
João e Maria  

Creche e jardim de infância 

 

 

Calendário escolar para 2017/2018 
 

 

Setembro 2017  

 Início das atividades: 04 de setembro 

o Acolhimento das crianças e das famílias 

o Adaptação das crianças aos novos espaços e grupos 

o Interação das crianças com outros grupos 

 Reunião geral para apresentação dos professores das atividades 

curriculares e de enriquecimento curricular – 21 de setembro. 

 28 de setembro às 9h30 – Início das aulas de Yoga , dirigidas às crianças a 

partir dos 30 meses - 5ª feiras de manhã, quinzenalmente. 

 

Outubro 2017 

 02 de outubro- Início das atividades de enriquecimento curriculares 

(natação e dança criativa) e curriculares (inglês, música e educação motora). 

 04 de outubro, às 9h30 - Início do projeto “A Hora do Conto” – Participação 

de todas as crianças -  5ª feiras de manhã, quinzenalmente.  

 Início das vivências do Outono: 

o A natureza transforma-se – Passeio à Praça de Liège com o objetivo 

das crianças observarem as árvores e apanharem folhas secas – sala 

Educadora Ana Paula e sala da Educadora Rita.  

 Início do projeto anual da instituição sob o tema “O livro – Uma janela 

aberta para o mundo”, com a dramatização de um conto tradicional: “O 

Senhor Outono”. 

 Festa de Halloween – 31 de outubro (manhã). As crianças da sala da Ana 

Paula e da sala da Rita podem vir fantasiadas, se assim desejarem.  
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Novembro 2017 

 Preparação para a festa de S. Martinho 

o Festa de S. Martinho - Magusto no 10 de novembro de manhã 

o Dramatização da lenda de S. Martinho. 

 

Dezembro 2017 

 Tempo de Natal 

o Tudo à nossa volta se transforma: a nossa casa, as lojas, as 

iluminações das ruas, etc. 

o Vivência do quadro do Advento nas salas e construção de um 

presépio, e enfeites de Natal, com a colaboração dos pais. 

 Intercâmbio com o projeto da “Ajudaris” – Vamos ensinar às crianças a 

importância de valores como a solidariedade e a partilha com os que menos 

têm, através de: 

o Recolha de bens alimentares, brinquedos e roupa, em bom estado. 

o Venda do livro: “Histórias da Ajudaris”.  

 Musical “The Toys Christmas” – Concerto participado - 7 de dezembro, às 

10h00 no Europarque – Intercâmbio com o projeto da música. 

 Festa de Natal: 22 de dezembro de manhã (apenas para as crianças) 

o Dramatização de um conto de Natal 

 Férias de Natal - Interrupção letiva nos dias: 26 de dezembro/17 e 2 de 

janeiro/18. 

 

Janeiro 2018 

 Início do 2º período – 3 de janeiro 

 Celebração da Festa dos Reis – 05 de janeiro 

 Início das vivências do Inverno: decoração das salas e de todo o espaço 

envolvente. 
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 Celebração do Dia Internacional da Não-Violência e da Paz – 30 de janeiro. 

 Reunião de pais: Sala da Educadora Ana Paula – 29 de janeiro, às 17h30. 

 Reunião de pais: Sala da Educadora Zé – 30 de janeiro, às 17h30.  

 Reunião de pais: Sala da Educadora Marina - 31 de janeiro, às 17h30. 

 

Fevereiro 2018 

 Preparação para a festa de Carnaval 

 Festa de Carnaval: É tempo de alegria e fantasia – 9 de fevereiro (manhã). 

 Férias de Carnaval - Interrupção letiva nos dias 12 e 13 de fevereiro. 

 Musical “Assalto às Lancheiras”, no Auditório da Exponor – dia 20 de 

fevereiro às 10h30. 

 

Março 2018 

 Musical “A Quinta da Amizade”- Concerto participado na Casa da Música – 

12 de março, às 9h30 – Intercâmbio com o projeto da música. 

 Festa do Dia do Pai – 19 de março, segunda-feira, às 16h15 

 Celebração da chegada da Primavera, com um teatro dramatizado pelas 

educadoras – 20 de março (manhã). 

  Motivação e preparação para a festa da Páscoa. 

 Chegada do Coelhinho da Páscoa – 28 de março (manhã). 

 Férias de Páscoa - Interrupção letiva nos dias 29 de março e 2 de abril 

 

Abril 2018 

 Início do 3º período: 3 de abril 

 Motivação e início das plantações na nossa horta – Sala da Educadora 

Marina. 

 Criação do Cantinho da natureza – Sala da Educadora Ana Paula e sala da 

Educadora Marina. 
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 Ensemble de cordas – dia a determinar 

 

 

 

Maio 2018 

 Preparação da festa do Dia da Mãe. 

 Festa do Dia da Mãe – 07 de maio, segunda-feira, às 16h15 

 

Junho 2018 

 Festa do Dia Mundial da Criança – 01 de junho (manhã) 

 Festa do Final de Ano – 14 de junho às 17h00 – Participação dos meninos da 

Educadora Ana Paula e sala da Educadora Marina. 

 Vamos comemorar os Santos Populares com arraial de S. João - 22 de junho 

(manhã). 

 

Julho 2018 

 Quinzena da praia: de 02 a 13 de julho 

 Diversão e jogos com água ao ar livre – Sala da Educadora Zé - 02 a 13 de 

julho. 

 Chegada do Verão: 

o Passeios até à Praia dos Ingleses com jogos de bola e ao Parque 

Homem do Leme - Sala da Educadora Marina. 

 Atividades de Verão 

 Festa dos Avós – 26 de julho às 16h00 

 

Agosto 2018 

 Ateliers de Verão  

 Férias de Verão: de 16 a 31 de agosto. 


