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Plano Anual de Atividades- Ano letivo 2018/2019 

 

Mês Atividade 
Setembro  -Receção e adaptação das crianças 

-Organização dos espaços do CATL. 
-Introdução das rotinas da sala. 
-Reunião com encarregados de 
educação. 
-Jogos diversos para promover a 
aquisição de hábitos (cooperação, 
arrumação, organização, autonomia 
e responsabilidade); 

Outubro -Atividades de exploração do meio 
ambiente 
-Comemoração do dia mundial da 
alimentação com distribuição de 
informação escrita às crianças. 
-Conversas e debates sobre os 
alimentos 
-Palestra por uma nutricionista para a 
família sobre a alimentação saudável. 
-Atividades de comemoração do dia 
de Halloween 

Novembro -Atividades de comemoração do dia 
de São Martinho com a construção 
de mobiles. 
Leituras sobre o S. matinho e a 
importância da partilha. 
 

Dezembro -Atividades de comemoração do 
Natal com a construção de objetos 
alusivos às comemorações. 
-Vinda do Pai Natal à instituição e 
entrega de presentes às crianças. 
-Elaboração de prendas para a 
família. 
- Confeção de doces de natal 
-historias encantadas de natal e da 
chegada do inverno 

Janeiro Atividades de exploração do meio 
ambiente com a chegada do inverno 
-Elaboração de coroas de Reis  
-Reuniões de avaliação com os 
encarregados de educação. 

Fevereiro -Atividades de comemoração do dia 
da amizade e dos namorados. 
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Março -Atividades de comemoração do 
carnaval; 
-Construção de mascaras de 
carnaval; 
- Exploração de diferentes materiais 
de modelação; 
- Construção de prendas para o dia 
do pai; 
- Atividades de comemoração e 
consciencialização dos dias da água 
e da árvore 
-Atividades exploração da primavera 
-Atividade de comemoração do dia 
mundial da saúde oral. 

Abril Atividades no âmbito da 
comemoração do dia mundial da 
atividade física e do dia mundial da 
saúde. 
-Comemoração da Páscoa com 
debates e conversas. 
-Elaboração de presente para a 
páscoa. 
-Visita à Feira de março. 

Maio -Comemoração do dia da mãe 
-Elaboração de prenda para o dia da 
mãe. 
-Atividades de comemoração do dia 
internacional da família com debates 
e conversas 
-Atividades de comemoração do dia 
do coração. 

Junho -Comemoração do dia mundial da 
criança 
-Oferta de lembranças às crianças. 
-Atividades de comemoração do dia 
do ambiente com debates e palestras 
-Elaboração de disfarces para o 
desfile da parada da primavera. 
- Participação no desfile da Parada 
da Primavera 
-Reuniões de avaliação com os 
encarregados de educação. 
-Exploração da natureza no âmbito 
da chegada do verão. 

Julho - Culinária divertida; 
- Visita de estudo ao Zoo da Maia 
- Jogos tradicionais; 
-Ciência no ATL 
- Brincadeiras livres que estimulam a 
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imaginação. 
-Passeios pela cidade para 
exploração de locais importantes 

Agosto -Brincadeiras livres principalmente ao 
ar livre 

 


