
PLANIFICAÇÃO ANUAL 2019/2020 

 

MÊS ÁREA TEMÁTICA SUBTEMAS ATIVIDADES DO PAA 
 

setembro/outubro 
 

De regresso à Escola 
 

Rotinas 
Regras sociais 
Eu e os outros  

O Mar 

Receção aos alunos 
Início do ano 
Introdução de regras e rotinas 
Visita de estudo à Figueira da Foz – 
Ida de Comboio 
Início do projeto – Educação 
Ambiental 

novembro Colheitas de outono 
Cidadania e Educação 

Ambiental 

Caraterísticas do outono 
Natureza 

 

S. Martinho 
Visita ao Jardim Botânico 
Observação das transformações da 
natureza 

dezembro Natal – Festa da família Tradições natalícias 
Amizade 

Troca de postais 
Festa de Natal 

janeiro Olá Inverno 
Cidadania e bem-estar 

animal 

Caraterísticas do inverno 
Cuidados a ter com os 

animais  

 
Inicio do Projeto – Bem-estar animal 

fevereiro Inverno Brincalhão Carnaval – Heróis por um 
dia 

Dia do pai 

Desfile de Carnaval 
Prenda do dia do pai 

março/abril Maravilhas da natureza A saúde das plantas 
Poesia no JI 

Dia da árvore 
Sensibilização para o texto poético  

maio/junho A brincar a brincar …. O Descobrir a escola dos Visita à escola do 1º CEB e articulação 



ano está quase a terminar grandes 
Semana da criança 

Dia da Escola Aberta 

com o 1º ano 
Piquenique na escola sede e ida à 
Romaria do Espírito Santo 
Atividades com as famílias 
Festa de final de ano 

 

Notas: 

1- Esta planificação é generalista, devendo nela ser inseridos os temas planificados no âmbito do Programa 

Cidadania e Desenvolvimento (planificação em anexo) e as planificações mensais da responsabilidade das 

educadoras. 

2- No âmbito do Tema aglutinador do Agrupamento “Fitossanidade, Agricultura e Mar” e dentro do projeto 

desenvolvido neste JI desde 2015 “Cientistas por um dia” (uma abordagem às ciências experimentais) as 

crianças irão desenvolver um conjunto de experiências no âmbito da Ciências Experimentais. 

3- Ainda dentro dos programas propostos pelo Ministério da Educação, as crianças continuarão a usufruir do 

Programa “Plano Nacional de Leitura” que inclui uma abordagem à área da leitura e da escrita assim como 

a leitura em Vaivém. 

4- Este ano iniciaremos um Projeto de Educação inclusiva que integra a realização de atividades conjuntas 

entre as crianças da Educação Pré-escolar e 7 alunos com medidas adicionais do 2º e 3º CEB. 

 

 


