
AAAF Jardim de Infância 
EB1/JI Santo António 

Plano Anual de Atividades 2022/2023 
 

1º Período Letivo (setembro a dezembro 2022) 

Designação da 
Atividade 

 Objetivos Descrição Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

INSCRIÇÕES para AAAF JI 2022/2023 (apoio on-line) 
De julho a setembro 
(mediante marcação) 

Assistente Social 
AAAF - CSPCG 

Crianças do JI 
Santo António 

 

Lançamento do Ano 
Letivo 

(Pausa Letiva 
Setembro) 

Proporcionar atividades, visando o 
desenvolvimento da criança a todos os 

níveis; proporcionar um espaço de 
ocupação de tempos livres saudável e 

harmonioso. 

Realização de Ateliers de 
Expressão Plástica, música, 
jogos, atividades ao ar livre 

7 a 15 setembro 
Monitores e 

Auxiliares do CSPCG 
Crianças do JI inscritas 

nas AAAF 
Reunião quinzenal de 

avaliação e programação 

REUNIÃO DE PAIS / 
ESCOLA 

Apresentação da Equipa e 
Funcionamento geral das AAAF 

Apresentar a equipa e o 
funcionamento AAAF 

12 a 15 setembro 
Equipa Técnica AAAF 

- CSPCG 
Pais de crianças a 

frequentar a escola 
 

Abertura do Ano 
Letivo 

Acolher todas as crianças inscritas na 
AAAF e apresentar a equipa. 

Integração em grupos; Jogos de 
apresentação e atividades ao ar 

livre  
16 setembro 

Monitores e 
Auxiliares do CSPCG 

Crianças do JI inscritas 
nas AAAF 

Reunião quinzenal de 
avaliação e programação 

Projeto Pedagógico 
2022/2023 

“Aqui há histórias” 

Dar conhecimento do Projeto 
Pedagógico e desenvolver, neste 

1ºtrimestre, atividades relacionadas 
com o tema:  

Era uma Vez…agora é a minha vez” 

Atividades de Expressão 
Plástica, Dramática, Corporal, 

Jogos de Exterior. Dinâmicas de 
grupo, entre outras. 

outubro a dezembro 
Monitores e 

Auxiliares do CSPCG 
Crianças do JI inscritas 

nas AAAF 
Reunião quinzenal de 

avaliação e programação 

Inglês 
(destinado a crianças 
a partir dos 4/5 anos) 

Proporcionar às crianças uma atividade 
extra, para permitir um primeiro 

contacto com uma língua estrangeira. 

Realização de atividades 
conforme planificação da 

professora 

De outubro a junho 
Semanal (45m) 

Profª Joana Marques 
Crianças do JI inscritas 

nas AAAF 
Reunião Mensal com 

professora responsável 

Teatro 
Proporcionar a todas as crianças uma 

atividade lúdica e expressiva, orientada 
por professor da área. 

Realização de atividades 
conforme planificação do 

professor 

De outubro a junho 
Semanal (45m) 

Prof. Tiago Sequeira 
Crianças do JI inscritas 

nas AAAF 
Reunião Mensal com 
professor responsável 

Hip Hop 
Proporcionar a todas as crianças uma 

atividade física orientada por professor 
da área. 

Realização de atividades 
conforme planificação do 

professor 

De outubro a junho 
Semanal (45m) 

Prof. Maria Miguel 
Anica 

Crianças do JI inscritas 
nas AAAF 

Reunião Mensal com 
professor responsável 

Judo 
Proporcionar a todas as crianças uma 

atividade física, orientada por professor 
da área. 

Realização de atividades 
conforme planificação do 

mestre de judo 

De outubro a junho 
Semanal (45m) 

Mestre de Judo João 
Gomes 

Crianças do JI inscritas 
nas AAAF 

Reunião Mensal com 
professor responsável 

REUNIÃO DE PAIS / 
AAAF 

Apresentação da Equipa, PP e PAA 
Apresentar a equipa e o 

funcionamento AAAF, por sala 
25 e 26 outubro 

Equipa Técnica AAAF 
- CSPCG 

Pais de crianças a 
frequentar a AAAF 

 



AAAF Jardim de Infância 
EB1/JI Santo António 

Plano Anual de Atividades 2022/2023 

Dia Mundial do 
Animal 

Comemoração do Dia, importância dos 
direitos e proteção para com os animais 

Jogos e atividades lúdicas 
relacionadas com o tema 

4 outubro 
Monitores e 

Auxiliares do CSPCG 
Crianças do JI inscritas 

nas AAAF 
Reunião semanal de 

avaliação e programação 

Reuniões de 
Articulação com 

Educadoras 

Partilha/passagem de informação / 
Discussão de Casos e Tomada de 

Diligências  

Reuniões trimestrais com 
Educadora, monitora de AAAF e 

Equipa Técnica de AAAF 

Data a definir com as 
educadoras 

Equipa Técnica AAAF 
- CSPCG 

 
Reunião semanal de 

avaliação e programação 

Aniversário da 
Convenção dos 

Direitos da Criança 

Comemoração do Dia, sensibilizando 
para a importância dos direitos e 

deveres da criança 

Jogos e atividades lúdicas 
relacionadas com o tema 

14 a18 novembro 
Monitores e 

Auxiliares do CSPCG 
Crianças do JI inscritas 

nas AAAF 
Reunião semanal de 

avaliação e programação 

INSCRIÇÕES para Pausa Letiva NATAL 
Equipa Técnica AAAF 

- CSPCG 
Crianças do JI  
Santo António 

  

Semana Temática 
Compromisso 

Solidário 
Campanha/Semana da Solidariedade 

Angariação de alimentos para 
Cabaz de Natal (CSPCG) 

28 novembro a 9 
dezembro 

Monitores e 
Auxiliares do CSPCG 

Crianças do JI inscritas 
nas AAAF 

 

Fábrica de Natal 
Kit Natal com trabalhos realizados pelas crianças, para angariação de 

fundos. 
12 a 16 dezembro 

Monitores e 
Auxiliares do CSPCG 

Crianças do JI inscritas 
nas AAAF 

Reunião semanal de 
avaliação e programação 

Festa de Natal Escola 
 

Presença na Festa de Natal organizada pela Escola, de acordo com as 
diretrizes impostas relativamente à realização da mesma. 

(a confirmar com a Escola) Equipa Núcleo Escola 

Ocupação da Pausa 
Letiva do NATAL 

Proporcionar atividades, visando o 
desenvolvimento da criança a todos os 

níveis; proporcionar um espaço de 
ocupação de tempos livres saudável e 

harmonioso. 

Planificação diversificada de 
acordo com um tema 

predefinido e alusivo à época. 
19 a 31 dezembro 

Monitores e 
Auxiliares do CSPCG 

Crianças do JI inscritas 
nas AAAF 

Reunião semanal de 
avaliação e programação 

 

2º Período Letivo (janeiro a março 2023) 

Designação da 
Atividade 

 Objetivos Descrição Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

Projeto Pedagógico 
2022/2023 

“Aqui há histórias” 

Desenvolver atividades, neste 2º 

trimestre, relacionadas com o tema 

“Era uma Vez…agora é a nossa 

vez” 

Atividades de Expressão 
Plástica, Dramática, Corporal, 

Jogos de Exterior. Dinâmicas de 
grupo, entre outras. 

De janeiro a março 
Monitores e 

Auxiliares do CSPCG 
Crianças do JI inscritas 

nas AAAF 
Reunião semanal de 

avaliação e programação 

Dia da Não Violência 
e da Paz 

Comemoração do Dia, sensibilizando 
as crianças para valores como a Paz, 

Justiça, Cooperação, Partilha, 
Tolerância, Solidariedade… 

Expressão plástica e outras 
atividades relacionadas com o 

tema. 
30 de janeiro 

Monitores e 
Auxiliares do CSPCG 

Crianças do JI inscritas 
nas AAAF e na CAF 

Reunião semanal de 
avaliação e programação 



AAAF Jardim de Infância 
EB1/JI Santo António 

Plano Anual de Atividades 2022/2023 

Projeto “Do Céu para 
a Mesa” 

(em parceria com a 
Associação 

Abundatquotidian) 

Dinamização de atividades e/ou 
workshops no parque hortícola, 

despertando o gosto pelos princípios 
da agricultura biológica e das suas 

vantagens para a saúde e ambiente, e 
garantindo ainda a aquisição de 

atitudes necessárias para promover o 
desenvolvimento sustentável. 

Sessões temáticas / Workshops 
/ Oficinas / Dinâmicas, 

desenvolvidas no parque 
hortícola, com temas 

diversificados 

Atividade Bimestral 
Monitores e 

Auxiliares do CSPCG 
Crianças do JI inscritas 

nas AAAF  
Reunião semanal de 

avaliação e programação 

INSCRIÇÕES para Pausa Letiva CARNAVAL  
Equipa Técnica AAAF 

- CSPCG 
Crianças do JI  
Santo António 

 

Festa de Carnaval da  
Escola 

Proporcionar mo 
mentos de diversão e alegria, alusivos 

à época festiva. 

Presença na Festa de Carnaval 
na Escola, de acordo com as 

diretrizes impostas 

(a confirmar com a 
Escola) 

Equipa do Núcleo Escola 

Ocupação da Pausa 
Letiva do CARNAVAL 

Proporcionar atividades, relacionadas 
com a época festiva 

Realização de Ateliers de 
Expressão Plástica, música, 
jogos, atividades ao ar livre 

20 e 22 de fevereiro 
Monitores e 

Auxiliares do CSPCG 
Crianças do JI inscritas 

nas AAAF 
Reunião semanal de 

avaliação e programação 

Semana temática  
“Os verdadeiros 
Super-Heróis” 

Proporcionar atividades que 
promovam o conhecimento de 

elementos/profissões importantes. 
Educação para a cidadania 

Jogos e atividades lúdicas 
relacionadas com o tema 
Proteção Civil e profissões 

subjacentes. 

6 a 10 de março 
Monitores e 

Auxiliares do CSPCG 
Crianças do JI inscritas 

nas AAAF 
Reunião semanal de 

avaliação e programação 

INSCRIÇÕES para Pausa Letiva PÁSCOA  
Equipa Técnica AAAF 

- CSPCG 
Crianças do JI  
Santo António 

 

Momentos de 
Partilha 

Exposição dos projetos realizados no âmbito do Projeto Pedagógico 
(vídeos ou fotos enviadas às famílias, por email) 

27 a 31 de março 
Monitores e 

Auxiliares do CSPCG 
Crianças do JI inscritas 

nas AAAF 
Reunião semanal de 

avaliação e programação 

Ocupação da Pausa 
Letiva da PÁSCOA 

Proporcionar atividades, visando o 
desenvolvimento da criança a todos os 

níveis; proporcionar um espaço de 
ocupação de tempos livres saudável e 

harmonioso. 

Realização de Ateliers de 
Expressão Plástica, música, 
jogos, atividades ao ar livre. 

3 a 14 abril 
Monitores e 

Auxiliares do CSPCG 
Crianças do JI inscritas 

nas AAAF 
Reunião semanal de 

avaliação e programação 

 

3º Período Letivo (abril a junho 2023) 
 

Designação da 
Atividade 

 Objetivos Descrição Calendarização Responsáveis Público-alvo Avaliação 

Projeto Pedagógico 
2022/2023 

Desenvolver atividades, neste 3º 

trimestre, relacionadas com o tema 
Atividades de Expressão Plástica, 

Dramática, Corporal, Jogos de 
abril/junho 

Monitores e 
Auxiliares do CSPCG 

Crianças do JI inscritas 
nas AAAF 

Reunião semanal de 
avaliação e programação 



AAAF Jardim de Infância 
EB1/JI Santo António 

Plano Anual de Atividades 2022/2023 

“Aqui há histórias” “Era uma Vez…as nossas histórias 

cabem no mundo” 

Exterior. Dinâmicas de grupo… 

Semana Temática 
“Nós SOMOS 

Família” 

Proporcionar atividades que promovam o conhecimento e respeito pelas 
diferentes tipologias familiares. A semana culmina com a Festa da Família das 

AAAF e da CAF. 
8 a 12 maio 

Monitores e Equipa 
Técnica do CSPCG 

Crianças do JI inscritas 
nas AAAF 

Reunião semanal de 
avaliação e programação 

REUNIÃO DE PAIS / 
AAAF 

Avaliação do Ano Letivo; Interrupção Letiva de Verão; Renovações e 
Inscrições para o Ano letivo 2022/2023 

Data a definir 
Equipa Técnica 
Núcleo Escola 

Pais de Crianças 
inscritas nas AAAF  

INSCRIÇÕES para Pausa Letiva VERÃO   
Equipa Técnica 
Núcleo Escola 

Crianças do JI  
Santo António 

 

Dia Mundial da 
Criança 

Vivenciar momentos de prazer e 
alegria. 

Just Dance na Escola 1/2 junho 
Monitores e 

Auxiliares do CSPCG 
Crianças do JI inscritas 

nas AAAF 
Reunião semanal de 

avaliação e programação 

Momentos de 
Partilha 

Exposição dos projetos realizados no âmbito do Projeto Pedagógico (vídeos 
ou fotos enviadas às famílias, por email) 

19 a 23 junho 
Monitores e 

Auxiliares do CSPCG 
Crianças do JI inscritas 

nas AAAF 
Reunião semanal de 

avaliação e programação 

Festa final do Ano 
Letivo da Escola 

Presença na Festa final da Escola. 
A definir posteriormente, de acordo 

com as diretrizes impostas 
(a confirmar com a 

escola) 
Equipa do Núcleo Escola 

Ocupação da Pausa 
Letiva do VERÃO 

Proporcionar atividades, visando o 
desenvolvimento da criança a todos 

os níveis; proporcionar um espaço de 
ocupação de tempos livres saudável 

Desenvolvimento de atividades, 
ateliers temáticos, jogos de 

cooperação, entre outras atividades, 
passeios ao exterior. 

3 a 31 Julho 
Monitores e 

Auxiliares do CSPCG 
Crianças do JI inscritas 

nas AAAF 
Reunião semanal de 

avaliação e programação 

 


