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Plano Anual de Actividades (2011/ 2012) 

Meses Actividades Objectivos Recursos Materiais Recursos Humanos Local 

Setembro  
Actividades livres 
 
 

Atelier do Jogo: Jogos de 
Dinâmica de grupo 

 

Promover a adaptação e integração 
das crianças no contexto pré-
escolar. 
 

Conhecer as crianças, no que se 
refere a necessidades e interesses; 
Fomentar atitudes de integração, 
comunicação, desinibição e 
confiança. 

Material do parque exterior 
(escorrega, baloiços, …) e 
material necessário para a 
realização dos jogos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipa Educativa da 
Componente de Apoio à 
Família 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jardim de Infância 
de Lomar/ 
Instalações da 
Junta de Freguesia 
de Lomar 

Outubro Atelier do Jogo: Jogos de 
dinâmica de grupo 
 
 
 
Atelier de Exp. Musical/ 
Corporal: Canções e 
Dramatizações alusivas ao 
Outono 
 

Atelier do Cinema: 
Visionamento de Filmes 
Educativos e Temáticos 
 

Fomentar a expressão motora e 
atitudes de integração, 
comunicação, desinibição e 
confiança. 
 

Desenvolver a linguagem e o gosto 
pela música; 
Promover a expressão musical/ 
corporal. 
 

Estimular a atenção; 
Fomentar a criatividade e a 
convivência; 

Material necessário para a 
realização dos jogos, cds de 
música, materiais naturais, papel 
crepe, cola, tintas, pincéis, rádio, 
televisão, leitor de dvd e filmes 
gravados em dvd, computador, 
cd´s e dvd´s (inglês), livros e 
jogos em inglês, etc. 
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Atelier de Exp. Plástica: 
Placard de Outono 

Promover momentos de diversão. 

Favorecer a motricidade fina, 
criatividade, imaginação e 
expressão plástica. 

Novembro Atelier do Jogo: Jogos de 
movimento, musicais, interior e 
exterior 
 
 
 

Atelier de Exp. Plástica: 
Decoração de Objectos para a 
Feira de Natal 
 
Atelier de Culinária: Confecção 
de Doces de Outono 
 
Feira de Outono 
 
 

Magusto 
 
 
 
 
 
 
 

Fomentar a agilidade, a 
comunicação, o cumprimento de 
regras, audição e a expressão 
motora; 
 

Favorecer a motricidade fina, 
criatividade, imaginação e 
expressão plástica. 
 

Promover a motricidade fina e o 
gosto pela culinária; 
 
Valorizar e divulgar os trabalhos 
realizados pelas crianças. 
 
 

Manter a tradição; 
Fomentar o convívio; 

Promover o intercâmbio com os 
vários núcleos educativos visando 
linhas de actuação comuns e 

Material necessário para a 
realização dos jogos, tintas 
acrílicas, pincéis, cartolinas, 
pasta de modelar, colas, 
tesouras, vernizes, caixas de 
madeira e de cartão, recipientes 
de vidro, telas, enfeites de natal, 
castanhas, caruma, pinhas, 
ingredientes necessários para a 
confecção de doces, material de 
culinária, televisão, leitor de dvd, 
filmes gravados em dvd,  
computador, cd´s e dvd´s 
(inglês), livros e jogos em inglês 
etc. 
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Atelier do Cinema: 
Visionamento de Filmes 
Educativos e Temáticos 

articuladas. 

Estimular a atenção; 
Fomentar a criatividade e a 
convivência; 

Promover momentos de diversão. 

Dezembro Atelier do Jogo: Jogos de 
movimento, musicais, interior e 
exterior 
 
 
 

Atelier de Exp. Plástica: 
Decoração de Objectos para a 
Feira de Natal/ Placard de 
Natal/ Lembrança de Natal 
 
Atelier de Exp. Musical/ 
Corporal: Canções e 
Dramatizações alusivas ao 
Inverno e Natal 
 

Atelier do Cinema: 
Visionamento de Filmes 
Educativos alusivos ao Natal 
 
 
 
 

Festa e Feira de Natal 

Fomentar a agilidade, a 
comunicação, o cumprimento de 
regras, audição e a expressão 
motora. 
 
Favorecer a motricidade fina, 
criatividade, imaginação e 
expressão plástica. 
 
Desenvolver a linguagem e o gosto 
pela música; 
Promover a expressão musical/ 
corporal. 
 
 

Estimular a atenção; 
Fomentar a criatividade e a 
convivência; 

Promover momentos de diversão. 

Contribuir para a vivência de 

Material necessário para a 
realização dos jogos, tintas 
acrílicas, pincéis, cartolinas, 
pasta de modelar, colas, 
tesouras, vernizes, caixas de 
madeira e de cartão, recipientes 
de vidro, telas, enfeites de natal, 
rádio, cds de música, televisão, 
leitor de dvd, filmes gravados em 
dvd,  computador, cd´s e dvd´s 
(inglês), livros e jogos em inglês 
etc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipa Educativa da 
Componente de Apoio à 
Família e do Jardim de 
Infância 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jardim de Infância 
de Lomar/ 
Instalações da 
Junta de Freguesia 
de Lomar 
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momentos de convívio e de 
divertimento. 

Facilitar a proximidade entre o 
Jardim de Infância e as Famílias; 

Valorizar e divulgar os trabalhos 
realizados pelas crianças. 

 
 
 

Janeiro Atelier do Jogo: Jogos de 
movimento, musicais, interior e 
exterior 
 
 

Atelier de Exp. Plástica: 
Construção de Fantasias de 
Carnaval 
 

Atelier de Culinária: Confecção 
de Receitas de Doces  
 

Atelier do Cinema: 
Visionamento de Filmes 
Educativos 
 
 
 
 

Cantar os Reis à Comunidade 
 
 
 

Fomentar a agilidade, a 
comunicação, o cumprimento de 
regras, audição e a expressão 
motora. 
 

Favorecer a motricidade fina, 
criatividade, imaginação e 
expressão plástica. 
 

Promover a motricidade fina e o 
gosto pela culinária. 
 
Estimular a atenção; 
Fomentar a criatividade e a 
convivência. 

Promover momentos de diversão. 

Facilitar o contacto com a 
comunidade; 
Manter as tradições; 
Contribuir para a aquisição de 

Material necessário para a 
realização dos jogos, cartolinas, 
tintas acrílicas, vernizes, pincéis, 
marcadores de relevo, 
ingredientes necessários para a 
confecção de doces, material de 
culinária, televisão, leitor de dvd, 
filmes gravados em dvd, coroas, 
instrumentos musicais material 
de bricolage/ jardim,  
computador, cd´s dvd´s (inglês), 
livros e jogos em inglês etc.   
 
 
 

Jardim de Infância 
de Lomar/ Zona 
local de Lomar 
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A Hortinha/ Plantações de 
Inverno 

fundos. 
 

Incutir o gosto pela agricultura; 
Promover o contacto com a terra. 

Fevereiro Atelier do Jogo: Jogos de 
movimento, musicais, interior e 
exterior 
 
 
Atelier do Cinema: 
Visionamento de Filmes 
Educativos 
 
 
Atelier de Exp. Plástica: 
Elaboração de Lembrança 
alusiva ao Dia do Pai  
 

Cortejo de Carnaval 
 
 

A Hortinha/ Plantações de 
Inverno 
 

 

Fomentar a agilidade, a 
comunicação, o cumprimento de 
regras, audição e a expressão 
motora. 
 

Estimular a atenção; 
Fomentar a criatividade e a 
convivência; 

Promover momentos de diversão. 

Favorecer a motricidade fina, 
criatividade, imaginação e 
expressão plástica. 
 

Facilitar o contacto com o exterior e 
a comunidade. 
 

Incutir o gosto pela agricultura; 
Promover o contacto com a terra. 
 

 

Material necessário para a 
realização dos jogos, cartolinas, 
seixos, tintas acrílicas, vernizes, 
pincéis, marcadores de relevo, 
disfarces e fantasias, material de 
culinária, rádio, cds de música 
televisão, leitor de dvd, filmes 
gravados em dvd, instrumentos 
musicais material de bricolage/ 
jardim,  cd´s dvd´s (inglês), livros 
e jogos em inglês etc.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipa Educativa da 
Componente de Apoio à 
Família e do Jardim de 
Infância 
 

Jardim de Infância 
de Lomar/ Centro 
da cidade de Braga 

Março Atelier do Jogo: Jogos de 
movimento, musicais, interior e 
exterior 

Fomentar a agilidade, a 
comunicação, o cumprimento de 
regras, audição e a expressão 

Material necessário para a 
realização dos jogos, cartolinas, 
tintas acrílicas, vernizes, pincéis, 
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Atelier de Exp. Musical 
Musical/ Corporal: Canções e 
Dramatizações alusivas ao Dia 
do Pai 
 
Atelier de Exp. Plástica: 
Elaboração de Lembrança 
alusiva ao Dia do Pai/ 
Construção de Galinha de 
Páscoa  
 

Festa de Comemoração do Dia 
do Pai 
 

Atelier da Culinária: Confecção 
de Receitas de Doces 
 

Atelier do Cinema: 
Visionamento de Filmes 
Educativos 
 
 
 
 

Comemoração do dia da 
Árvore - A Hortinha 
 
Atelier do Inglês: English 
vocabulary – In the classroom 
The Classroom songs and the 

motora; 
Desenvolver a linguagem e o gosto 
pela música; 
Promover a expressão musical/ 
corporal. 
 

Favorecer a motricidade fina, 
criatividade, imaginação e 
expressão plástica. 
 
 
 
 
 

Facilitar o convívio entre as crianças 
e os respectivos pais. 
 

Promover a motricidade fina e o 
gosto pela culinária. 
 
 

Estimular a atenção; 
Fomentar a criatividade e a 
convivência; 

Promover momentos de diversão. 

Incutir o gosto pela agricultura; 
Promover o contacto com a terra. 
 
Promover o conhecimento da língua 
inglesa; 

marcadores de relevo, azulejos, 
ingredientes necessários para a 
confecção de doces, material de 
culinária, rádio, cds de música, 
televisão, leitor de dvd, filmes 
gravados em dvd, instrumentos 
musicais material de bricolage/ 
jardim,  cd´s dvd´s (inglês), livros 
e jogos em inglês etc.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jardim de Infância 
de Lomar/ 
Instalações da 
Junta de Freguesia 
de Lomar 
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classroom games 
 

Estimular a aquisição de 
vocabulário e gramática de uma 
forma divertida; 

Favorecer a capacidade de atenção 
e observação; 

Desenvolver a capacidade auditiva 
e a captação da pronúncia correcta, 
estimulando o espírito crítico; 

Fomentar a participação, 
convivência e cooperação. 

Abril Atelier do Jogo: Jogos de 
movimento, musicais, interior e 
exterior 
 
 

Atelier de Exp. Plástica: 
Construção de Galinha de 
Páscoa/  Elaboração da 
Lembrança alusiva ao Dia da 
Mãe 
 

Atelier de Exp. Musical 
Musical/ Corporal: Canções e 
Dramatizações alusivas ao Dia 
da Mãe e Páscoa 
 

Festa de Comemoração da 

Fomentar a agilidade, a 
comunicação, o cumprimento de 
regras, audição e a expressão 
motora. 
 

Favorecer a motricidade fina, 
criatividade, imaginação e 
expressão plástica. 
 
 
 
 

Desenvolver a linguagem; 
Promover a expressão musical/ 
corporal. 
 
 

Promover a vivência das tradições 

Material necessário para a 
realização dos jogos, cartolinas, 
feltro, tintas acrílicas, vernizes, 
pincéis, marcadores de relevo, 
telas, rádio, cds de música, 
televisão, leitor de dvd, filmes 
gravados em dvd, material de 
bricolage/ jardim,  cd´s dvd´s 
(inglês), livros e jogos em inglês 
etc.   
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Páscoa 
 
 
 
 
 

Atelier do Cinema: 
Visionamento de Filmes 
Educativos 
 
 
 
 

A Hortinha 
 
 

Atelier do Inglês: English 
vocabulary - The Family  
The Family songs and the 
family games 
 

religiosas; 
Facilitar o convívio entre as crianças 
e os respectivos pais; 
 

Estimular a atenção; 
Fomentar a criatividade e a 
convivência; 

Promover momentos de diversão. 

Incutir o gosto pela agricultura; 
Promover o contacto com a terra. 
 

Promover o conhecimento da língua 
inglesa; 

Estimular a aquisição de 
vocabulário e gramática de uma 
forma divertida; 

Favorecer a capacidade de atenção 
e observação; 

Desenvolver a capacidade auditiva 
e a captação da pronúncia correcta, 
estimulando o espírito crítico; 

Fomentar a participação, 
convivência e cooperação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipa Educativa da 
Componente de Apoio à 
Família e do Jardim de 
Infância 
 

Maio Atelier do Jogo: Jogos de Fomentar a agilidade, a Material necessário para a Jardim de Infância 
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movimento, musicais, interior, 
exterior 
 
 
 

Atelier de  Exp. Musical 
Musical/ Corporal: Canções e 
Dramatizações alusivas ao Dia 
da Mãe 
 
Comemoração do Dia da Mãe 
 
 

Atelier da Culinária: Confecção 
de Receitas de Doces  
 

Atelier do Cinema: 
Visionamento de Filmes 
Educativos e Temáticos 
 
 

Atelier de Exp. Dramática: 
Animação de histórias 
temáticas através da utilização 
de Fantoches 
 

Atelier de Exp. Plástica: 
Elaboração da Lembrança 
alusiva ao Dia da Mãe 
 

A Hortinha 

comunicação, o cumprimento de 
regras, audição e a expressão 
motora; 
 

Desenvolver a linguagem; 
Promover a expressão musical/ 
corporal; 
 
 
Facilitar o convívio entre as crianças 
e as respectivas mães; 
 

Promover a motricidade fina e o 
gosto pela culinária; 
 

Estimular a atenção; 
Fomentar a criatividade e a 
convivência; 

Promover momentos de diversão. 

Permitir o contacto com os 
fantoches e o gosto pela leitura; 
 
 
Favorecer a motricidade fina, 
criatividade, imaginação e 
expressão plástica; 
 

Incutir o gosto pela agricultura; 

realização dos jogos, rádio, cds 
de música, ingredientes 
necessários para a confecção de 
doces, material de culinária, 
televisão, leitor de dvd, filmes 
gravados em dvd, material de 
bricolage/ jardim,  cd´s dvd´s 
(inglês), livros e jogos em inglês 
etc.   
 
 

de Lomar 
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Atelier do Inglês: The Mother’s 
present 
English vocabulary – The 
Animals 
Paiting Animals 
The Animals songs and the 
animals games 
 
 
 
 

 

Promover o contacto com a terra. 
 

Promover o conhecimento da língua 
inglesa; 

Estimular a aquisição de 
vocabulário e gramática de uma 
forma divertida; 

Favorecer a capacidade de atenção 
e observação; 

Desenvolver a capacidade auditiva 
e a captação da pronúncia correcta, 
estimulando o espírito crítico; 

Fomentar a participação, 
convivência e cooperação. 

Junho Atelier do Jogo: Jogos de 
movimento, musicais, interior e 
exterior 
 
 

Atelier de Exp.  Musical 
Musical/ Corporal: Canções/ 
Dramatizações alusivas a 
várias temáticas  
 

Atelier de Exp. Plástica: 
Elaboração de acessórios/ 

Fomentar a agilidade, a 
comunicação, o cumprimento de 
regras, audição e a expressão 
motora. 
 

Desenvolver a linguagem e o gosto 
pela música; 
Promover a expressão musical/ 
corporal. 
 

Favorecer a motricidade fina, 
criatividade, imaginação e 

Material necessário para a 
realização dos jogos, rádio, cds 
de música, televisão, leitor de 
dvd, filmes gravados em dvd, 
material de bricolage/ jardim,  
cd´s dvd´s (inglês), livros e jogos 
em inglês etc.   
 

Equipa Educativa da 
Componente de Apoio à 
Família do Jardim de 
Infância, da EB1 e do Jardim 
de Infância 
 

Jardim de Infância 
de Lomar/ 
Instalações da 
Junta de Freguesia 
de Lomar 



 Centro Cultural e Social de S. Pedro de Lomar                                                                                                                                           Projecto: “Brincar com as Expressões” 
 

 

 

 

  

Jardim de Infância/ Componente de Apoio à Família de Lomar                                                                                                                                                                                          11                                                                                           

                                                              

 

trajes/ cenários (Festa Final de 
Ano) 
 

Atelier do Cinema: 
Visionamento de Filmes 
Educativos e Temáticos 
 
 
 
 
 

A Hortinha 
 
 
 

Atelier do Inglês: English 
vocabulary – The Food 
The Food games and the food 
songs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa Final de Ano (Jardim de 

expressão plástica. 
 
 
 

Estimular a atenção; 
Fomentar a criatividade e a 
convivência; 

Promover momentos de diversão. 

 

Incutir o gosto pela agricultura; 
Promover o contacto com a terra. 
 

Promover o conhecimento da língua 
inglesa; 

Estimular a aquisição de 
vocabulário e gramática de uma 
forma divertida; 

Favorecer a capacidade de atenção 
e observação; 

Desenvolver a capacidade auditiva 
e a captação da pronúncia correcta, 
estimulando o espírito crítico; 

Fomentar a participação, 
convivência e cooperação. 
 

Divulgar os trabalhos realizados 
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Infância/Centro Cultural e 
Social de S. Pedro de Lomar) 
 

pelas crianças; 
Contribuir para uma maior 
proximidade entre as Famílias/ 
Jardim de Infância/ Componente de 
Apoio à Família/ ATL da EB1 e 
Comunidade. 

Julho Atelier do Jogo: Jogos de 
movimento, musicais, interior e 
exterior 
 
 

Atelier do Cinema: 
Visionamento de Filmes 
Educativos 
 
 
 

Atelier da Culinária: Confecção 
de Receitas de Doces 
  
A Hortinha 
 

Colónia Balnear 
 

Piscina 
 
 
Atelier do Inglês: Learn English 
with Noddy/ Anna 
 

Fomentar a agilidade, a 
comunicação, o cumprimento de 
regras, audição e a expressão 
motora. 
 

Estimular a atenção; 
Fomentar a criatividade e a 
convivência; 

Promover momentos de diversão. 

Promover a motricidade fina e o 
gosto pela culinária. 
 

Incutir o gosto pela agricultura; 
Promover o contacto com a terra. 
 

Permitir o contacto com a praia. 
 

Favorecer momentos de diversão 
na água. 
 
Promover o conhecimento da língua 

Material necessário para a 
realização dos jogos, 
ingredientes necessários para a 
confecção de doces, material de 
culinária, televisão, leitor de dvd, 
filmes gravados em dvd, material 
de bricolage/ jardim,  cd´s dvd´s 
(inglês), livros e jogos em inglês 
piscina, guarda-sóis etc.   
 

Equipa Educativa da 
Componente de Apoio à 
Família 

Jardim de Infância 
de Lomar/  Praia da 
Apúlia 
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Neste plano constam as actividades programadas para o ano lectivo (2011/ 2012), que serão levadas a cabo pela Componente de Apoio à Família, 

como também, aquelas, que poderão ser realizadas numa parceria estabelecida com o Jardim de Infância e Componente de Apoio à Família da EB1 de Lomar, 

como: comemorações mais importantes, festas de encerramento, etc.. No entanto, a Componente de Apoio à Família também poderá participar noutras 

actividades promovidas pelo Jardim de Infância, que ainda serão programadas para o novo ano lectivo, como visitas de estudo temáticas. 

 

A Educadora Social: Sandra Guimarães Lordelo                                                                                                                                                                 Data: 05/ 07/ 2011 

 

inglesa; 

Estimular a aquisição de 
vocabulário e gramática de uma 
forma divertida; 

Favorecer a capacidade de atenção 
e observação; 

Desenvolver a capacidade auditiva 
e a captação da pronúncia correcta, 
estimulando o espírito crítico; 

Fomentar a participação, 
convivência e cooperação. 

 


