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Centro Social do Candal – Marco  

Ano letivo 2019/2020 

Plano Anual de Atividades 

Plano Anual de Atividades – Ano letivo 2019/2020 

Calendarização 1º trimestre Atividades Aprendizagens 

Setembro 

2 

Reabertura da Escola 

- Receção 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. 

13 
Reunião de Pais 

 

- Apresentação do projeto Educativo e Pedagógico 

Outubro 4 

Dia do Animal   

- Campanha solidária – “Vamos recolher alimento 

para ajudar uma instituição” 

- Respeitar a diversidade e solidarizar-se com os outros 

Novembro 

11 

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. 

 

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, …) 

 

14 

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 

Fevereiro 21 
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. 
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Calendarização 3º trimestre Atividades Objetivos 

Abril 

12 

Páscoa 

(Comemoração de 6 a 10 de Abril) 

- 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, …) 

 

19 
Aniversário Centro Social do Candal – Marco  

- Lanche comemorativo 

- Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes 

grupos do meio social próximo. 

22 
Dia Mundial da Terra 

-Visita ao Parque de São Roque 

- Descreve e procura explicações para fenómenos e transformações 

que observa na natureza 

Maio 

3 

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. 

 

29 

Feirinha - Conhecer elementos centrais da sua comunidade, realçando 

aspectos sociais e culturais. 

 

Junho 

1 

Dia Mundial da Criança 

- Visita à quintinha pedagógica de Canelas 

- A quinta vem à escola (creche) 

- Desfruta e aprecia os espaços verdes e o contacto com a natureza 

5 
Passeio de final de ano - Interagir e socializar de forma positiva com o outro; 

- Expressar emoções e sentimentos. 

5 

Dia Mundial do Ambiente (comemorar no dia 

08/06) 

- Atividade de envolvimento parental ( vamos 

cuidar do ambiente) 

- Compreender e identificar diferenças e semelhanças entre diversos 

materiais (metais, plásticos, papéis, madeiras, etc.), relacionando as 

suas propriedades com os objectos feios a partir deles; 

- Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da 

natureza e respeito pelo ambiente.  

Ao longo do 

mês  

Santos Populares  

- Decoração da instituição 

- Atividades de sala 

- Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes 

grupos do meio social. 
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Julho 

4 

Festa de Finalistas - Cooperar em projetos comuns; 

- Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes 

grupos do meio social próximo. 

6 a 17 
Época balnear/ Atividades Lúdicas - Interagir e socializar de forma positiva com o outro; 

- Expressar emoções e sentimentos. 

17 Reunião de pais  

21 a 24 
Semana de Finalistas - Interagir e socializar de forma positiva com o outro; 

- Expressar emoções e sentimentos. 

28 
Passeio de final de ano (ATL) - Interagir e socializar de forma positiva com o outro; 

- Expressar emoções e sentimentos. 

30 Piquenique de Final de Ano - Interagir e social de forma positiva com o outro. 

 

 


