
Plano de Atividades ________________________________________Pré-Escolar 
Páscoa 2018 

 

 

A Diretora técnica 
 

______________________ 
(Drª Rita Rebelo) 

 

Educadora responsável pela Pré 
 

______________________ 
(Sara Freitas) 

 

Dia 
Manhã/Atividade 

(10h) 
Local 

Tarde/Atividade 

(16h30m) 
Local 

Material/ 

OBS 

26 Março 
Segunda-

feira 

Atelier de ciência 
divertida: 
Experiências 
com “Água” 

APDAF Brincar a 
Pintar: Páscoa 

APDAF  

27 Março 
Terça-feira 

Teatro: Assistir à 
dramatização de 
uma história 
adaptada “A Carochinha e 
os animais da selva” 

APDAF Caça aos 
ovos 

APDAF  

28 Março 

Quarta-feira 
Atelier de 
Culinária: 
“Páscoa” 

APDAF Cinema com 
Pipocas 

APDAF 

 

 

29 Março 

Quinta-feira 
Passeio ao Museu do Pão e Passeio pelo Parque Natural 
da Serra da estrela 

Seia Roupa Prática, 
ténis 

Mochila: Lanche da 
manhã e garrafa 

de água 

30 Março 
Sexta-feira 

 
FERIADO 

 
2 abril 
segunda-

feira 

Atelier de Pintura: 
“Com água”  

APDAF Jogos 
tradicionais  

APDAF  

3 abril 
Terça-feira 

Atelier de 
“Magia”: 
Mensagens de Primavera 

APDAF Passeio até  
ao parque 

Parque  

4 abril 
Quarta-feira 

Atelier de artes: 
Elaboração de 
marcadores de livros 

APDAF Jogos de 
construções e 
puzzles nas salas; 

APDAF  

5 abril 
Quinta –feira 

Atelier de 
dança: 
Danças de roda 

APDAF Brincadeira 
Livre/ 
Atividade 
experimental* 

APDAF  

6 abril 
Sexta-feira 

Atelier de 
Leitura: 
Uma história de 
Encantar 
 

APDAF Tarde sobre 
rodas na 
apdaf 

APDAF (trazer 
bicicletas, 
trotinetes, 
patins …) 
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Informações sobre as atividades 

Passeio de Páscoa – As crianças irão a este evento mediante a autorização 

dos encarregados de educação. Informações mais detalhadas no panfleto 

anexado ao plano de atividades. 

*5 de abril - Experiência realizada sobre “perceção tátil de propriedades funcionais 

de instrumentos em crianças pequenas”, realizada pela Escola Superior de 

Educação de Santarém, ao grupo de crianças dos Suricatas. Experiência realizada 

mediante conhecimento/autorização dos pais 

Informações:  

- 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 16h30 e terminarão por volta das 18h. 

- Pedimos que as crianças tragam um lanchinho para a manhã, incluindo o leite. Um chapéu 

identificado e uma pequena garrafa de água, dentro de uma mochila devidamente 

identificada. 
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