
 

 

Atividades\Local Objetivos Específicos Calendarização 

Visita a Vila Nova da Barquinha e ao 
Castelo de Almourol 
(5 anos) 

• Identificar aspetos culturais e histó-
ricos através de diversas experiên-
cias; 

• Reconhecer a riqueza do passado 
histórico; 

• Promover a discussão e a partilha 
das experiências e opiniões das cri-
anças 

31 de janeiro de 2020 

“2 DEDOS DE CHÁ” 

• Entrega dos registos de auto, 
hetero e coavaliação 

•  Dar conhecimento aos encarregados 
de educação relativamente ao 
desenvolvimento dos seus 
educandos 

10 a 14 de fevereiro de 2020 

Carnaval 

• Elaboração dos adereços de 
Carnaval, no jardim infância, com 
a participação das famílias e 
Centro Convívio 3ª idade. 

• Desfile de Carnaval. 

• Festa de Carnaval. 
(Ruas da Freguesia da Ajuda /Escola) 
- JFAjuda 

• Desenvolver a criatividade 

• Saber divertir-se 

• Desenvolver o convívio 
Escola/Família/ /Meio 

20 de fevereiro de 2020 

Partilha 1º ciclo 

• Clube de leitura promovido pela 
CML com crianças 5 anos na 
Biblioteca Municipal de Alcântara 

 1 de março de 2020 

Passeios sustentáveis 

• Ida de barco à Trafaria (partida 
estação Belém) 

• Piquenique 

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

• Promover situações de aprendizagem 
variadas; 

• Aprofundar interesses de cada um; 

• Relacionar o meio ambiente com os 
meios de transporte sustentáveis; 

• Identificar tipos de transporte 
variados. 

março de 2020 

“2 DEDOS DE CHÁ” 

• Comemoração do Dia do Pai 
•  Promover a partilha entre os 

diferentes intervenientes da 
comunidade escolar. 

19 de março de 2020 



 

Um dia na Escola 

• Apresentação do PE da escola 1º 
ciclo EB. aos pais e crianças da 
pré-primária 

 

   

• Explanação da política educativa e 
PAA da escola 1º ciclo 

• Apresentação dos protocolos 
celebrados entre o CCR e M.E 

•  Promover a relação entre as famílias  
e a Escola; 

março de 2020 

Laço Azul 

• Sensibilização para a proteção 
dos maus tratos nas crianças 

• Confeção de trabalhos projeto 
para a participação em exposição 
conjunta com os restantes JI da 
freguesia 

• 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 

“2 DEDOS DE CHÁ” 

• Comemoração do Dia da Mãe” 
- Aula de Biodanza (Pavilhão do 
CCRCCR) 

• Momento de partilha, convite à alegria 
de viver, ao prazer de dançar e 
aprender a conviver 

04 de maio 2020 
1ª sessão 17h/18h 
2ª sessão 18h/19h 

Visita de Estudo – Quinta da 
Granja (a confirmar) 

• Contactar com o meio rural e as 
suas atividades agrícolas e 
pastorícias 

• Reconhecer a importância dos 
recursos naturais para a 
sobrevivência humana e animal   

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 2020 

Partilha com 1º ciclo 
Passeio de Finalistas 

• Visita ao Oceanário 
 
 

•  Convívio entre todas as crianças de 5 
anos dos Jardins de Infância da 
freguesia da Ajuda em junção com 
os finalistas 4ºano 

01 de junho 2020 

Partilha 1º ciclo - Momento final 
para a transição escolar 

• Visita à escola CCR 

• Apresentação das várias 
atividades 

• Almoço convívio com alunos 1º 
ano 

• Conhecer as instalações das novas 
escolas. 

• Conviver com os colegas do ano 
anterior 

•  Conviver com colegas dos vários 
anos de escolaridade 

maio/junho 2020 

“2 DEDOS DE CHÁ” 

• Entrega dos registos de auto, e 
hétero avaliação 

•  Dar conhecimento aos encarregados 
de educação relativamente ao 
desenvolvimento dos seus 
educandos 

26 de junho 2010 

Festa de Final de ano/ 
Festa de Finalistas 

• Aula de ginástica, xadrez, 
andebol, judo, ioga e música para 
pais e filhos; 

• Almoço/piquenique familiar; 

• Promover o convívio entre as 
diferentes valências da Instituição e 
famílias; 

• Apresentar das atividades 
desportivas desenvolvidas ao longo 
ano letivo 

20 de junho 2020 
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• Apresentação da ginástica 
rítmica. 

(Parque Moinhos de Santana) 

• Fomentar o espírito de partilha e 
pertença da sua escola 

 

 
 
 
 


