
 Plano Anual de Atividades 2022/2023 

Componente de Apoio à Família e Atividades de Animação e Apoio à Família 

ESCOLA DO BAIRRO DE S. MIGUEL, LISBOA 

APEEL – Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do Bairro de S. Miguel, Lisboa 

 

Designação da 

Atividade 

Objetivos Descrição Calendarização Responsáveis Público-Alvo Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

Acolhimento 

 

Promover no período 

anterior ao início da 

componente letiva: 

a receção das crianças 

num ambiente rico e 

estimulante para e na 

curiosidade. 

 

 

 

Acolhimento, receção 

e acompanhamento 

dos alunos entre as 

8h00 e as 9h00. 

 

Durante o ano letivo.  

 

APEEL 

 

Coordenação Geral: 

João Bernardo 

 

Coordenação 

pedagógica das 

Atividades: 

Sabina Delgado 

 

Crianças do jardim de 

infância inscritas no 

programa de 

Atividades de 

Animação e Apoio à 

Família (Horário 

Completo ou Horário 

Extra). 

Alunos do 1º ciclo 

inscritos no programa 

de Componente de 

Apoio à Família 

(Acolhimento, ou 

acolhimento e 

prolongamento) 

 

 

Recolha informal 

para a realização de 

uma breve 

investigação 

correlacional.   

 

Realização de um 

inquérito no final do 

ano letivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prolongamento 
 

 

 

 

Potenciar a 

importância e 

relevância do brincar 

visando o 

desenvolvimento 

físico, emocional e 

cognitivo das 

crianças. 

  

 

  

 

Desenvolvimento de 

atividades 

transdisciplinaridades 

com princípios 

assentes no respeito, 

na inclusão, equidade 

e na interação com o 

outro. Criação de 

contextos que 

valorizam o brincar 

de fim aberto, 

desenvolvendo o 

pensamento crítico e 

criativo. 

Atividades AAAF: 

Emocion’Arte 

(Duas vezes por 

semana); 

Judo  

 

(duas vezes por 

semana). 

 

 Atividades CAF: 

Dança 

Contemporânea    

(uma vez por 

semana); 

 

 

 

 

   



Guitarra              

(duas vezes por 

semana); 

Hip Hop 

(uma vez por 

semana); 

Judo 

(três vezes por 

semana); 

Xadrez 

(duas vezes por 

semana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receção dos  

 

alunos  

 

 

 

Desenvolver 

atividades de caráter 

socioemocional 

visando um equilíbrio 

prazeroso na 

transição e adaptação 

dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogos Tradicionais e 

desportivos; 

 

Oficinas de: 

expressão plástica, 

dramática e musical; 

 

Oficinas de leitura; 

 

Construções livres 

com materiais de fim 

aberto. 

 

 

 

 

 

1 a 15 de setembro 

 

As atividades 

decorrerão entre as 

8h00 e as 19h00. 

 

APEEL 

 

Coordenação Geral: 

João Bernardo 

 

Coordenação 

pedagógica das 

Atividades: 

Sabina Delgado 

 

Crianças do jardim de 

infância e alunos do 

1º ciclo, da Escola 

Bairro de São Miguel, 

inscritos ou que 

realizem as inscrições 

no âmbito do AAAF 

e da CAF. 

  

 

Recolha informal 

para a realização de 

uma breve 

investigação 

correlacional.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupção Letiva  

 

Férias de Natal 

 

Promover atividades 

no âmbito das 

expressões artísticas e 

da atividade física; 

Criação e 

apresentação de 

eventos culturais 

desenvolvidos no 

espaço escolar; 

Visitas culturais. 

 

 

promoção da 

cultura, 

desenvolvendo a 

criação e a d 

 

Jogos Tradicionais e 

desportivos; 

 

Oficinas de: 

expressão plástica, 

dramática e musical; 

 

Oficinas de leitura; 

 

Construções livres 

com materiais de fim 

aberto. 

 

Dança 

contemporânea; 

Emocion’Arte; Hip 

Hop; Guitarra; Judo; 

Xadrez. 

 

Bicicletas  

Trotinetes 

Skate 

Patins 

 

 

 

 

 

19 dezembro a 2 de 

janeiro 

 

As atividades 

decorrerão entre as 

8h00 e as 19h00. 

 

APEEL 

 

Coordenação Geral: 

João Bernardo 

 

Coordenação 

pedagógica das 

Atividades: 

Sabina Delgado 

 

Crianças do jardim de 

infância e alunos do 

1º ciclo, da Escola 

Bairro de São Miguel, 

inscritos ou que 

realizem as inscrições 

no âmbito do AAAF 

e da CAF. 

 

 

Recolha informal 

para a realização de 

uma breve 

investigação 

correlacional.   

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupção Letiva  

 

Férias de Carnaval 

 

Promover atividades 

no âmbito das 

expressões artísticas e 

da atividade física; 

Criação e 

apresentação de 

eventos culturais 

desenvolvidos no 

espaço escolar; 

Visitas culturais. 

 

 

Jogos Tradicionais e 

desportivos; 

 

Oficinas de: 

expressão plástica, 

dramática e musical; 

 

Oficinas de leitura; 

 

Construções livres 

com materiais de fim 

aberto. 

 

Desfile de Carnaval; 

Desfile de Carnaval 

do reino Animalia; 

 

Bicicletas  

Trotinetes 

Skate 

Patins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 e 22 de fevereiro  

 

 

As atividades 

decorrerão entre as 

8h00 e as 19h00. 

 

APEEL 

 

Coordenação Geral: 

João Bernardo 

 

Coordenação 

pedagógica das 

Atividades: 

Sabina Delgado 

 

Crianças do jardim de 

infância e alunos do 

1º ciclo, da Escola 

Bairro de São Miguel, 

inscritos ou que 

realizem as inscrições 

no âmbito do AAAF 

e da CAF. 

 

 

Recolha informal 

para a realização de 

uma breve 

investigação 

correlacional.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupção letiva 

 

Férias da Páscoa 

 

Promover atividades 

no âmbito das 

expressões artísticas e 

da atividade física; 

Criação e 

apresentação de 

eventos culturais 

desenvolvidos no 

espaço escolar; 

Visitas culturais. 

 

 

Jogos Tradicionais e 

desportivos; 

 

Oficinas de: 

expressão plástica, 

dramática e musical; 

 

Oficinas de leitura; 

 

Construções livres 

com materiais de fim 

aberto. 

 

Dança 

contemporânea; 

Emocion’Arte; Hip 

Hop; Guitarra; Judo; 

Xadrez. 

 

Bicicletas  

Trotinetes 

Skate 

Patins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 a 14 de abril 

 

As atividades 

decorrerão entre as 

8h00 e as 19h00. 

 

 APEEL 

 

Coordenação Geral: 

João Bernardo 

 

Coordenação 

pedagógica das 

Atividades: 

Sabina Delgado 

 

Crianças do jardim de 

infância e alunos do 

1º ciclo, da Escola 

Bairro de São Miguel, 

inscritos ou que 

realizem as inscrições 

no âmbito do AAAF 

e da CAF. 

 

 

Recolha informal 

para a realização de 

uma breve 

investigação 

correlacional.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupção letiva 

 

Férias de Verão 

 

 

 

Promover atividades 

no âmbito das 

expressões artísticas e 

da atividade física; 

Criação e 

apresentação de 

eventos culturais 

desenvolvidos no 

espaço escolar; 

Visitas culturais. 

Viagens à praia e a 

espaços naturais. 

 

 

                                                        

 

Jogos Tradicionais e 

desportivos; 

 

Oficinas de: 

expressão plástica, 

dramática e musical; 

 

Oficinas de leitura; 

 

Construções livres 

com materiais de fim 

aberto. 

 

Dança 

contemporânea; 

Emocion’Arte; Hip 

Hop; Guitarra; Judo; 

Xadrez. 

 

Bicicletas  

Trotinetes 

Skate 

Patins 

Visitas a espaços 

culturais; 

Piscinas e parques; 

Viagens a espaços 

naturais. 

 

 

 

3 de julho a 31 de 

julho 

 

As atividades 

decorrerão entre as 

8h00 e as 19h00. 

 

APEEL 

 

Coordenação Geral: 

João Bernardo 

 

Coordenação 

pedagógica das 

Atividades: 

Sabina Delgado 

 

Crianças do jardim de 

infância e alunos do 

1º ciclo, da Escola 

Bairro de São Miguel, 

inscritos ou que 

realizem as inscrições 

no âmbito do AAAF 

e da CAF. 

 

 

Recolha informal 

para a realização de 

uma breve 

investigação 

correlacional.   

 

Realização de 

Inquérito no final das 

atividades. 

 


