes 

Operacionais 

Crianças 

junho -Conhecer as tradições 

populares 
Santos Populares: 

-Decorar a sala 

-Recriar tradições populares: recolha 

de rosmaninho 

Materiais diversos 

de expressão 

plástica 

Comunidade 

escolar 

Observação do 

nível de adesão 

das crianças - 

Registos 

 

Reuniões de 

avaliação (atas) 

2, 7, 

9 

Educadores 

Crianças 

Professores 

do 1º CEB 

Professores 

da Educação 

Especial  

Assistentes 

Operacionais 

junho - Promover o convívio 

-Participar nas tarefas de grupo, 

sugerindo e planeando 

-Cooperar com outras crianças 

de forma associada 

 

Final do ano letivo: 

-Realização de uma festa de fim de 

ano 

 

Lanche convívio 

 

Comunidade 

escolar 

 

 

 

 

Avaliação da 

atividade em 

reunião de 

departamento 

 

 Educadores 

Assistentes 

Operacionais 

Crianças 

4 de julho  Encerramento das atividades letivas Salas de atividades Comunidade 

escolar 

7 Educadores 

 Professores 

da Educação 

especial 

Professores 

do 1º CEB 

Coordenador

es de 

departament

o 

Datas a 

definir 

pela 

Direção 

-Comunicar a avaliação aos 

encarregados de educação 

-Atualizar com os docentes do 

primeiro ciclo as informações 

acerca das aprendizagens das 

crianças 

-Outros trabalhos de 

encerramento 

 

Avaliação final - 3º período: 

- Reunir com os docentes do 1º CEB 

para avaliação (crianças de 5 anos) 

- Elaborar relatório de avaliação do 

trabalho desenvolvido 

-Reunião de departamento 

(avaliação) 

-Reunir com encarregados de 

educação para entrega das fichas 

observação de competências 

-Preencher e entregar documentação 

Salas das 

escolas/Jardins 

 

Computador 

 

Educadores 

Professores 

da Educação 

especial 

Professores 

do 1º CEB 

Encarregados 

de  Educação 

Avaliação das 

aprendizagens 

das crianças em 

reunião com 

docentes pré-

escolar/1º CEB 

 

Relatório das 

atividades do 

departamento 
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própria deste período 

 

Avaliação do 

PAA, PCG e 

das 

aprendizagens 

do grupo de 

crianças 

 

 Fichas de 

observação de 

competências 

 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO AGRUPAMENTO 

    ANO LETIVO 2013/2014 

Metas do Agrupamento de Escolas de Castro Daire 

1 – Promover uma escola segura; 

2 - Promover atitudes de cidadania e respeito pelos outros; 

3 – Prevenir o abandono e o absentismo escolares, proporcionando diversas ofertas formativas; 

4 – Promover estilos e hábitos de vida saudáveis; 

5 - Melhorar significativamente os níveis de desempenho dos alunos; 

6 – Incentivar a melhoria da prática docente, recorrendo a novas metodologias, estratégias e materiais no processo de ensino/aprendizagem; 

7 - Articular pedagogicamente a educação Pré-Escolar, os três ciclos do Ensino Básico e o Secundário; 

8 – Fomentar uma maior participação dos Encarregados de Educação nas actividades escolares; 

9 – Articular e colaborar entre os diferentes elementos da comunidade educativa; 
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10 - Articular e promover a colaboração da escola/Agrupamento com outras instituições; 

11 - Promover e valorizar a formação do pessoal docente e não docente; 

12- Desenvolver competências/aprendizagens e construção de saberes integrados no sentido de se reforçarem as competências curriculares. 


