
 

 

Atividades\Local Objetivos Específicos Calendarização 

Laço Azul • Homenagear aqueles que morreram 
como resultado de abuso infantil; 

• Apoiar as famílias e fortalecer as 
comunidades nos esforços 
necessários para prevenir o abuso 
infantil, a negligência e os maus 
tratos. 

abril de 2020 

Visita de Estudo – Grutas de Mira 

D’Aire e Candeeiros 

• Promover situações de aprendizagem 
variadas; 

• Aprofundar interesses de cada um; 

• Proporcionar uma série de situações e 
vivências, levando a criança a 
experimentar várias emoções e 
aprender a lidar com elas; 

• Identificar e distinguir tipos de rochas; 

• Reconhecer a formação de 
estalactites, estalagmites e colunas; 

• Promover situações de diálogo que 
induzam a construção de 
conhecimento. 

maio de 2020 

Visita de Estudo – Museu da 
Carris 

• Promover situações de diálogo que 
induzam a construção de 
conhecimento; 

• Promover situações de aprendizagem 
variadas; 

• Aprofundar interesses de cada um; 

• Relacionar a exposição com os meios 
de transporte; 

• Identificar tipos de transporte variados. 

maio de 2020 

Dia da Criança 
 

• Reconhecer o papel da criança na 
sociedade e no mundo de amanhã; 

• Propiciar situações de socialização 
mais alargadas. 

01 de junho de 2020 

Olisipíadas (final) 

• Modalidades: Judo, Xadrez, 
Ginástica Para Todos e Andebol. 

• Desenvolvimento do potencial 
psicomotor; 

• Sociabilização, através do convívio e 
do trabalho em equipa; 

• Promoção de comportamentos 
adequados 

• Experimentação de várias emoções 

• Faceta lúdica e facilitadora da 
relação entre os seus pares. 

junho 2020 

Passeio de Finalistas 

• Visita ao Jardim Zoológico 

• Convívio com todos os alunos do 
4.º ano das escolas da Ajuda 

• Almoço (piquenique) de convívio 
    (Jardim Zoológico de Lisboa) 

• Convívio entre todas as crianças do 
4º ano do bairro da Ajuda. 

 

junho 2020 

Transição escolar 

• Visita à escola 2+3 Francisco de 
Arruda, à turma dos colegas do 
5.º ano 

(Escola 2,3 Francisco de Arruda) 

• Conhecer as instalações das novas 
escolas. 

• Conviver com os colegas do ano 
anterior 

junho 2020 
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Marchas Infantis 

• Participação no desfile de 
marchas infantis da Câmara 
Municipal de Lisboa 

• Tema: 100 anos de Amália 

• Aumentar o sentimento de pertença 
das tradições do seu bairro e do 
município 

• Fomentar o convívio entre os vários 
marchantes infantis 

junho 2020 

Romaria de Santo Amaro 
Participação na romaria. 

• Relação entre os alunos das várias 
escolas da freguesia 

• Mostragem dos trabalhos efetuados 
pelos alunos no stand atribuído ao CCR 

23 a 28 junho de 2020 

Festa de Final de ano 
✓ Aula de ginástica, xadrez, 
andebol e música para pais e filhos; 
✓ Almoço/piquenique familiar; 
✓ Apresentação da ginástica 
Rítmica. 
(Parque Moinhos de Santana) 

• Promover o convívio entre as 
diferentes valências da Instituição e 
família 

20 de junho de 2020 

Festa de Finalistas 

• Missa da Amizade 

• Jantar/ convívio entre 
Escola/Família 

• Contribuir para uma maior 
aproximação escola/família 

 

27 de junho de 2020 

 


