Centro Infantil da Lixa
Associação de Solidariedade Social nº 500 868 484

Largo da Igreja – Vila Cova da Lixa – Felgueiras 4615-561 LIXA

Plano Anual de Atividades

Ano letivo de 2017/2018
Introdução
Este Plano é um documento de orientação com acesso a toda a comunidade
escolar, onde constam as atividades que fazem parte integrante do projeto educativo
da escola (do CIL). Podem, contudo, ser alteradas se as necessidades e interesses das
crianças/família/comunidade, assim o justificarem. Será trabalhado em conjunto com
outras atividades e projetos diferenciados que se complementam entre si.
Este Plano Anual de Atividades, independentemente das eventuais alterações que
possa sofrer, conta com a colaboração de toda a equipa ao serviço desta Instituição,
bem como da restante comunidade, pois só assim será possível a concretização do
mesmo.

Centro Infantil da Lixa, 17 de Setembro de 2017
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Mês
Setembro

Tema
Acolhimento das
crianças

Reunião de pais

Objetivos
Promover a integração/ (re)adaptação das
crianças ao pré-escolar;
- Favorecer a criação de vínculos afetivos entre
crianças e adultos e entre pares;
- Facilitar a aquisição de hábitos de
cooperação, arrumação, organização,
autonomia e responsabilidade;
- Desenvolver hábitos de colaboração e
articulação entre família, escola e comunidade;
- Incentivar o desenvolvimento de relações
positivas com a família
- Reconhecer a importância da educação como
contributo para o enriquecimento da vida em
sociedade;
- Contribuir para o funcionamento e
aprendizagem dos diferentes grupos, fazendo
propostas, procura de soluções, partilhando
ideias e perspetivas reconhecendo o contributo
dos outros;

Atividades
- Manipulação e experimentação gradual
dos materiais da sala;
- Conceder autonomia na escolha,
observando condutas e atitudes, de modo a
adequar a prática do adulto;
- Sensibilização e acompanhamento na
arrumação, limpeza e conservação do
material;
- Decoração e organização dos espaços;
- Brincadeiras ao ar livre;

- Entrega e apresentação do Plano Anual de
Atividades;
- Entrega de documentação organizacional;
- Horários das atividades de complemento
curricular;
- Apresentação de colaboradores;

Intervenientes
- Materiais
existentes na sala
- Material de
desgaste
- Comunidade
escolar Família ;

- Pais/
encarregados de
educação;
- Pessoal docente
e não docente;
-Direção;
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Mês
Outubro

Tema
Comemoração do
dia da alimentação

Objetivos
- Comemorar o Dia Mundial da Alimentação
- Promover a importância de uma dieta;
saudável e equilibrada para manter a saúde;
- Perceber a importância da roda dos
alimentos;
- Valorizar as relações familiares;

Atividades
- Explorar o tema da Alimentação.
- Confeção de um bolo de Agrião e bolachas
de manteiga para o lanche da família.

Intervenientes
Crianças CIL;
- Colaboradores;
- Pais e
encarregados de
educação;

Outono

- Conhecer a estação do ano e suas
características;
- Estimular a criatividade e cidadania.

- Observação das alterações da natureza.
- Recolha de elementos da Natureza
característicos das alterações observadas.
- Construção de Trabalhos Manuais alusivos
ao Outono com recolha de materiais da
natureza;

Crianças CIL;
- Colaboradores;
- Pais e
encarregados de
educação;

Feirinha do Outono
28 de Outubro

- Identificar as caraterísticas inerentes ao
outono;
- Saber recolher, selecionar e organizar
géneros alimentares do outono;

- Venda de géneros alimentares típicos desta
época (frutos, legumes, compotas…);

Crianças CIL;
- Colaboradores;
- Pais e
encarregados de
educação;

“chá saudável”
(para as famílias)

Outubro
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Mês
Novembro

Tema
Magusto
“ Reciclar tradições”
(S. Martinho)
10 de Novembro

Dia do pijama

Dezembro

Natal

Objetivos
- Reviver a tradição do S. Martinho de uma
forma lúdica;
- Promover a preservação das tradições
populares;
- Favorecer a expressão, através da
representação, música e dança;
- Fomentar o valor da partilha através da
lenda;
- Proporcionar momentos de convívio e
confraternização;
- Sensibilizar para a importância da família;
- Angariar fundos para ajudar crianças mais
desfavorecidas;
- Proporcionar uma atividade lúdica, educativa
e solidária onde reine a fantasia, a diversão e a
surpresa;
- Promover o desenvolvimento de atitudes de
respeito, cooperação, partilha e solidariedade.
- Reviver tradições;
- Identificar o Natal como festa de fraternidade
e incentivar o espírito de amizade e
solidariedade;
- Fomentar o respeito pelos costumes e
tradições de Natal;

Atividades
- Convívio entre a infância, com
apresentações diversas, lenda, provérbios…
Elaboração de cartuchos com materiais de
desperdício;
- Recriação de uma fogueira.
- Degustação de castanhas.

Intervenientes
- Crianças CIL;
- Colaboradores;
- Famílias das
crianças CIL;

- Decoração da Instituição alusiva ao dia
- Vestir o pijama
- Leitura da história;
- Atividades lúdicas; - Sessão fotográfica
- Recolha de fundos monetários

Crianças do CIL;
- Colaboradores;
- Encarregados de
Educação
- Familias

- Incentivar o espírito de amizade e
solidariedade;
- Fomentar o respeito pelos costumes e
tradições de Natal;
- Desenvolver a criatividade;
- Fomentar o convívio entre a comunidade
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Janeiro

Cantares
tradicionais “ Os
Reis”

Chegou o Inverno

- Promover a interação escola/família; Desenvolver a criatividade;
- Fomentar o convívio entre a comunidade
escolar;
- Cantar pelas ruas e estabelecimentos
comerciais da Lixa;
- Promover o convívio entre comunidade
escolar;
- Memorizar e reproduzir canções;
‐ Sensibilizar para as características desta
estação; cores, sabores, roupas, temperaturas,
desportos;
‐ Identificar o ciclo das estações do ano;
‐ Observar a natureza e identificar
transformações;
‐ Interagir com a comunidade;

escolar; - Decoração da instituição
- Vinda do Pai Natal
- Confeção da prenda de Natal
- Festa de Natal
- Atividades alusivas ao tema. Exploração do
tema “REIS”
– Elaboração das coroas e instrumentos com
materiais de desperdício;
- Espetáculo de Reis Festa de encerramento
da semana de Reis no CIL com as famílias.
Realização de atividades na área das
expressões e outras alusivas ao tema;
‐ Saída ao exterior para recolha de materiais
orgânicos para trabalhos;

-Crianças do CIL; Colaboradores; - Familiares

Crianças do CIL; Colaboradores;
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Mês
Fevereiro

Tema
Dia de São
Valentim

Carnaval

Março

Dia do Pai

- Dia Nacional da
Árvore
- Início da
Primavera
- Dia Mundial da
Água

Objetivos
‐ Explorar a área dos sentimentos;
‐ Desenvolver a criatividade e as diferentes
formas de expressão;
‐ Sensibilizar para a importância dos afetos;
‐ Valorização de sentimentos como o amor e a
amizade;
‐ Realização de atividades nas diversas áreas
das expressões alusivas à época;
‐ Promover valores e tradições do património
cultural;
‐ Desenvolver a criatividade e a liberdade de
expressão;
- Valorizar a relação entre pai e filho;
- Sensibilizar as crianças para este dia especial
- Dar a conhecer às crianças a importância das
árvores.
- Sensibilizar as crianças para a chegada da
Primavera,
- Enumerar as modificações que surgem na
natureza nesta estação do ano.
- Sensibilizar as crianças para a escassez dos recursos
naturais nomeadamente a água

Atividades
- Elaboração de trabalhos de carácter lúdico
relativos ao tema;

Intervenientes
Crianças do CIL; Colaboradores;

- Participação no Corso da freguesia;
‐ Realização de um baile de carnaval com
lanche convívio e máscaras;
‐ Decoração da “Escola”;

Crianças do CIL; Colaboradores; - Familiares

Elaboração de uma lembrança para oferecer
aos pais;
Convívio com os Pais
- Celebrar o Dia da árvore e o dia da floresta,
plantando uma árvore na nossa escola.
- Assinalar a chegada desta estação do ano,
modificando a decoração da sala, com
elementos característicos
- Exploração do ciclo da água

Crianças do CIL;
- Colaboradores;
- Familiares
Crianças do CIL;
- Colaboradores;
- Familiares
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Mês
Abril

Tema
Pascoa

- Dia Internacional
do Livro Infantil
23 de Abril

Maio

Dia da Mãe

Junho

Dia Mundial da
Criança

Objetivos
- Fomentar o gosto pela cultura e tradições da
Páscoa;
- Proporcionar o conhecimento do significado
religioso da festa da Páscoa;
- Incentivar o dinamismo lúdico e o jogo do fazde-conta;
- Compreender a importância do livro como
fonte de informação e conhecimento;
- Explorar os diferentes componentes do livro:
capa, contracapa, lombada, páginas…;
-Envolver a comunidade educativa;
- Identificar e verbalizar sentimentos, desejos e
emoções;
- Valorizar a figura materna;
- Ampliar o reconhecimento do mundo que
possuem manipulando os diferentes materiais e
objetos;
- Proporcionar à criança momentos de convívio,
alegria e prazer;
- Promover a autoestima e a valorização
pessoal;
- Favorecer o convívio entre as crianças das
diversas respostas sociais;

Atividades
- Construção do porta-amêndoas
- Caça ao Ovo

Intervenientes
Crianças do CIL;
- Colaboradores;
- Familiares

- Visita à Biblioteca Municipal
- Realização de uma feira do livro,

Crianças do CIL;
- Colaboradores;
- Familiares

-Atividades relacionadas com o tema,
-Elaboração de uma lembrança para o dia da
mãe usando materiais de desperdício;
- Atividade com as Mães na escola

Crianças do CIL;
- Colaboradores;
- Familiares

- - Almoço no exterior;
- Atividades lúdicas;

Crianças do CIL;
- Colaboradores;
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Dia mundial do
ambiente

Visita de estudo

Reconhecer os elementos (tipos de lixo)
prejudiciais à natureza;
- Consciencializar da importância da reciclagem
para o meio ambiente;
- Valorizar as relações familiares;

Dia dos Avós 26 de - Reconhecer a importância dos avós na
Julho:
educação infantil.
- Valorizar as relações familiares;
Festa de
- Divulgar o trabalho realizado ao longo do ano;
encerramento
- Conviver com os Pares;
Festa da Família
- Valorizar as relações familiares;

Atividades sobre a reciclagem, ações de
sensibilização com a colaboração de
profissionais;

Crianças do CIL;
- Colaboradores;

Visita de estudo com as famílias (dala e local a
combinar)

Crianças do CIL;
- Colaboradores;
- Familiares
Crianças do CIL;
- Colaboradores;
- Familiares
Crianças do CIL;
- Colaboradores;
- Familiares

Lanche com os avós

-Atuações das salas
- Entrega dos diplomas
-Convívio com as famílias

