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Dia 
Manhã/Atividade 

(10h) 
Local 

Tarde/Atividade 

(16h30m) 
Local Material 

18 Dez. 

Segunda-feira 

  Atelier de dança – 

“Ensaio para a 

festa de Reis” 

APDAF 

Pinturas livres 

alusivas ao 

Natal  

APDAF 

 

----------- 

19 Dez. 
Terça-feira 

Vamos à biblioteca –

“Hora do 

conto”  

 

APDAF 

Jogos de construções e 

puzzles nas 

salas; 

brincadeiras 

livres  

APDAF 

 

 

----------- 

20 Dez. 
Quarta-feira 

Atelier de arte -  

“Enfeite 

de natal” 
 

APDAF 

Músicas de 

Natal (com a 

professora 

Sandra) 

APDAF 

 
----------- 

21 Dez. 

Quinta-feira  

Visita do 

Pai Natal 

à APDAF  

APDAF 
Cinema com 

Pipocas 

APDAF 

 
----------- 

22 Dez. 

Sexta-feira 

 

Cinema City        

 

Porto-mós 

Leiria 

 

Roupa Prática 

Mochila: Lanche 

da manhã e 

garrafa de água 

23, 24 e 25 Dezembro - Dia de Natal 

26 Dez. 
Terça-feira 

Atelier de 

dança – “Ensaio 

para a festa de 

Reis” 

APDAF 

Atelier de 

arte -  

“Massa de 

cores “ 

APDAF ------------- 

27 Dez. 
Quarta-feira 

Confeção de bolachinhas 

dos desejos  
APDAF 

Construção do placard 

dos 

desejos 

para 2018   

APDAF ------------ 

28 Dez. 
Quinta -feira 

 

Brincadeira 

Livre   

APDAF 

Tarde de 

manicure e 

cabeleireiro 

APDAF -------------- 

29 Dez. 
Sexta-feira 

 Atelier de 

dança – 

“Ensaio para a 

festa de Reis” 

APDAF 

Danças 

diversas- 

Festa fim de 

ano 2017 

APDAF ------------- 

30, 31 e 1 Janeiro - Dia de Ano Novo 

02 de Janeiro  

Terça-feira   

Atelier de culinária – 

“Bolo-rei” 

APDAF 

Atelier de dança 

– “Ensaio para a 

festa de Reis” 

 

 

 

APDAF 

 ------------ 
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Informações sobre as atividades: 

 

Atelier de dança – Neste atelier serão realizados os ensaios para a Festa de Reis. Às 

crianças que participarão nesta festa torna-se importante a sua presença nos ensaios.  

Vamos à biblioteca – As crianças serão separadas por grupos, sendo que dois grupos irão 

da parte da manhã, entre as 10h30m e as 11h30m, o terceiro grupo irá da parte da tarde 

às 14h30m. 

Passeio de natal – As crianças irão a este invento de Natal mediante a autorização dos 

encarregados de educação. Segue em anexo um panfleto informativo. 

 

Nota: 

- Este plano é flexível e está sujeito a alterações. As crianças deverão estar até às 10h na 

APDAF, para poderem realizar as atividades da manhã. 

- À tarde as atividades terão início por volta das 16h e terminarão por volta das 18h. 

- Pedimos que as crianças tragam um lanchinho para a manhã, um chapéu identificado e uma 

pequena garrafa de água, dentro de uma mochila devidamente identificada. 

 

A Diretora Técnica, 
 

 ______________________  
  (Drª Rita Rebelo) 

 

 

   

 

 

 

 

 


