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02 de setembro (6ª Feira)
Boas Vindas / Reunião de 

Acolhimento aos EE
Equipas 2022-2023 / Visita às Salas Escola

Creche

Pré-escolar

 Administração 

Eq.Educativas, 

Famílias

05 de setembro (2ª Feira)

Início do ano letivo /Para as 

crianças que frequentam a 

AAASE e a sala de berçario. 

(arco-íris )

Acolhimento e adaptação das crianças 

que frequentam a AAASE 
Escola

Creche

Pré-escolar
Crianças, Equipas 

06 de setembro (3ª Feira)
Início do ano letivo /Para os 

novos alunos da AAASE 

Acolhimento e adaptação dos novos 

alunos
Escola

Creche

Pré-escolar
Crianças, Equipas 

22 de setembro (5ª Feira)
 No âmbito do projeto ECO-

ESCOLAS / Dia Europeu sem 

carros..

Realizar gincana promovendo o uso de 

transportes não poluentes,  sensibilizando 

para a importância do cumprimento das 

regras de trânsito.

Escola

Creche (Sala 

Turquesa, azul) Pré - 

escolar

Crianças, EDI/AAE 

30 de setembro (6ª Feira)
Dia Mundial da Música - Os sons 

da natureza

Sensibilizar as crianças para a existência 

de diversos tipos de sons vindos da 

natureza

Escola 
Creche

Pré-escolar
Crianças, EDI/AAE

Outubro (data a definir)
Início do Projeto " Horta na 

Escola"

Envolver as crianças no cultivo de 

hortículas  e trato da nossas horta 

sensibilizando para uma alimentação 

saudavel 

Escola
Creche                 Pré-

Escolar

Crianças, 

EDI/AAE/famílias/An

tigos Alunos

4 de outubro (3ª Feira)
 Dia Mundial dos Animais -  Os 

nossos animais de estimação!

Sensibilizar as crianças para a existência 

de diversas especies de animais e 

promovendo os cuidados a ter com os 

animais.

Escola 
Creche

Pré-escolar

Crianças, EDI/AAE

17 de outubro (2ª Feira)
Dia da Alimentação -  Os Frutos 

de Outono! 

Envolver as crianças na exploração e 

conhecimento dos frutos de outono 

através dos 5 sentidos

Escola
Creche 

Pré-escolar 
Crianças, EDI/AAE

outubro (data a definir) Visita ao Museu do Mar
Despertar nas crianças o interesse pelos 

animais marinhos e a importância da 

preservação do seu habitat ( oceanos)

Saída ao Exterior Pré-Escolar Crianças, EDI/AAE

outubro (data a definir)
Candidatura ao programa Eco-

escolas

Apelar à consciência ambiental 

coletiva da comunidade escolar
Escola

Creche 

Pré-escolar
Crianças EDI/AAE

02 de novembro  (4ª.Feira)
Dia do Pão Por Deus Promover e valorizar um momento 

tradicional.
Escola

Creche 

Pré-escolar
Crianças; EDI, AAE

novembro ( em data a 

definir)

Ida ao Teatro " O meu melhor 

amigo"

Proporcionar às crianças  o contacto com 

diversas formas de cultura.
Saída ao Exterior Pré-escolar Crianças:EDI,AAE

 novembro ( semana de 7 a 

11) /  Magusto na Escola 

em data a definir

Verão de São Martinho - 

Magusto na AAASE

Vivenciar uma festa tradicional 

relacionada com a nossa cultura, através 

da oportunidade de contactar com um 

alimento típico da época. Promover o 

convívio entre famílias/ crianças na 

escola.

Escola
Creche

Pré-escolar
Crianças, EDI/AAE 

22  de novembro (3ªFeira)
 Dia internacional dos Direitos 

das Crianças. " Cada criança tem 

direito a um lar"

Sensibilizar as crianças para os seus 

direitos.
Escola

Creche 

Pré-escolar

Crianças;

EDI/AAE

Semana de 5 a 9 de 

dezembro

Lanchinhos de Natal partilhados 

nas diversas salas

Sensibilizar e incutir nas crianças o gosto 

pela partilha, amizade e união
Escola

Creche                        

Pré-Escolar
Crianças;EDI/AAE

16 de dezembro Festa de Natal
Proporcionar às famílias e crianças 

momentos de convívio onde se vivencie o 

espirito natalício.

Escola Creche Pré-Escolar Crianças; EDI/AAE

6 de janeiro (2ªfeira)
Dia de Reis - Teatro " O bolo 

Rei"
Vivenciar uma tradição católica Escola

Creche

Pré-escolar
Crianças;  EDI/AAE

31 de janeiro (3ª Feira) Dia de S. João Bosco Incutir nas crianças o espirito Salesiano Escola
Creche

Pré-escolar
Crianças; EDI/AAE

fevereiro
Auditoria ambiental no âmbito 

do programa Eco-escolas

Envolver as famílias na auscultação das 

necessidades ambientais do concelho
Escola/famílias Pré-escolar Crianças; EDI/AAE

18  de fevereiro  (6ª Feira) Desfile de Carnaval 

Vivenciar uma festa tradicional 

relacionada com a nossa cultura. 

Proporcionar oportunidade de brincar ao 

carnaval em forma de brincadeira livre.

Escola
 Creche

Pré-escolar
Crianças; EDI/AAE

03  de março ( 6ª Feira)  SOS Vida 

Animal vem à escola em data a 

definir

Dia Internacional da Vida 

Selvagem
Vamos Aprender com os animais! Escola 

Pré-Escolar
Crianças;EDI/AAE

21  de março ( 3ª feira) Visita à 

Quinta do Pisão de cima em data 

a definir

No âmbito do projeto ECO-

ESCOLAS/  Dia Mundial da 

Árvore... 

 Sensibilizar para a proteção ambiental e 

fomentar o gosto pela natureza
Saída ao Exterior  Pré-escolar Crianças; EDI/AAE

 março em data a definir
Juntos...Plantamos o Futuro! " A 

nossa Horta Pedagógica".

 Sensibilizar para a proteção ambiental 

junto da comunidade escolar

Escola/famílias/ 

Antigos Alunos

Creche 

Pré-escolar
Crianças; EDI/AAE

 Dia 21 de Fevereiro - Terça - Feira de Carnaval  (Escola Encerrada)

 Início do Segundo Período 02 de Janeiro 2023                            

ELEMENTOS DO PLANO DE ATIVIDADES 2022-2023
TEMA  " À Descoberta da Natureza"  - "Vivo e Sinto " 

Calendarização Atividade Objetivos a atingir

Concretização

            Mod.33.1



Ano letivo: 2022/2023 Plano Anual de Atividades

03 de abril ( 2ª feira)
Dia Internacional do livro 

infantil

Apelar à importancia do livro infantil junto 

comunidade escolar
Escola

Creche

Pré-Escolar
Crianças;EDI/AAE

  06 de Abril (5ª Feira)
 Comemoração da Páscoa

 na escola

Vivênciar o espirito da quadra,  incuntindo 

valores como, a tolerância entreajuda e 

promoção da paz.

Escola
Creche 

Pré-escolar
Crianças; EDI/AAE

24 de abril ( 2ª Feira)

 No âmbito do projeto ECO-

ESCOLAS/ Dia Mundial da 

Terra... Oficina na Cozinha de 

Lama

 Sensibilizar para a importância da 

preservação da natureza
Escola

Creche 

Pré-escolar
Crianças; EDI/AAE

maio ( data a difinir)
Passeio à Quinta da Granja - 

Loures

Vivenviar e promover um encontro com 

os diversos animais da quinta 
Saída ao Exterior Salas Turquesa/Azul Crianças,EDI/AAE

05 de maio (6ª feira)
Dia Mundial do Trânsito e da 

Cortesia ao Volante...

"Agentes por um dia", incutir nas crianças 

regras de segurança e cortesia no trânsito

Escola/PSP Escola 

Segura
Finalistas

Crianças, EDI/AAE, 

Agentes PSP

Semana da Família de 15 a 

20 de maio na AAASE 

 As Famílias Vêm à Nossa 

Escola! 

Fomentar a relação entre as Famílias e a 

Escola através da realização de atividades 

e saída ao exterior

Escola/ saída ao 

exterior

Creche

Pré-escolar
Crianças,EDI/AAE

17 de maio (4ª feira) Dia Internacional da Reciclagem
Sensibilizar as crianças para a importância 

da reciclagem de diversos materiais
Escola Creche Pré-escolar Crianças,EDI/AAE

24 de maio (5ª Feira)
Comemoração do Dia de Nossa 

Senhora Auxiliadora

Vivenciar e promover nas crianças o 

espírito salesiano

Escola /saída ao 

exterior
 Sala vermelha Crianças, EDI/AAE

26 de maio ( 6ª feira) Dia Internacional do Brincar 
Fomentar o gosto pelo brincar 

promovendo brincadeiras saudaveis e 

originais

Escola
Creche

Pré - escolar 
Crianças; EDI/AAE

1 de junho (5ª Feira) Dia  Mundial da Criança
Fomentar as relações de amizade, partilha 

e solidariedade entre as crianças, num dia 

divertido.

Escola
Creche 

Pré-escolar
Crianças, EDI/AAE

05 de junho (2ª Feira) Dia Mundial do Ambiente 
Fomentar o gosto pela natureza; 

Sensibilizar para a proteção ambiental
Escola

Creche

Pré-escolar

Crianças, 

EDI, AAE

  junho ( data a definir)
Festa de fim de ano letivo  2022-

2023

Proporcionar um momento lúdico de 

partilha de aprendizagens e convívio com 

as famílias

Famílias Creche Pré-escolar Crianças, EDI/AAE

26 de Julho ( 4ª feira) Dia dos Avós Fomentar a relação entre Famílias Escola
Creche 

Pré-escolar
 Crianças. EDI/AAE

Atividades de Verão Julho/ 

Praia

Atividades de Verão / Pack 

Praia  - 1ª semana - 03 a 07 e 2ª 

semana -  17 a 21  de julho                           

Proporcionar praia e atividades lúdicas e 

divertidas, fomentando o espírito de 

grupo .

  Saída ao exterior

Sala Azul ( terças e 

quintas)

Pré-escolar

Crianças, EDI/AAE
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Dezembro

(em data a definir)
 Teatro de Natal na Escola

Proporcionar às crianças  o contacto com 

diversas formas de cultura. Vivênciando a 

magia do Natal!

Escola Creche
Crianças;          EDI, 

AAE

fevereiro

(em data a definir)

Ateliê " Vivo e Sinto" - Forbrain 

Snoezelen Room

Despertar nas crianças a curiosidade  pela 

natureza/ mundo que as rodeia
Escola

Creche 
Crianças EDI/AAE

03  de março (6ª Feira)

(em data a definir)

Dia Internacional da Vida 

Selvagem
Vamos Aprender com os animais! Escola 

Creche 
Crianças;EDI/AAE

maio

(data a definir)
Ateliê " Vivo e Sinto" - A Par

Promover o contacto com diferentes 

materias, incentivando o conhecimento 

do mundo através dos 5 sentidos

Escola - 4 sessões 
Creche 

Crianças EDI/AAE

Atividades Extra Projeto Pedagógico, de caracter facultativo, mediante inscrição por parte dos Encarregados Educação ou Representantes Legais.

Atividades Extra PAA / Projeto Pedagógico dirigidas à Resposta Social de Creche

Calendarização Atividade Objetivos a atingir

Concretização

Início do Terçeiro Período 17 de Abril de 2023

Fim do Ano Letivo 01 de Julho de 2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Visitas de Estudo e Passeios 

1) Os passeios / visitas de estudo / praia promovidos pela AAASE são de carácter obrigatório. Os custos inerentes à atividade serão debitados na 

mensalidade seguinte, à exceção do Pack Praia que é debitado no mês de julho;

2) Se por motivos de doença, a criança estiver impossibilitada de participar em alguma das saídas ao exterior, mas puder frequentar a Escola, o 

Encarregado de Educação deverá apresentar à Direção Pedagógica uma declaração médica ou justificação fundamentada, não havendo lugar à devolução 

do valor da atividade. Nestes casos, a criança poderá eventualmente permanecer na Escola numa sala diferente da sua ou ficar apenas com um 

Colaborador da AAASE, consoante os casos e a disponibilidade de meios;  

3) Por razões de segurança, quando se verifiquem saídas, nomeadamente para visitas de estudo, passeios, praia, parque infantil, a entrega e recolha das 

crianças faz-se sempre na Escola, não sendo permitido aos pais ou encarregados de educação levarem ou irem buscar as crianças diretamente aos locais 

onde aquelas se realizam.

Ao longo do ano serão desenvolvidas ações de solidariedade com as famílias

            Mod.33.1


