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Plano Anual de Atividades do CIJ 2017/2018 
Destinatários Objetivos Gerais Atividades Indicadores de Avaliação 

Calendário 

Mês Data 

Equipa Técnica do 
CIJ 
Funcionários do CIJ 

 Preparar o ano letivo; 

 Preparar os espaços educativos; 

 Integrar/acolher os funcionários; 

 Preparar a Reunião geral de Pais; 

 Reunião de técnicos 
 Sugestões colocadas pelos 

técnicos; 

A
g

o
s

to
 

30 e 31 
 Limpeza e organização das salas de 

atividades e outros espaços comuns 

 Limpeza e organização dos 
espaços realizados no tempo 
disponibilizado; 

 Reunião de colaboradores 

 Percentagem de participação 
de funcionários; 

 Sugestões colocadas pelos 
colaboradores; 

Pais e/ou 
Encarregados de 
Educação dos novos 
clientes do CIJ 

 Conhecer as características do novo cliente; 

 Conhecer a expectativas dos Encarregados 
de Educação; 

 Preparar a integração do cliente; 

 Elaborar Planos de Acolhimento Inicial. 

 Entrevistas de diagnóstico 
 Percentagem de participação 

dos pais; 

S
e

te
m

b
ro

 

01 a 08 

Pais e/ou 
Encarregados de 
Educação dos 
clientes do CIJ 

 Apresentar os recursos humanos aos 
Encarregados de educação; 

 Integrar os Encarregados de Educação na 
comunidade educativa; 

 Dar a conhecer o Plano de Atividades do CIJ; 

 Apresentar o regulamento interno. 

 Ação de esclarecimento sobre as 
principais diretrizes do 
funcionamento do CIJ; 

 Apresentação dos colaborados e das 
equipas de sala. 

 Percentagem de participação 
dos pais;  

 Percentagem de itens da 
ordem de trabalhos 
abordados; 

06 
4ª Feira 

Pais e/ou 
Encarregados de 
Educação dos 
clientes do CIJ 

 Apresentar os recursos humanos de cada 
sala aos Encarregados de educação; 

 Dar a conhecer as regras, características e 
particularidade de cada sala; 

 Esclarecimento de duvidas sobre o 
funcionamento da sala e/ou valência; 

 Reunião de sala com os 
Encarregados de Educação 

 Percentagem de participação 
dos pais;  

 Percentagem de itens da 
ordem de trabalhos 
abordados; 

Clientes, Pais e/ou 
Encarregados de 
Educação 

 Integrar os discentes na comunidade 
educativa; 

 Receção de clientes e Encargados de 

educação 

 Percentagem de pais 

informados sobre a respetiva 

sala de atividades 

1ª Quinzena 
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Destinatários Objetivos Gerais Atividades Indicadores de Avaliação 
Calendário 

Mês Data 

Pessoal Técnico 

 Elaborar Planos Individuais com base nos 
Perfis iniciados /atualizados; 

 Realizar o Projeto Curricular de Grupo com 
base nos Perfis e PI’s elaborados. 

 Realizar Planos Individuais e Projeto 
Curricular de Grupo 

 Realização dos PI’s e PCG no 
prazo estipulado; 

O
u

tu
b

ro
 

1 a 30 

Clientes do CIJ 

 Observar/identificar/reconhecer os animais e 
os seus habitats; 

 Promover o contacto com a Natureza e 
diferentes animais. 

 Comemoração do Dia Mundial do 
Animal 

 Percentagem de participação 
dos clientes; 

O
u

tu
b

ro
 

04 
4ª Feira 

Clientes do CIJ 

 Dar a conhecer os benefícios de uma 
alimentação saudável; 

 Estimular o interesse por uma alimentação 
saudável. 

 Comemoração do Dia da Alimentação 
 Percentagem de participação 

dos clientes; 
16 

2ª Feira 

Pais e/ou 
Encarregados de 
Educação 

 Promover o conhecimento e valorizar a 
importância do conto no desenvolvimento da 
criança 

 Ação de sensibilização sobre a 
importância do conto na vida da 
criança 

 Percentagem de participação 
dos pais; 

9 a 13 
A agendar 

Clientes do CIJ 
Pais e/ou 
Encarregados de 
Educação 

 Promover a criatividade e imaginação das 
crianças. 

 Comemoração do Dia das Bruxas 

 Percentagem de participação 
dos clientes; 

 Percentagem de participação 
dos pais; 

31 
3ªFeira 

Pais e/ou 
Encarregados de 
Educação 

 Dar a conhecer métodos e dinâmica a 
desenvolver com o grupo. 

 Sessão de esclarecimento sobre o 
projeto curricular de grupo 

 Percentagem de participação 
dos pais; 

N
o

v
e

m
b

ro
 

2 a 10 

Clientes do CIJ  
Pais e/ou 
Encarregados de 
Educação 

 Conhecer e participar em festejos, tradições 
e costumes do seu meio;  

 Proporcionar a todos os agentes educativos 
momentos de convívio. 

 Promover a interação entre as diferentes 
respostas sociais da instituição. 

 Festejos do Dia de São Martinho  
 Percentagem de participação 

dos clientes; 
10 

6ªFeira 

Clientes do CIJ 

 Promover a interação entre crianças e 
clientes do CAO; 

 Promover um olhar diferente sobre a pessoa 
com deficiência 

 Dia Internacional da Pessoa com 
deficiência 

 Percentagem de participação 
dos clientes; 

D
e
z
e

m

b
ro

 

06 
4ªFeira 
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Destinatários Objetivos Gerais Atividades Indicadores de Avaliação 
Calendário 

Mês Data 
Pais e/ou 
Encarregados de 
Educação dos 
clientes do CIJ e 
restante comunidade 

 Conhecer e participar em festejos, tradições 
e costumes da comunidade. 

 Realizar uma dramatização de um conto. 

 Festa de Natal 

 Percentagem de participação 
dos clientes; 

 Percentagem de participação 
dos pais; 

21 
5ªFeira 

Clientes do CIJ e 
comunidade 

 

 Potenciar o conhecimento das tradições e 
vivências culturais da região; 

 Interagir com a comunidade envolvente. 
 

 Cantar os Reis 
 Percentagem de participação 

dos clientes; 

J
a

n
e

ir
o

 

05 
6ª Feira 

Clientes e pais do 
CIJ 
Comunidade 

 Estimular a fantasia e a imaginação; 

 Promover o convívio interativo entre a 
Instituição e a comunidade; 

 Alargar as atividades à comunidade.  

 Desfile de Carnaval 

 Percentagem de participação 

dos clientes; 

 Percentagem de participação 

dos pais; 

F
e

v
e

re
ir

o
 

9 
6ª Feira 

Equipa Técnica do 
CIJ 

 Avaliar o progresso das aprendizagens das 
crianças. 

 Avaliação dos Planos Individuais 
 Realização das avaliações nos 

prazos estipulados 
12 a 16   

Pais e/ou 
Encarregados de 
Educação 

 Dar a conhecer o progresso das 
aprendizagens das crianças 

 Reunião de avaliação com os 
encarregados de Educação 

 Percentagem de participação 
dos pais; 

19 a 23 

Técnicos do CIJ  Avaliar o projeto curricular de sala 
 Avaliação/reflexão do projeto 

curricular de grupo 
 Entrega da avaliação no prazo 

estipulado; 
26 a 28 

Pais e Clientes do 
CIJ 

 Valorizar o papel do Pai na família e 
presenteá-lo. 

 Promover a participação dos pais nas 
atividades escolares 

 Comemoração do Dia do Pai 
 Percentagem de participação 

dos pais; 

M
a

rç
o

 

19 
2ªFeira 

Clientes do CIJ 

 Sensibilizar a criança para a importância da 
preservação da natureza; 

 Proporcionar às crianças momentos de 
alegria e diversão. 

 Comemoração do Dia Mundial da 
Floresta 

 Percentagem de participação 
dos clientes; 

21 
4ªFeira 
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Destinatários Objetivos Gerais Atividades Indicadores de Avaliação 
Calendário 

Mês Data 

Clientes do CIJ 
 Promover a interação com as diferentes 

valências do CIJ. 

 Explorar as diferentes espaços da Instituição. 

 Caça ao Ovo 

 Percentagem de participação 
dos clientes; 

 Percentagem de participação 
das restantes valências; 

A
b

ri
l 

5 
5ª Feira 

Clientes do CIJ e 
pais e encarregados 
de educação 

 Explorar o subtema do projeto 
educativo: ”histórias com animais” 

 Proporcionar aos clientes contato com 
diferentes histórias. 

 Semana temática dedicada aos 
contos com animais 

 Percentagem de participação 
dos clientes;  

 Percentagem de participação 
dos pais; 

9 a 13 

Mães e Clientes do 
CIJ 

 Valorizar o papel da Mãe na família. 

 Promover a participação das mães nas 
atividades escolares 

 Comemoração do Dia da Mãe 
 Percentagem de participação 

das mães; 

M
a

io
  

07 
2ª Feira 

Pais e/ou 
Encarregados de 
Educação dos 
clientes do CIJ e 
restante comunidade 

 Valorizar a família;  

 Promover o estreitamento da relação 
Escola/Família; 

 Comemoração do Dia Internacional 
da Família 

 Percentagem de participação 
das famílias; 

18 
6ª Feira 

Clientes do CIJ 
 Proporcionar às crianças momentos de 

alegria e diversão. 
 Comemoração do Dia da Criança 

 Percentagem de participação 

dos clientes; 

J
u

n
h

o
 

01 
6ª Feira 

Pais e/ou 
Encarregados de 
Educação dos 
clientes do CIJ e 
restante comunidade 

 Promover momentos de convívio entre a 
Instituição, a família e a comunidade; 

 Homenagear o caminho efetuado pelos 
clientes finalistas; 

 Relembrar os momentos mais significativos 
vivenciados ao longo do ano nas diferentes 
salas. 

  Festa de Finalistas 

 Percentagem de participação 

dos pais 

 Percentagem de participação 

de crianças 

15 
6ª Feira 
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Destinatários Objetivos Gerais Atividades Indicadores de Avaliação 
Calendário 

Mês Data 

Pais e/ou 
Encarregados de 
Educação dos 
clientes do CIJ e 
restante comunidade 

  Promover momentos de convívio entre a 
Instituição, a família e a comunidade; 

 Realizar uma apresentação representativa do 
subtema “histórias com animais”; 

 Facilitar a interação entre as diferentes 
respostas sociais do CIJ. 

 Realização da Festa de Encerramento 
de Ano Letivo 

 Percentagem de participação 

dos clientes; 
30 

Sábado 

Equipa Técnica do 
CIJ 

 Avaliar o progresso das aprendizagens das 
crianças. 

 Avaliação dos Planos Individuais 
 Realização das avaliações nos 

prazos estipulados 

J
u

lh
o

 

05 a 11 

Pais e/ou 
Encarregados de 
Educação 

 Dar a conhecer o progresso das 
aprendizagens das crianças 

 Reunião de avaliação com os 

Encarregados de Educação 

 Percentagem de participação 

dos pais; 
12 a 13 

Clientes do CIJ 
(exceto Berçário e 
Aquisição) 

 Proporcionar experiências que favorecem o 
desenvolvimento harmonioso da criança. 

 Período Balnear (Praia) 
 Percentagem de participação 

dos clientes; 
16 a 20 
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Destinatários Objetivos Gerais Atividades Indicadores de Avaliação 
Calendário 

Mês Data 

Equipa do CIJ  
Pais e Enc. de 
Educação dos novos 
Clientes do CIJ 

 Avaliar o presente ano letivo; 

 Planificar/preparar o próximo ano letivo;  

 Realização do Conselho Pedagógico 
Final de Ano 

 Percentagem de itens da 
ordem de trabalhos 
abordados; 

 Cumprimento da duração 
prevista para a reunião 

J
u

lh
o

 

 23 a 31 

 Avaliação do Projeto Curricular de 

Grupo 

 Percentagem de avaliações 
realizadas dentro do prazo 
estipulado; 

 Avaliação do Plano Anual de 
Atividades 2017/2018 

 Percentagem de atividades 
realizadas; 

 Percentagem de participação 
dos pais. 

 Elaboração do Plano Anual de 
Atividades 2018/2019 

 Organização e compilação de 

trabalhos 

 Inventários de salas 

 Arrumação, limpeza e desinfeção dos 
espaços e materiais 

 Realização da reunião com os Novos 
Enc. Educação 

Todos os clientes do 
CIJ a frequentarem 
no mês de Agosto 

 Dar resposta às necessidades dos pais  Realização de atividades lúdicas  
 Percentagem de Encarregados 

de Educação a requerer este 
serviço. A

g
o

s
to

 

1 a 15 

 

Planificação sujeita a alteração 
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