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Centro Social do Candal – Marco  

Ano letivo 2017/2018 

Plano Anual de Atividades 

Plano Anual de Atividades – Ano letivo 2017/2018 

Calendarização 1º trimestre Atividades Aprendizagens 

Setembro 

1 

Reabertura da Escola 

- Recepção das crianças 

- Início das atividades 

- Revelar interesse e gosto em realizar novas aprendizagens; 

- Expressar emoções e sentimentos; 

- Interagir e socializar de forma positiva com o outro. 

8 

Reunião de Pais 

- Apresentação do Projeto Educativo e do Projeto 

Pedagógico 

 

 

Novembro 

10 

Magusto  

- Lanche com castanha assada 

- Interagir e socializar de forma positiva com o outro; 

- Identificar algumas manifestações do património cultural do seu 

meio. 

17 

Aniversário do Jardim da Régia 

- Lanche de comemoração 

- Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes grupos 

do meio social próximo. 

 

20 

Dia dos Direitos Internacionais das Crianças 

- Comemoração do Dia Nacional do Pijama, 

inserido no Programa Mundos de Vida 

- Demonstrar comportamentos de apoio e entreajuda, por iniciativa 

própria ou quando solicitado. 

 

24 

Dia Mundial da Ciência 

- Atividade de sala “Cientistas malucos” 

- Participar com interesse no planeamento e implementação da 

metodologia que caracteriza o processo de descoberta da investigação 

científica; 

- Descrever e procurar explicações para fenómenos e transformações 

que observa no meio físico e natural. 

Dezembro 

Ao longo do 

mês 

Natal 

- Atividades e decoração das salas  

- Realização de um presente de natal  

- Identificar algumas manifestações do património cultural do seu 

meio, bem como de outros (tradições, festividades, …) 

 

8 

Festa de natal   - Cooperar em projetos comuns; 

- Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes grupos 

do meio social próximo. 
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 Calendarização 2º trimestre Atividades Objetivos 

Janeiro 9 
Dia do Astronauta 

- Exposição “Todos com a cabeça na lua” 

- Participar na organização e apresentação de informação, de modo a 

partilhar com os outros os conhecimentos, resultados e conclusões a 

que se chegou. 

Fevereiro 9 
Carnaval 

- Cortejo de Carnaval 

- Identificar algumas manifestações do património cultural do seu 

meio, bem como de outros (tradições, festividades, …) 

Março 19 

Dia do Pai 

- Atividades de sala com realização de presente 

- Atividade parental 

- Identificar e valorizar trações / características da sua cultura 

familiar; 

- Expressar emoções e sentimentos. 

Abril 1 

Páscoa 

(Comemoração de 26 a 29 de Março) 

- Atividades e decoração das salas  

- Realização de um presente de páscoa 

- Identificar algumas manifestações do património cultural do seu 

meio, bem como de outros (tradições, festividades, …) 
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Calendarização 3º trimestre Atividades Objetivos 

Abril 19 
Aniversário Centro Social do Candal – Marco  

- Lanche comemorativo 

- Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes grupos 

do meio social próximo. 

Maio 

6 

Dia da Mãe 

(Comemoração a 04/05) 

- Atividades de sala com realização de presente 

- Atividade parental 

- Identificar e valorizar trações / características da sua cultura 

familiar; 

- Expressar emoções e sentimentos. 

 

14 

Dia Mundial da Astronomia 

- Visita ao Planetário 

- Demonstrar envolvimento no processo de descoberta e exploração e 

revelar satisfação com os novos conhecimentos que adquiriu. 

 

Junho 

1 

Dia Mundial da Criança 

- Jogos pedagógicos 

- Lanche especial 

- Interagir e socializar de forma positiva com o outro; 

- Expressar emoções e sentimentos. 

 

8 
Passeio de final de ano - Interagir e socializar de forma positiva com o outro; 

- Expressar emoções e sentimentos. 

30 

Festa de Finalistas - Cooperar em projetos comuns; 

- Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes grupos 

do meio social próximo. 

Julho 

2 a 13 
Época balnear - Interagir e socializar de forma positiva com o outro; 

- Expressar emoções e sentimentos. 

6 Reunião de pais  

24 
Passeio de final de ano (ATL) - Interagir e socializar de forma positiva com o outro; 

- Expressar emoções e sentimentos. 

17 a 20 
Semana de Finalistas - Interagir e socializar de forma positiva com o outro; 

- Expressar emoções e sentimentos. 

 

 


