Centro Social de Soutelo – I.P.S.S.
“A nossa Missão: Satisfazer as necessidades e expectativas legítimas da comunidade…”

MÊS/Temas
setembro

Plano do Serviço Educativo 2018/19
CRECHE, PRÉ-ESCOLAR E CATL
DIA
DINÂMICAS
3
10 a 14
17

18 a 25
19
24
28
outubro

1

15 a 26
novembro

dezembro

janeiro

10
20
A definir
17
17 a 2 janeiro

março

Magusto com as famílias
Comemoração do Dia Nacional do Pijama
Reunião do Conselho Pedagógico
Festa de Natal
Pausa letiva

Durante o mês «Ser positivo»
A definir

fevereiro

Receção das Crianças e Jovens
Apresentação das Atividades Extracurriculares (AEC)
Início das atividades letivas
Reunião de Encarregados de Educação das Atividades
Extracurriculares
Inscrições nas AEC
Reunião do Conselho Pedagógico
Reuniões de Encarregados de Educação CATL 1º ano de
escolaridade
Reuniões de Encarregados de Educação CATL 2º e 3º
Ciclos
Início do uso obrigatório das batas
Entrega do primeiro Projeto Curricular Turma Préescolar/Projeto Pedagógico de Creche e CATL
Início das AEC
Reuniões de Encarregados de Educação (E.E.) Creche,
Pré-escolar e CATL 2º a 4º ano de escolaridade

Reunião do Conselho Pedagógico

4

Entrega do segundo Projeto Curricular Turma/Projeto
Pedagógico de Creche e Pré-escolar
Durante o mês Apresentação das AEC para os pais/encarregados de
educação
18
Entrega das primeiras Fichas de Síntese de
Aprendizagens – Relatórios de Planos de
Desenvolvimento Individual
20 fev. a 29 de Realização dos Atendimentos individuais aos E.E. para
março
reflexão e entrega das primeiras Fichas de Síntese de
Aprendizagens
no
Pré-escolar/
Plano
de
Desenvolvimento Individual da Creche
4a6
Pausa Letiva
4
Comemoração do Carnaval **
19
Dia do Pai
A definir
Reunião do Conselho Pedagógico

“... promovendo a igualdade, a participação, a cooperação e a solidariedade.”

Centro Social de Soutelo – I.P.S.S.
“A nossa Missão: Satisfazer as necessidades e expectativas legítimas da comunidade…”

abril

maio

1a5
8 a 22
24
3
18
31
A definir

junho

julho

outubro a junho
(Durante o ano letivo)

3 a 14
Durante o mês
A definir
A definir
21
29
8
8 a 19
30
A definir

Apresentações da Expressão Musical Creche/Préescolar (3 e 4 anos)
Pausa letiva
Comemoração do Aniversário do Centro
Comemoração do dia da mãe
Comemoração do dia da família
Dia mundial da criança
Reunião do Conselho Pedagógico
Reuniões de encarregados de educação
Comemoração Santos Populares
Passeio de finalistas
Crianças em movimento em articulação com Junta de
Freguesia de Rio Tinto
Término do ano letivo
Festa final de ano (Manhã)
Entrega PDI/Fichas síntese
Realização da época balnear
Entrega dos relatórios final ano letivo
Reunião conselho pedagógico

Realização da avaliação intermédia do Projeto Educativo 2017-19
Continuação da concretização do Projeto Ecosoutelo promovido pelo
Conselho Pedagógico
Dinamização de ações no âmbito da Segurança Contra Incêndio com as
crianças e colaboradores – Treino dos procedimentos a adotar em caso de
incêndio
Efetivação de reuniões bimensais do conselho pedagógico
Venha passar um momento connosco (Momento do dia em que os pais
convivem com o seu filho e grupo na sala/instituição)
Realização de ações de formação interna de acordo com as necessidades
dos colaboradores

*Apresentação da expressão musical dos grupos dos 5 anos na festa de final de ano.
As aulas de música não ocorrerão nas pausas letivas da Creche e Pré-escolar.
**Desfile na rua com as crianças e jovens no período da manhã. Caso as condições atmosféricas não
permitam a realização do mesmo, a comemoração do Carnaval acontecerá no interior da instituição
apenas para as crianças e jovens, mantendo o mesmo horário.
Semestres do ano letivo 2018/19:
1º Semestre: 17 de setembro 2018 a 31 de janeiro de 2019;
2º Semestre: 1 de fevereiro de 2019 a 21 de junho de 2019.
“... promovendo a igualdade, a participação, a cooperação e a solidariedade.”

