Centro Social de Soutelo – I.P.S.S.

Plano Anual de Atividades do Serviço Educativo (PAA) (Em síntese)
Creche, Educação Pré-escolar, CATL (Centro de Atividades de Tempos Livres) e CAP (Centro de Apoio Pedagógico)

A nossa missão: Satisfazer as necessidades e expectativas legítimas da comunidade...

1º Período
Data
prevista

Designação
da Atividade

Objetivos gerais

Destinatários

dos

Promover o acolhimento e adaptação
de forma harmoniosa.

Inicio
das
Atividades de
Animação
e
Apoio à Família
(AAAF)

Dar resposta às necessidades das
famílias e dos utentes; Promover
situações de lazer e de convívio entre
utentes de diferentes grupos das
várias faixas etárias; Favorecer um
clima de comunicação entre a
Família, os Educadores/Auxiliares de
Ação Educativa; Assegurar o
acompanhamento dos utentes na
educação pré-escolar antes e/ou
depois do período diário de
atividades educativas e durante os
períodos de interrupção letiva.

Grupos de utentes
da Creche, préescolar, CATL 1º
ciclo CAP.
Grupos de utentes
da Creche, préescolar e CAP.

Receção
utentes

Setembro

Dia 2

Dia 13

Inicio de Ano
letivo

De 16 a
20

Demonstração
das Atividades
de
Áreas
Especializadas
(AAE’S)
Reunião com os
EE dos utentes
do CAP

Dia 27

Dia 30

Uso obrigatório
de batas

Operacionalizar as áreas de conteúdo
das Orientações Curriculares para a
Educação
Pré-Escolar
(OCEPE)
(Creche/Pré-Escola); Executar as
atividades sócio-pedagógicas (CATL 1º
ciclo/CAP).
Apresentar atividades de natureza
eminentemente lúdica, cultural e
formativa.

Promover
o
envolvimento
e
participação dos EE no processo de
desenvolvimento dos e no percurso
institucional.
Promover a igualdade.

Mês

Outubro

Mês

Grupos de utentes
da Creche, préescolar, CATL 1º
ciclo e CAP.

Data
prevista
Dia 1

Inicio das AAE’s

Dia 4

De 14 a
18

Reunião com os
EE do CATL 2º
ao 4º ano de
escolaridade
Receção
do
Projeto FINE

Dia 17 e
18

Feirinha
Agrícola

De 21 a
31

Reuniões com
os EE da Creche
e Pré-Escolar

Durante
o mês

Dia Mundial da
Alimentação:
Recolha
de
alimentos;
Palestra
e
outras
atividades
incluídas
no
Projeto FINE
Exercício
de
Sistema contra
Incêndio

Educadores
de
Infância, Grupos de
utentes da Creche e
pré-escolar.
EE do CAP.

Designação
da Atividade

A definir

Objetivos gerais

Destinatários

Executar as atividades de natureza
eminentemente lúdica, cultural e
formativa.
Promover
o
envolvimento
e
participação dos EE no processo de
desenvolvimento dos utentes e no
percurso institucional.
Promover a saúde e bem-estar
prevenindo doenças e obesidade;
Reduzir o desperdício de alimentos.
Promover hábitos de vida saudável;
sensibilizar para a importância da
alimentação saudável e equilibrada.
Promover
o
envolvimento
e
participação dos EE no processo de
desenvolvimento do utente/grupo e
no percurso institucional.
Promover hábitos de vida saudável;
sensibilizar para a importância da
alimentação saudável e equilibrada.

Grupos de utentes da
Creche e pré-escolar.

Adquirir procedimentos necessários
ao treino e evacuação em caso de
sinistro.

Todos os ocupantes do
edifício.

EE do CATL 2º ao 4º ano
de escolaridade.

Comunidade
Escolar;
Entidades Parceiras do
Projeto.
Comunidade Escolar e
Comunidade Educativa.
EE da Creche e PréEscolar.

Grupos de utentes da
Creche, pré-escolar, CATL
1º ciclo e CAP; Equipa
Educativa; Famílias.

Grupos de utentes
da Creche e préescolar.
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Durante
o mês

Dezembro

Dia 6

Dia 18

Decoração
Natalícia

Festa
de
Natal; Almoço
de Natal

Objetivos gerais

Destinatários

Vivenciar tradições da nossa cultura;
potenciar o desenvolvimento do
espírito de tolerância, solidariedade,
partilha e responsabilidade.

Grupos de utentes da
Creche, pré-escolar,
CATL 1º ciclo e CAP.

Sensibilizar para os direitos da
criança; Desenvolver atitudes de
respeito, colaboração e cooperação –
ser solidário.

Grupos de utentes da
Creche, pré-escolar,
CATL 1º ciclo e CAP e
Mundos de Vida.

Promover a criatividade através da
reutilização
de
materiais,
contribuindo para a preservação do
meio ambiente; estimular parcerias e
cooperação entre a Junta de
Freguesia de Rio Tinto e as várias
instituições da rede social local.
Assinalar a Quadra Natalícia;
valorizar esteticamente o espaço;
reciclar e empregar materiais, de
forma a reduzir o seu impacto
ambiental.
Assinalar a Quadra Natalícia;
expandir e estimular o interesse dos
utentes pelo teatro; proporcionar
alegria e encanto aos utentes, na
época de Natal; sensibilizar para os
valores
da
partilha
e
da
solidariedade.

Comunidade
Educativa.

Mês

Janeiro

Dia 20

S. Martinho –
lanche
convívio;
venda
de
castanhas
assadas
na
porta
da
instituição
Dia
Internacional
dos Direitos
da Criança –
Dia Nacional
do Pijama
Árvore
Solidária

2º Período

Fevereiro

Novembro

Dia 11

Designação
da Atividade

Comunidade Escolar.

Grupos de utentes da
Creche, pré-escolar,
CATL 1º ciclo e CAP e
utentes do Centro de
Dia e Centro de
Convívio.

Março

Data
Mês prevista

Data
prevista

Designação da
Atividade

Dia 10

Dia Internacional
do Obrigado
Reuniões com os
EE do Pré-Escolar

De 13 a
17

Dia 17

Dia Internacional
do Riso

De 3 a 7

Árvore dos Afetos

De 10 a
14

Dia 24

Atendimentos
Creche
–
Validação do PDI
e Relatório de PDI
Carnaval

Durante o
mês

Apresentação das
AAE’S
(Aulas
Abertas)

Dia 19

Dia do Pai

De 23 a
27

Dia da Árvore –
plantação; enviar
sementes
para
casa....

Objetivos gerais

Destinatários

Fomentar o reconhecimento e
valorização do outro.
Promover
o
envolvimento
e
participação dos EE no processo de
desenvolvimento dos utentes e no
percurso institucional.
Aprender e treinar uma ferramenta
que promove a positividade e o bemestar.
Desenvolver atitudes de respeito,
colaboração, partilha e cooperação.
Informar sobre as aprendizagens e os
progressos realizados por cada utente.

Comunidade
Educativa.
EE do Pré-Escolar.

Reviver tradições; participar no desfile
carnavalesco da Instituição.
Dar a conhecer às Famílias o trabalho
realizado com os utentes nas
atividades de natureza eminentemente
lúdica, cultural e formativa.
Reconhecer laços de pertença a uma
família, promovendo as relações
interpessoais e os afetos.
Valorizar a importância das plantas
adquirindo atitudes de respeito e
cuidado ecológico.

Comunidade
Educativa.
Famílias e Grupos
de
utentes
da
Creche, pré-escolar,
CATL 1º ciclo e CAP.
Famílias.

Comunidade
Educativa.
Comunidade
Educativa.
EE
Pais.

Grupos de utentes
da Creche, préescolar, CATL 1º
ciclo e CAP; Equipa
Educativa; Famílias.
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3º Período
Objetivos gerais

Comemoração
do Aniversário
da Instituição

Reconhecer laços de pertença à
Instituição, promovendo as relações
interpessoais e os afetos.

Junho

Maio

Abril

Dia 24

Designação
da Atividade

Dia 30

Dia da Mãe

A definir

Simulacro

De 11
a
15
Dia 1

Semana
Família

Dia 9

Passeio
Finalistas

Dia 19

Reunião de Pais
5 Anos/Festa
Finalistas

Dia 20

Arraial
dos
Santos
Populares
Pausas Letivas

A partir
de 22

Dia 27

da

Dia Mundial da
Criança

Festa Final de
Ano

Reconhecer laços de pertença a uma
família, promovendo as relações
interpessoais e os afetos.
Adquiri os procedimentos necessários
à evacuação em caso de sinistro.
Reconhecer laços de pertença a uma
família, promovendo as relações
interpessoais e os afetos.
Proporcionar um convívio salutar e
um espaço de diversão; Fomentar
vivências e experiências lúdicas.
Proporcionar momentos de diversão
e
criatividade
em
diferentes
contextos.
Comemorar o final de um ciclo;
promover momentos de convívio
entre as Famílias, utentes e equipa
educativa das salas dos 5 anos.
Participar nos usos e costumes
culturais.
Ocupar de forma lúdica e educativas
os tempos livres dos utentes em
período de interrupções letivas.
Comemorar o final de um ciclo.

Destinatários
Grupos de utentes
da Creche, préescolar, CATL 1º
ciclo
e
CAP;
Comunidade
Escolar.
Famílias.

Mês

Julho

Data
Mês prevista

Data
prevista

Designação
da Atividade

Dia 2
e3

Reunião
de
Pais (3 e 4
Anos)
Reunião
de
Pais (Creche)
Praia

De 6 a 8
De 6 a
17

Objetivos gerais

Destinatários

Promover
o
envolvimento EEedo Pré-Escolar.
participação dos EE no processo de
desenvolvimento dos utentes e no
percurso institucional.
Proporcionar momentos de diversão e
criatividade em diferentes contextos.

Grupos de utentes da
Creche, pré-escolar, CATL
1º ciclo e CAP; idosos.

Comunidade
Escolar.
Famílias.

Grupos de utentes
da Creche, préescolar, CATL 1º
ciclo e CAP.
Utentes das salas
dos 5 anos.
Utentes dos 5 anos,
Famílias e Equipa
Educativa das salas
dos 5 anos.
Comunidade
Educativa.
Grupos de utentes
da Creche, préescolar, CATL 1º
ciclo e CAP.
Comunidade
Educativa.
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Ao longo do ano...
Mês
Setembro
novembro
Janeiro
Março
Maio
Junho

De 18 de dezembro a
3 de janeiro
Dia 24, 25 e 26 de
fevereiro
De 30 março a 13 de
Abril
A partir de 22 de junho

Data
prevista

Designação
da Atividade

A definir

Reunião de C.
Pedagógico

Pausas Letivas

Objetivos gerais

Destinatários

Promover
uma
cultura
de
participação
envolvendo
a
comunidade
educativa
no
processo educativo
da Instituição.

Direção
TécnicoPedagógica,
1
Auxiliar de Ação
Educativa,
1
educadora
de
infância, 1 técnico
de
CATL
e
representantes dos
EE.
Grupos de utentes
da Creche, préescolar, CATL 1º
ciclo e CAP.

Ocupar de forma
lúdica e educativas os
tempos livres dos
utentes em período
de
interrupções letivas.

Designação da
Atividade
Projeto
Ciências

das

Projeto
CSS
sensorial – jardim
sensorial
Projeto
Competências
digitais
Formação continua
Projeto
inclusão
para todos e cada
um
Projeto transição
1º ciclo

Programa
de
literacia
Familiar
“Conto Contigo” da
Fundação Aga Khan

Objetivos gerais

Destinatários

Estimular a curiosidade utentes através da
disponibilização de materiais diversos que
incentivem as explorações e experimentação
nomeadamente na abordagem às ciências.
Aguçar os 5 sentidos: tato, paladar, olfato,
audição e visão dos utentes; melhorar o espaço
exterior (nomeadamente o espaço da mata) da
Instituição.
Facilitar o acesso a competências digitais nos
utentes; Desenvolver atividades na abordagem
ao mundo tecnológico e tecnologias.
Refletir sobre ação pedagógica e partilha de
metodologias e estratégias, que conduzam ao
desenvolvimento profissional da equipa.
Promover uma escola/Instituição que se mobiliza
e organiza para proporcionar uma educação
inclusiva.
Implementar a transição dos utentes para o 1º
Ciclo, incluindo de articulação curricular,
envolvendo todos os intervenientes no processo
educativo.
Desenvolver programa
de
reforço
de
competências parentais de suporte à literacia
emergente dos utentes.

Grupos de utentes da
Creche,
pré-escolar,
CATL 1º ciclo e CAP.
Grupos de utentes da
Creche,
pré-escolar,
CATL 1º ciclo e CAP;
idosos.
Grupos de utentes do
Pré-escolar, CATL 1º
ciclo e CAP.
Comunidade Escolar e
Educativa.
Grupos de utentes da
Creche,
Pré-Escolar,
CATL 1º ciclo e CAP.
Utentes das salas dos 5
anos.

Utentes das salas dos 5
anos.
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