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                         Calendarização Assoalfra 3º Período 2021/2022 

Data Atividades Objetivos/Competências Resposta Social 

A
b

ri
l 19 Início do 3º Período. - Facilitar o regresso à escola. 

Creche 
Jardim de Infância 

29 Comemoração do dia da Mãe (Avó/ Tia). 
- Fortalecer os laços entre a Mãe e os filhos no contexto escolar. 
- Festejar o dia da Mãe 

Creche 
Jardim de Infância 

M
ai

o
 17 Saída ao Museu da História Natural sala Floresta. - Observar a diversidade do reino animal. Jardim de Infância  

18 
Dia Internacional dos Museus 
                      *visita ao Museu salas Mar e Sol. 

- Aproximar os alunos dos museus. 
- Sensibilizar para o papel dos museus na sociedade. 

Jardim de Infância 

Ju
n

h
o

 

1 Comemoração do Dia Mundial da Criança. 
- Assinalar e comemorar o dia da Criança.  
- Proporcionar vários momentos de alegria e diversão. 

Creche 
Jardim de Infância 

1 
Saída ao teatro LU.CA Teatro Luís de Camões: «Le 
Petit Bain» salas Mar, Floresta, Sol. 

- Desenvolver o gosto pelo teatro e pela arte de representar.   Jardim de Infância 

13 Semana aberta às famílias. - Criar momentos de partilha entre a comunidade escolar. 
Creche 
Jardim de Infância 

2,3 Viagem dos Finalistas do Pré-escolar sala Sol. 
-Fortalecer as relações adulto/criança; criança/criança 
- Celebrar um percurso realizado por todos os elementos do 
grupo. 

Jardim de infância 

24 
Exposição de trabalhos / Festa de Encerramento do 
Ano Escolar com as Famílias. 

- Mostrar à comunidade educativa os trabalhos realizados ao 
longo do ano letivo. 
-Proporcionar momentos de convívio entre a comunidade 
escolar  

Creche 
Jardim de Infância 

27  
Colónia de Férias: ida à praia salas Mar, Floresta, 
Sol 

- Proporcionar experiências de descoberta e contacto com o 
meio exterior 
- Sensibilizar para as regras de segurança na praia 

Jardim de Infância 
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Data Atividades Objetivos/Competências Resposta Social 
Ju

lh
o

 

28 a 1 Reuniões de Pais. - Analisar e refletir sobre o trabalho realizado ao longo do ano. 
Creche 
Jardim de Infância 

 

 

NOTAS: *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. 


