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Plano Anual de Atividades
Ano Letivo 2016/ 2017
Plano Anual de Atividades
O Plano Anual de Atividades (PAA) do CCR CCR (Centro Cultural e Recreativo das Crianças do Cruzeiro e Rio-Seco) tem como documento de referência o Projeto
Educativo da Escola cuja construção, apesar de assentar em princípios e valores, pretende concretizar as metas e finalidades por ele estabelecidas, fazendo eco dos
pressupostos que lhe estão subjacentes. Assim, no respeito pela coerência, pretende ser não só um documento do planeamento e operacionalização do trabalho a
desenvolver, mas também o reflexo do dinamismo e da missão formativa desta instituição, através da realização de projetos e atividades que vão de encontro às
necessidades e interesses da comunidade educativa.
Após a recolha dos dados relativos às atividades e projetos a realizar, procedeu-se à sua organização por áreas temáticas, de modo a facilitar a consulta.

Mês

Dia

Intenção/ Atividade

Objetivos

Novembro

Outubro

Setembro

1 Início do Ano Escolar
15 Início das Atividades Letivas
22 Início do outono
Apresentar o projeto a desenvolver durante o ano letivo;
• Reunião de Pais com equipa docente das salas 7/8;
23 9/10 respetivamente (18h)
Reconhecer as características da estação do ano;
1 Dia Internacional da Musica

Conciliar a musica com a arte corporal. Movimento e som no pavilhão do CCR

9 Dia Mundial dos Correios

Conhecer um meio de comunicação em desuso;

16 Dia Mundial da Alimentação

Promover a aquisição de hábitos saudáveis no que diz respeito à alimentação;

25 Teatro Politeama “A pequena Sereia”

Atividade Cultural para o grupo de 5 anos

28 Dia Mundial da Terceira Idade

Promover uma maior aproximação às pessoas mais velhas. Aprender a respeitar o próximo;

3 Teatro Politeama “A pequena Sereia”

Atividade Cultural para os grupos de 3/4 anos

7 Teatro Academia de Santo Amaro “Hakuna Matata”

Atividade Cultural para os grupos de 3/4 e 5 anos / Oferta de JF Alcântara

8 Teatro " João e o Pé de Feijão"

Pavilhão do CCR

9 Fotografia de Natal
11 Dia de S. Martinho
15 Dia Nacional da Lingua Gestual Portuguesa

Conhecer outras formas de comunicação e respeitar as diferenças

16 Dia Nacional do Mar

Assinalar a data " O Mar não é só praia"

21 Dia Nacional do Pijama

Promover sentimentos de solidariedade, entre as crianças;

24 Dia Mundial da Ciência

Estimular o gosto pela ciência e experiências;

1 a 24 Comemoração da época natalícia

Dezembro

Comemorar o dia festivo;
Conhecer os costumes e tradições culturais;

Conhecer os costumes e tradições culturais;

3 Dia Internacional das Pessoas com deficiência

Aprender a respeitar e a aceitar a diferença

6 Circo de natal

Saida ao Coliseu dos Recreios /Oferta da J. F. Ajuda

12 Desfile de Pais de Natal

Corso festivo promovido pela junta de Freguesia de Alcantara

16 Festa de Natal

Comemorar entre as crianças da Instituição O Natal

18 Dia Internacional das Migrações

" Porque deixamos a nossa casa"

19 a 21 Elaborar os registos de observação/avaliação

Preeenchimento de registos de observação

Janeiro

19 e 2
de Jan 1ª Interrupção da atividade letiva
1 Dia Mundial da Paz
4 Dia Mundial do Braille

Assinalar o dia
Respeitar a diferença. Entender uma outra forma de escrita/ leitura diferente

Janeiro
Fevereiro
Março

6
data a
definir
21
22
23
27 a 1
Mar
28

Abril
Maio

Assinalar a data;

Dia Internacional da Lingua Materna
Olisipiadas
Desfile de Carnaval

Pavilhão da Ajuda

2ª interrupção da atividade letiva
Entrudo / jardim infância encerrado
Saída/ Passeio
19 Dia do Pai
21 Dia Mundial da Poesia
Dia Mundial da Poesia
Dia Mundial da Árvore
21 Dia Mundial da Floresta

Assinalar a data com um presente elaborado pelas crianças;
A árvore dos poemas
Entender e conhecer outras formas de leitura
Assinalar os dias comemorativos;
Promover, junto das crianças, os cuidados a ter com a natureza;
Assinalar o dia comemorativo;

22
22
27 a 31
26
27
1
2
10 a 13
5 a 18
7
7
19
21
22
23
23
25
29
1
3
5
6
15
18
22
data a
definir
1
5
6a9
5e6
9
20 a 30
3a7
30

Início da Primavera
Dia Mundial da Água
Elaborar os registos de observação/avaliação
Dia do Livro Português
Dia Mundial do Teatro
Dia Nacional do Dador de Sangue
Dia das Mentiras
Dia Internacional do Livro Infantil
Observação e avaliação
3ª interrupção da atividade letiva
Dia Mundial da Saúde
Dia Nacional dos Moinhos
Visita aos Bombeiros V. do Dafundo
Visita aos Bombeiros V. do Dafundo
Dia Mundial da Terra
Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor
Dia Nacional de educação de Surdos
Dia da Liberdade
Dia Mundial da Dança
Dia Mundial do Trabalhador
Dia Internacional do Sol
Dia Europeu da Musica
Dia da Mãe (primeiro domingo do mês)
Dia Internacional da Familia
Dia Internacional dos Museus
Dia do Autor Português
Saída/ Passeio (Museu)
Dia Mundial da Criança
Dia Mundial do Ambiente
Projeto de transição para o 1º ciclo
Festa de Finalistas
Piscina Monsanto
Prais da Riviera
Final da Atividade Letiva

Preeenchimento de registos de observação
Reconhecer e valorizar o livro português
Reconhecer e valorizar esta atividade cultural
Reconhecer a importância do ato de "doar sangue"
Assinalar a data e brincar com as "intenções"
Estimular o gosto e o respeito pela leitura e pelos livros;
Preenchimento
Preeenchimento de registos de observação
Promover a aquisição de hábitos preventivos na área da saúde;
Dar a conhecer às crianças o papel importante que os moinhos tiveram no processamento
das materias primas e na fabricação de produtos
Transporte oferecido pela corporação
Transporte oferecido pela corporação
Aprender a respeitar os recursos que temos;
Reconhecer e respeitar o livro e quem o escreve
Respeitar a diferença e o direito à diferença
Conhecer a história que envolve a data
Assinalar a data comemorativa;
Assinalar o dia comemorativo;
Programa da ONU para o Ambiente
1º Domingo de Maio. Valorizar a data com um presente elaborado pelas crianças;
Reconhecer a família, a sua função. O que é uma família?
Assinalar o dia comemorativo;
O que é um autor?

Assistir ao concerto da "Orquestra da Metropolitana de Lisboa"
Aprender a respeitar o meio envolvente
Promover a integração das crianças de 5 anos no espaço escola
Festa comemorativa das crianças a entrar no 1º ano do ensino básico
Atividade a realizar mediante inscrição
Atividade a realizar mediante inscrição

Julho

Junho

Dia de Reis

Atividades a programar
A atualização e/ou alteração deste PAA pode ser feita sempre que a comunidade educativa considerar necessário a fim de enriquecer a qualidade de todo o trabalho
perspetivado no inicio, em próprio.

Outubro de 2016

Diretora Pedagógica: Manuela Mendes

