CASA DO POVO DA VILA DE PRADO
Plano Anual de Atividades 2022/2023
(Jardim de Infância/ATL)
Data

Atividade
Início do Ano –
Receção às
crianças

2022/09/01

- Jogos de roda;
- Canções.

Chegada do
Outono

Objetivos

- Re/Integrar as crianças em clima de - Educadoras e
festa;
Auxiliares.

Recursos /
Materiais

- Todo o pessoal.

Local
- Recreio.

- Confraternizar e favorecer a
socialização e a interação entre os
vários elementos da Instituição.

- Assinalar a chegada do Outono;

- Todas as salas.
- Sensibilizar as crianças para a chegada de
uma nova Estação do Ano;

2022/09/20

Responsáveis Colaboradores

- Trabalhos
realizados nas salas
- Proporcionar o convívio entre as crianças;
de atividades.

- Todo o pessoal.

- Material de
expressão
plástica.

- Sala de
atividades.

- Conhecer diferentes modos de expressão;
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Dia Mundial da
Música

2022/09/30

- Mini concerto
com os alunos da
escola de música
de Prado

-Envolver a comunidade nas atividades da - todas as salas
escola;
- Sensibilizar as crianças para a importância
da musica;

Professor de
música;
Alunos da escola
de música;
Todo o pessoal

Instrumentos
musicais

Sala de
televisão ou
exterior

- Despertar a consciência rítmica e estética;
-Promover a socialização.

Dia Mundial do
Animal e do
Médico
Veterinário

2022/10/04

Recolha
de
alimentos,
cobertores
e
produtos
de
limpeza para o
canil municipal;
- Convite a um
médico veterinário
para falar sobre a
importância
da
saúde dos animais.

- Ajudar a melhorar a qualidade de vida - Educadoras e
dos animais do canil.
Auxiliares;
- Disponibilizar alimentos e outros bens - Todas as
tendo como mote a solidariedade com crianças.
os animais.
-Estimular e promover atividades para
a prevenção da saúde animal.

Pais e toda a
comunidade
educativa

Sala de
televisão ou
exterior

Voluntários do
canil
Médico
veterinário

- Pessoal
salas.

das
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Dia dos Castelos

2022/10/07

Visita ao castelo de
Guimarães e ao
Paço dos Duques
de Bragança

- Conhecer um dos primeiros - Educadoras e
monumentos da História de Portugal;
Auxiliares;

Autocarro

- Sensibilizar para a proteção do - Todas as
património que pertence a todos;
crianças.
-Usufruir de uma visita guiada aos dois
monumentos.

- Fomentar o trabalho de grupo;
Dia Mundial da
Alimentação

2022/10/17

- Convite a um
padeiro (pai) para
fazer uma receita
de pão.

Dia mundial do
Combate ao
Bullying
2022/10/20

- Educadoras e
Auxiliares;

- Refeitório

- Salientar a importância de numa
alimentação saudável;
- Todas as
crianças
- Lembrar da importância do pão para a
alimentação de todas as pessoas do - padeiro
mundo.

- Pessoal
salas.

das - Vários
ingredientes…

- Alertar para o bullying, sensibilizando Todas as salas
os pais para a promoção da integração
social e da tolerância;

Equipa da escola
Segura (PSP ou
GNR)

-Sala da
televisão.

Sala de
televisão

- Prevenção e combate ao bullying

Workshop aos pais
sobre a prevenção
do bullying
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Halloween
2022/10/31

-Desfile de
fantasias de
halloween

Magusto / Dia de
S. Martinho
- Lenda de S.
Martinho –peça de
teatro;
2022/11/11

- Promover o convívio amistoso e Todas as salas
saudável entre as crianças e todos o
pessoal;

Praça
comendador
Sousa Lima

- Fomentar o sonho e a fantasia;
Desenvolver
a
imaginação,
originalidade e a liberdade na escolha
das suas fantasias.

- Comemorar o Dia de S. Martinho;

- Todas as salas.

- Paniprado.

- Proporcionar experiências que
favoreçam
a maturidade cívica e sócio-efectiva,
através de hábitos positivos de
relacionamento em grande grupo;

- Castanhas;

- Recreio.

- Material de
desperdício;
- Expressão
prática.

- Assar Castanhas;
- Fazer os
cartuchos;

- Identificar e preservar hábitos,
tradições,
canções
e
lendas
relacionadas com esta data como
património cultural nacional;

- Roda / Canções;
- Danças de roda.
Dia Nacional do
Pijama
2022/11/21

Dia solidário feito
por crianças que
ajudam outras
crianças.

- Estimular a confraternização entre as
crianças.
- Permitir que as crianças aprendam a
partilhar e a viver a solidariedade;
- Ligar a família e a escola - permite a
celebração do valor da família e a
aproximação entre os pais e a escola;
- Ajudar outras crianças.

Todas as salas.

- Pais e
comunidade
envolvente.

- Materiais
oferecidos
pelo “Mundos
de Vida”.

- Sala de
atividades.
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Espetáculo de
Natal no Gelo

2022/11/29

Participação no
espetáculo de natal
no gelo no
Marshopping
Matosinhos

Festa de Natal
- Decoração da
Instituição:
* Presépio e
personagens;
* Pinheiro com
decorações
tradicionais;

2022/12/10

- Ensaio para a Festa:
* Canções;
* Teatros;
* Danças:
- Convidar os pais
para fazer uma
estrela de Natal para
enfeitar a árvore da
instituição.

- Desenvolver a imaginação, a
criatividade e a intelectualidade;

Todas as salas

Autocarro

-Ajudar a melhorar a memória, a
atenção, a concentração e a rapidez
dos pensamentos;
- Participar num grande espetáculo de
natal.

- Promover o convívio e o intercâmbio da - Educadoras e
comunidade educativa com a comunidade auxiliares.
envolvente;

- Todo o pessoal
da Instituição;

- Decorar a Casa do Povo;

- Pais e
encarregados de
educação;

- Identificar tradições, canções, poemas
relacionados com a época natalícia como
parte do património cultural nacional;
- Participar ativamente na preparação da
Festa de Natal;
- Expressar alegria
nascimento de Jesus;

e

gratidão

pelo

- Professores das
atividades
extracurriculares;

- Material de
expressão
plástica;

- Centro
Paroquial de
Cervães

- Material de
desperdício;
Aparelhagem.

- Técnico de som.

- Desenvolver o espírito de família e do
amor fraterno entre as pessoas.

- Oferta de presentes
às crianças pelo Pai
Natal da Instituição.
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Chegada do
Inverno

2022/12/21

- Assinalar a chegada do Inverno;

- Todo o pessoal.

- Material de
expressão
plástica.

- Salas de
atividades.

- Educadoras e
auxiliares.

- Todo o pessoal.

- Material de
expressão
plástica;

- Centro da
Vila de
Prado.

- Sensibilizar as crianças para a
- Trabalhos
mudança da Estação do ano;
realizados nas salas
de atividades.
- Desenvolver a capacidade de atenção,
memorização e concentração.

Dia de
Reis/Janeiras

- Cantar os Reis;
- Utilizar instrumentos musicais;

2023/01/06

- Todas as salas.

- Elaboração das
Coroas;
- Reviver e preservar uma tradição a
seguir;
- Saída para Cantar
os Reis pelas ruas e Desenvolver
a
interpretação,
estabelecimentos
comunicação e musicalidade das
da Vila.
crianças;

- Instrumentos
Musicais.

- Conhecer a comunidade.
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Dia Mundial do
Riso

2023/01/18

- Sensibilizar para a importância de rir Todas as salas
na saúde mental e do bem-estar geral;

Terapeuta do riso

- Convidar um - Criar diferentes situações para libertar
terapeuta do riso tensões físicas e emocionais;
para fazer uma
sessão com as - Tornar as crianças mais otimistas,
crianças
positivas e satisfeitas.

Dia Internacional
da Educação

- Sensibilizar os pais para a importância Pais e
da educação na garantia do pleno comunidade
desenvolvimento das crianças;
educativa

Psicólogo

Sala da
televisão

Workshop para os
pais

2023/01/24

-Fazer entender a importância da
família como elementos chave na
Convidar
um educação das crianças,
psicólogo
para
falar
sobre
a
importância
da
educação
Dia do Amigo(a)
Especial

2023/02/14

- Fomentar a amizade e os bons - Educadoras e
sentimentos;
Auxiliares.

- Todo o pessoal.

Material de
expressão
plástica.

- Salas de
atividades.

- Elaboração de um - Sensibilizar as crianças para os
presente para o/a sentimentos e interesses dos amigos.
amigo/a especial;
Cantar
uma
canção alusiva ao
dia de S. Valentim.
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Carnaval
- Cortejo/desfile
pelas ruas da Vila
de Prado.

- Promover o convívio amistoso e - Educadoras e
saudável entre as crianças e todos o Auxiliares.
pessoal;

- Todo o pessoal.

- Fantasias de
Carnaval;

- GNR.

- Centro da
Vila de
Prado.

- Confettis;
- Fomentar o sonho e a fantasia;

2023/02/17

- Elaboração de
fatos conforme o
projeto educativo.

- Serpentinas;
Desenvolver
a
imaginação,
originalidade e a liberdade na escolha
das suas fantasias de acordo com o
tema do projeto;

- Balões;
- Apitos;

- Proporcionar o cortejo/desfile

Dia do Pai

2023/03/17

- Elaboração de um
presente especial
para o Pai (cada
sala
faz
uma
prenda de acordo
com a idade das
crianças);
Apresentação
musical de todas as
crianças
da
instituição para os
pais.

- Valorizar o papel do Pai no seio da - Educadoras e
família;
Auxiliares.

- Bombos.

- Todo o Pessoal,
pais.

- Material de
expressão
plástica;

- Salas

- Estimular as relações afetivas e
interpessoais.
- Favorecer o relacionamento entre
todos os elementos da comunidade
educativa.

Praça Comendador Sousa Lima nº51, 4730 - 450 Vila de Prado  Tel. Sede: 253921120 / Tel. Creche: 253927301  E-mail: geral@cpvp.pt  Pessoa Coletiva de Utilidade Pública - Contribuinte: 501063846

Semana da
Natureza

2023/03/20
a
2023/03/24

Dia 20 – Visita ao
horto de Cabanelas
Dia 21 – Começo
do projeto “O
nosso
jardim
vertical”
Dia 24 – Final do
projeto
–
Declamação
de
uma poesia por
sala

- Sensibilizar e motivar as crianças para - Todas as salas.
a preservação da Natureza como
património natural único;

Páscoa
2023/04/06

- Paletes e
plantas.
Autocarro

- Horto de
Cabanelas.

- Proporcionar o convívio entre as
crianças;
- Fomentar o trabalho de grupo;
- Contactar diretamente com a terra e
os seus componentes;

- Ver os livros como promotores para o Todas as salas
conhecimento, recreação, informação e
Dia Internacional influenciadores no desenvolvimento
do Livro Infantil
social, emocional e cognitivo das
crianças;
- Visita à biblioteca - Estimular a criatividade;
de Prado;
-Incentivar a imaginação.
- Conto de uma
história

2023/04/03

- Todo o Pessoal.

- Responsáveis da
biblioteca

- Recordar e antecipar acontecimentos - Educadoras e - Todo o pessoal.
sobre a Páscoa;
auxiliares.

- Elaborar um
presente para levar - Decorar as salas;
as amêndoas da
Páscoa;
- Proporcionar o convívio entre as
crianças;
- Oferta de ovos de

Biblioteca de
Prado

- Material de
expressão
plástica;

- Salas de
atividades.

- Produtos
alimentares.
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chocolate
às crianças
Instituição.

- Identificar tradições, canções,
da poemas, relacionados com a época
Pascal, como
parte do património tradicional
nacional;
- Reconhecer objetos pelo gosto e pelo
cheiro;
- Expressar alegria e gratidão pela de
Jesus Cristo.

Dia da Terra

2023/04/22

Construção de um
fantoche da terra
para alertar para
os perigos que o
nosso
planeta
atravessa.
Dia da Dança

2023/04/28

- Alertar toda a comunidade para a
importância da preservação da Terra;

Todas as salas

Vários
materiais

Praça
Comendador
Sousa Lima

- Adotar atitudes positivas de
preservação;
- Sensibilizar para a não existência de
um planeta 2, que a Terra é única sem
possível substituição.
- Estimular a coordenação motora,
flexibilidade, postura.

Todas as salas

Professor de
zumba

Recreio

Convidar
um
professor
de - Proporcionar uma maior consciência
zumba para uma corporal, noções de tempo e espaço.
aula
- Favorecer a interação social;
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Dia da Mãe

- Valorizar o papel da Mãe no seio da - Educadoras e
família;
auxiliares.

- Todo o pessoal;
-Mães.

2023/05/05

- Elaboração de um
presente especial
para a Mãe (cada
sala
faz
uma
prenda
de acordo com a
idade
das
crianças).

- Estimular as
interpessoais.

relações

afetivas

- Material de Sala
expressão
televisão
plástica;

da

- Aparelhagem
de música.

- Favorecer o relacionamento entre
todos os elementos da comunidade
educativa.

Apresentação
musical de todas as
crianças
da
instituição para as
mães.

- Sensibilizar as crianças para a - Todas as salas.
importância de ter uma família;
Dia Internacional
da Família

2023/05/15

- Proporcionar momentos de convívio
entre todos os elementos da
- Caminhada em comunidade educativa.
família;
- Elaboração de um
folheto.

- Toda a família.

Camisolas
brancas e
autocolantes
alusivos ao dia.

Ruas e trilhos
da Vila de
Prado
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Dia dos Museus
Ida ao Museu D.
Diogo de Sousa
2023/05/18

Dia Mundial da
Criança

-Piquenique na
praia fluvial de
Merelim S. Paio;

2023/06/01

- Espetáculo a
definir;
- Lanche diferente.

Passeio Escolar

2023/06/16

- Conhecer e valorizar as coleções do - Todo o pessoal
museu.

Pessoal do museu Autocarro

- Estimular a imaginação, a criação
artística e o espírito crítico.

- Evocar uma efeméride que coloca as - Educadoras e
crianças no centro das atenções e dos auxiliares.
adultos em particular;

- Todo o pessoal.

- Junta de
Freguesia de
Merelim S.
Paio.
G.N.R.

- Todo o pessoal;

- Quatro
autocarros.

- Reconhecer-se como criança/cidadão
com direitos e deveres;

- Praia Fluvial
de Merelim S.
Paio.

- Identificar os direitos e deveres mais
relevantes;
- Construir relações interpessoais entre
as crianças e adultos.

- Estimular o contacto das crianças com - Educadoras e
outras realidades;
auxiliares.

- Realização de um
passeio à Quinta - Proporcionar o convívio geral entre
dos
Penteeiros, crianças e pessoal da instituição.
Ponte do Lima.

- Empresa de
camionagem;
- Pessoal
contratado.
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Chegada do Verão
2023/06/22

- Assinalar a chegada do Verão;

- Todas as salas.

- Todo o pessoal.

- Material de
expressão
plástica.

- Sala de
atividades.

- Celebrar o encerramento dos três - Educadoras e
anos do pré-escolar;
auxiliares das
- Convívio entre os
respetivas salas.
pais, as crianças e - Confraternização entre os familiares
o
pessoal das das relativas salas.
respetivas salas.

- Pais e
encarregados de
educação das
salas dos cinco
anos.

- Material de
expressão
plástica;

- Sala convívio/
espaço
exterior.

-Trabalhos
- Sensibilizar as crianças para a chegada
realizados nas salas de uma nova Estação do ano;
de atividades.
- Conhecer diferentes modos de
expressão;
- Fomentar o trabalho de grupo.
Festa de Finalistas

2023/06/30

- Bolo dos
finalistas;
- Material a
definir.

Colónia Balnear

- Contactar diretamente com a natureza, - Educadoras e
especificamente com o mar e seus auxiliares.
benefícios;

2023/07/03
a

- Estimular as relações interpessoais entre
crianças e adultos;

2023/07/14

- Incentivar a autonomia das crianças;

- Todo o pessoal;
- Três motoristas;
- Centro da
Segurança Social
da Apúlia.

- Três
autocarros;

- Praia da
Apúlia.

- Aluguer de
barracas;
- Corta – ventos;
- Protetores
solares;

- Experimentar um meio institucional
diferente;

- Diversos
Brinquedos.

- Proporcionar aos mais desfavorecidos
a Colónia Balnear.
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Encerramento de
Ano

- Fomentar o convívio e as relações - Educadoras e
interpessoais entre crianças e adultos.
auxiliares.

- Todo o pessoal.

- Produtos
alimentares.

- Criar momentos de diversão e
aprendizagem e convívio entre as
crianças para as crianças.

- A definir.

- Diversos.

2023/07/31

Agosto 2023

Várias atividades a
definir

- Educadoras e
auxiliares.

- Instituição
- Locais
exteriores a
definir.

Nota: As atividades poderão ser objeto de alterações no decorrer do ano letivo.
Ao longo do ano pode surgir outras atividades.
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