Plano de atividades – Pré-Escolar
De 01 a 12 de Setembro 2017
Dia

Manhã
9h30 às 12h30
À descoberta da APDAF!

1 setembro
Sexta feira

4 setembro
segunda feira

Brincadeiras
Livres e Jogos
de construção
no exterior

Tarde
15h30 às 18h30
Placard com pintura
vamos
dar as
mãos…

Local

Manhã:
Tarde:

Material

APDAF

- Roupa prática;
- Boné com nome

APDAF

Manhã:

- Roupa prática;
- Boné com nome

APDAF

Bolachinhas sorridentes

Tarde:

APDAF
- Boné com nome

Vamos à
Piscina!

5 setembro
terça feira

6 setembro
quarta feira

7 setembro
quinta feira

8 setembro
sexta feira

Manhã
sobre
rodas

Discoteca ao
ar livre

Brincadeira
nos baloiços

Gincana de obstáculos

Cinema com pipocas

Manhã:
Piscina Municipal
Tarde:
APDAF

Manhã:

APDAF

12 setembro
terça feira

- Roupa prática;
- Sapatilhas;
- Boné;

APDAF

Manhã:
Parque Linear

Brincar no
Parque

Tarde:

Lembrança de Boas Vindas

11 setembro
segunda feira

APDAF

Manhã:

Tarde:

Brincar
com massa
de cores

Bicicleta/trotinete/patins
Roupa prática;
- Sapatilhas;
- Boné com nome

APDAF
Tarde:

_Equipamento de
Piscina Toalha, fato de
banho já vestido,
protetor posto em casa
e chinelos/crocs

- Roupa prática;
- Boné com nome

APDAF

Manhã:
APDAF

Fazer um Gelado

Teatro de Digitinta na rua
fantoches
no
exterior

Tarde:

Manhã:

Tarde:

- Roupa prática;
- Boné com nome

APDAF

APDAF

- Boné com nome

APDAF

Regresso às Aulas
13 setembro
quarta feira

Ano Letivo 2017/2018

A Diretora Técnica,
Rita Rebelo, Dra.

Outras 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, excepto nos dias de piscina, que deverão estar na APDAF até às 9h30.
- 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.
- Ás crianças que entram de novo pedimos uma muda de roupa na mochila para uma eventualidade.

Nos dias da Piscina deverão trazer: toalha, fato de banho (já vestido), chinelos, cuecas e protetor solar já colocado.
Tudo numa mochila fácil de transportar. Para as crianças realizarem a atividade deverão estar na APDAF até às
9h30m.

