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                         Calendarização Assoalfra 2ºPeríodo 2021/2022 

Data Atividades Objetivos/Competências Resposta Social 

Ja
ne

iro
 

3 a 7 Atividades online - Manter o contacto e a relação de proximidade entre os 
elementos do grupo 

Creche 
Jardim de Infância 

10 Início do 2ºPeríodo - Facilitar o regresso à escola  
- Promover o convívio entre a comunidade escolar Jardim de Infância 

20 Saída ao museu Coleção Berardo Sala Sol: 
«Esconderijos» 

- Proporcionar o contacto com diferentes formas de arte 
- Promover a criatividade Jardim de Infância 

24 a 27 Reuniões individuais com os Encarregados de 
Educação Sala Mar 

- Articular estratégias para um melhor desenvolvimento da 
criança 
- Facilitar a interação escola-família 

Jardim de Infância 

Fe
ve

re
iro

 

7 Saída ao Museu Coleção Berardo Sala Mar: 
«Receitas para uma Obra de Arte» 

- Promover o contacto com diferentes formas de arte 
- Desenvolver a criatividade e o sentido estético Jardim de Infância 

10 Saída ao Planetário da Marinha: “Capitão 
Shnuppes” Sala Sol 

- Estimular a curiosidade científica através duma viagem 
espacial aos vários planetas do sistema solar Jardim de Infância 

14 

Dia dos Amigos - Vivenciar sentimentos de amizade no grupo 
- Reconhecer a importância das emoções e afetos 

Creche 
Jardim de Infância 

O teatro vem à escola: «MEU», pelo grupo Estação 
das Letras 

- Estimular a brincadeira e a fantasia 
- Vivenciar diferentes sensações 
- Facilitar o contacto com os atores 

Creche 

Saída ao Museu Coleção Berardo Sala Floresta: «A 
Primeira vez num Museu de Arte» 

- Descobrir o Museu e a diversidade das obras de arte 
- Desenvolver a criatividade e o gosto pela arte Jardim de Infância 

25 Festa de Carnaval - Dia de máscaras livres 
Lanche – convívio 

- Vivenciar a data festiva  
- Criar momentos de diversão 
- Valorizar as tradições populares 

Creche 
Jardim de Infância 
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Data Atividades Objetivos/Competências Resposta Social 
M

ar
ço

 

28 a 1 Interrupção das atividades - Pausa de Carnaval Creche 
Jardim de Infância 

2 a 4 Reuniões Individuais com os Encarregados de 
Educação Arco Íris* 

- Articular estratégias para um melhor desenvolvimento das 
crianças 
- Facilitar a interação escola-família 

Creche 

7 a 9 Reuniões Individuais com os Encarregados de 
Educação Lua* 

- Articular estratégias para um melhor desenvolvimento das 
crianças 
- Facilitar a interação escola-família 

Creche 

10 a 14 Reuniões Individuais com os Encarregados de 
Educação Estrelas* 

- Articular estratégias para um melhor desenvolvimento das 
crianças 
- Facilitar a interação escola-família 

Creche 

18 Comemoração do Dia do Pai (ou Avô/Tio…) - Fortalecer os laços entre o pai e o filho em contexto escolar  
- Reconhecer a importância do papel do pai na família 

Creche 
Jardim de Infância 

28 a 31 Semana da leitura: «Ler sempre. Ler em qualquer 
lugar.» 

- Criar e fortalecer hábitos de leitura nas crianças 
- Envolver as famílias nas atividades da escola 

Creche 
Jardim de Infância 

Ab
ril

 

1 Dia do Livro Infantil: Histórias contadas e 
dramatizadas pela Autora Cláudia Praça 

- Promover a valorização do livro e o gosto pelas histórias e pelo 
livro 
- Dar a conhecer profissões ligadas ao livro: ilustradores, 
escritores, contadores de histórias 

Creche 
Jardim de Infância 

8 Brincadeiras de Páscoa 
- Proporcionar o contacto de forma lúdica com tradições e 
costumes culturais 
- Celebrar o final do 2ºPeríodo 

Creche 
Jardim de Infância 

14 e 15 Interrupção das atividades – Pausa de Páscoa Creche 
Jardim de Infância 

 

NOTAS: *sujeitas a marcação com a Educadora responsável 

As atividades previstas neste calendário poderão vir a sofrer alterações, sempre que se considere necessário e serão atempadamente comunicadas aos Encarregados de 
Educação. 

Este plano trimestral de atividades foi elaborado em conjunto pela Equipa Pedagógica. Estão definidas as comemorações e atividades comuns a todas as salas. 



                         Calendarização Assoalfra 2ºPeríodo 2021/2022

		Data

		Atividades

		Objetivos/Competências

		Resposta Social



		Janeiro

		3 a 7

		Atividades online

		- Manter o contacto e a relação de proximidade entre os elementos do grupo

		Creche

Jardim de Infância



		

		10

		Início do 2ºPeríodo

		- Facilitar o regresso à escola 
- Promover o convívio entre a comunidade escolar

		Jardim de Infância



		

		20

		Saída ao museu Coleção Berardo Sala Sol: «Esconderijos»

		- Proporcionar o contacto com diferentes formas de arte
- Promover a criatividade

		Jardim de Infância



		

		24 a 27

		Reuniões individuais com os Encarregados de Educação Sala Mar

		- Articular estratégias para um melhor desenvolvimento da criança
- Facilitar a interação escola-família

		Jardim de Infância



		Fevereiro

		7

		Saída ao Museu Coleção Berardo Sala Mar: «Receitas para uma Obra de Arte»

		- Promover o contacto com diferentes formas de arte

- Desenvolver a criatividade e o sentido estético

		Jardim de Infância



		

		10

		Saída ao Planetário da Marinha: “Capitão Shnuppes” Sala Sol

		- Estimular a curiosidade científica através duma viagem espacial aos vários planetas do sistema solar

		Jardim de Infância



		

		14

		Dia dos Amigos

		- Vivenciar sentimentos de amizade no grupo
- Reconhecer a importância das emoções e afetos

		Creche

Jardim de Infância



		

		

		O teatro vem à escola: «MEU», pelo grupo Estação das Letras

		- Estimular a brincadeira e a fantasia

- Vivenciar diferentes sensações

- Facilitar o contacto com os atores

		Creche



		

		

		Saída ao Museu Coleção Berardo Sala Floresta: «A Primeira vez num Museu de Arte»

		- Descobrir o Museu e a diversidade das obras de arte

- Desenvolver a criatividade e o gosto pela arte

		Jardim de Infância



		

		25

		Festa de Carnaval - Dia de máscaras livres

Lanche – convívio

		- Vivenciar a data festiva 
- Criar momentos de diversão

- Valorizar as tradições populares

		Creche

Jardim de Infância









		Data

		Atividades

		Objetivos/Competências

		Resposta Social



		Março

		28 a 1

		Interrupção das atividades - Pausa de Carnaval

		Creche

Jardim de Infância



		

		2 a 4

		Reuniões Individuais com os Encarregados de Educação Arco Íris*

		- Articular estratégias para um melhor desenvolvimento das crianças

- Facilitar a interação escola-família

		Creche



		

		7 a 9

		Reuniões Individuais com os Encarregados de Educação Lua*

		- Articular estratégias para um melhor desenvolvimento das crianças

- Facilitar a interação escola-família

		Creche



		

		10 a 14

		Reuniões Individuais com os Encarregados de Educação Estrelas*

		- Articular estratégias para um melhor desenvolvimento das crianças

- Facilitar a interação escola-família

		Creche



		

		18

		Comemoração do Dia do Pai (ou Avô/Tio…)

		- Fortalecer os laços entre o pai e o filho em contexto escolar 
- Reconhecer a importância do papel do pai na família

		Creche

Jardim de Infância



		

		28 a 31

		Semana da leitura: «Ler sempre. Ler em qualquer lugar.»

		- Criar e fortalecer hábitos de leitura nas crianças
- Envolver as famílias nas atividades da escola

		Creche

Jardim de Infância



		Abril

		1

		Dia do Livro Infantil: Histórias contadas e dramatizadas pela Autora Cláudia Praça

		- Promover a valorização do livro e o gosto pelas histórias e pelo livro
- Dar a conhecer profissões ligadas ao livro: ilustradores, escritores, contadores de histórias

		Creche

Jardim de Infância



		

		8

		Brincadeiras de Páscoa

		- Proporcionar o contacto de forma lúdica com tradições e costumes culturais

- Celebrar o final do 2ºPeríodo

		Creche

Jardim de Infância



		

		14 e 15

		Interrupção das atividades – Pausa de Páscoa

		Creche

Jardim de Infância







NOTAS: *sujeitas a marcação com a Educadora responsável

As atividades previstas neste calendário poderão vir a sofrer alterações, sempre que se considere necessário e serão atempadamente comunicadas aos Encarregados de Educação.

Este plano trimestral de atividades foi elaborado em conjunto pela Equipa Pedagógica. Estão definidas as comemorações e atividades comuns a todas as salas.
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