
 Plano Anual de Atividades 2017 /2018 

Componente de Apoio à Família 

ESCOLA DO BAIRRO DE S. MIGUEL, LISBOA 

APEEL – Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do Bairro de S. Miguel, Lisboa 

 
 

Designação da 
Atividade 

Objectivos Descrição Calendarização Responsáveis Público-Alvo Avaliação 

 
Acolhimento 

. Garantir a 
recepção e o 
acompanhamento 
das crianças no 
período anterior ao 
início da 
componente letiva. 

Acolhimento, 
recepção e 
acompanhamento 
dos alunos entre as 
8h00 e as 9h00. 

Durante todo o ano 
letivo, em períodos 
lectivos. Entre as 
8h00 e as 9h00. 

APEEL 
Coordenação Geral: 
Maria do Céu 
Lemos 
Coordenação das 
Atividades: 
Mafalda Guimarães 

Todos os alunos 
inscritos no 
programa de 
Componente de 
Apoio à Família 
(Acolhimento + 
Prolongamento ou 
apenas 
Acolhimento) 

Recolha informal de 
opiniões dos Pais e 
Encarregados de 
Educação dos 
alunos inscritos na 
CAF. 
Realização de 
Inquérito no final do 
ano letivo. 



 
 
Prolongamento 

. Proporcionar um 
ambiente em que as 
crianças possam 
verdadeiramente 
fruir do tempo em 
que permanecem 
na escola, antes e 
após as suas 
atividades letivas, 
criando um espaço 
informal de 
convívio, de lazer, 
de inter-ajuda, de 
laços e afetos, de 
memórias futuras. 
Sensibilizar e 
promover a 
importância de 
estilos de vida 
saudável. 
 
. Dinamizar 
atividades de 
animação 
socioeducativa, sem 
intencionalidades 
pedagógicas. 

. Desenvolvimento 
de atividades que 
contribuam para o 
processo de 
socialização das 
crianças, garantindo 
o seu bem-estar, o 
são convívio entre 
todos, o 
acompanhamento 
por profissionais 
qualificados, e a 
segurança no 
espaço escolar. 
.Atividades a 
desenvolver: 
artísticas, lúdicas, 
recreativas, 
desportivas.. 
Enriquecimento 
deste período: aulas 
de Ballet (1 vez por 
semana); aulas de 
Hip-hop (1 vez por 
semana);  aulas de 
Judo  (3 vezes  por 
semana); aulas de 
Xadrez ( 1 vez por 
semana), e 
iniciação a um 
instrumento 
musical, viola ( 5 
vezes por 
semana).Inglês 
para os 1ºs e 2ºs 
anos.( 1 vez 
p/semana) 

Aulas abertas aos 
pais no final de 
cada período letivo 

. Comemoração do 
dia mundial da 
criança 

Durante todo o ano 
letivo, em períodos 
letivos. Entre as 
17h30 e as 19h00. 

APEEL 
Coordenação Geral: 
Maria do Céu 
Lemos 
Coordenação das 
Atividades: 
Mafalda Guimarães 

Todos os alunos 
inscritos no 
programa de 
Componente de 
Apoio à Família 
(Acolhimento + 
Prolongamento) 



 
 
Período anterior 
ao início do ano 
letivo – setembro 
de 2017 

. Acolhimento aos 
novos alunos  
. Promover a 
componente lúdica 
e recreativa, dentro 
e fora do espaço 
escolar. 
. Proporcionar o 
contacto com as 
artes e a expressão 
plástica, o desporto, 
a recreação, a 
leitura e sua 
dinamização 
através de 
atividades no 
espaço escolar e 
visitas a espaços de 
cultura e lazer. 

 
. Jogos Tradicionais 
. Jogos Desportivos 
. Ateliers de 
Expressão Plástica 
. Ateliers de 
Expressão 
Dramática 
. Ateliers de 
Expressão Musical 
. Xadrez. 

1 a 12 de setembro 
 
As atividades 
decorrerão entre as 
8h00 e as 19h00. 

APEEL 
Coordenação Geral: 
Maria do Céu 
Lemos 
Coordenação das 
Atividades: 
Mafalda Guimarães 

Todos os alunos da 
escola do B.º de S. 
Miguel que já 
estejam inscritos, 
ou que se 
inscrevam na CAF 
para frequentarem 
as atividades neste 
período de 
interrupção letiva 

Recolha informal de 
opiniões dos Pais e 
Encarregados de 
Educação dos 
alunos inscritos na 
CAF. 
 



 
 
Interrupção Letiva 
do Natal 

. Promover a 
componente lúdica 
e recreativa, dentro 
e fora do através do 
espaço escolar. 
. Proporcionar o 
contacto com as 
artes e a expressão 
plástica, o desporto, 
a recreação, a 
leitura e sua 
dinamização 
através de 
atividades no 
espaço escolar e 
visitas de cultura e 
lazer. 

. Jogos Tradicionais 

. Jogos Desportivos 

. Actividades de 
Leitura 
. Ateliers de 
Expressão Plástica 
. Ateliers de 
Expressão 
Dramática 
. Ateliers de 
Expressão Musical 
. Judo 
. Ballet 
. Hiphop 
. Xadrez 
. Saídas para visita 
a Museu. 
. Saída para ida ao 
Cinema ou  ao 
Teatro. 

18 dezembro  a 2 
de janeiro 
 
As atividades 
decorrerão entre as 
8h00 e as 19h00. 

APEEL 
Coordenação Geral: 
Maria do Céu 
Lemos 
Coordenação das 
Atividades: 
Mafalda Guimarães 

Todos os alunos da 
escola do B.º de S. 
Miguel que já 
estejam inscritos, 
ou que se 
inscrevam na CAF 
para frequentarem 
as atividades neste 
período de 
interrupção letiva 

Recolha informal de 
opiniões dos Pais e 
Encarregados de 
Educação dos 
alunos inscritos na 
CAF. 
 

 
 
 
Interrupção Letiva 
do Carnaval 

. Promover a 
componente lúdica 
e recreativa, dentro 
e fora do através do 
espaço escolar. 
. Proporcionar o 
contacto com as 
artes e a expressão 
plástica, o desporto, 
a recreação, a 
leitura e sua 
dinamização 
através de 
atividades no 
espaço escolar e 
visitas de cultura e 

. Jogos Desportivos 

. Ateliers de 
Expressão Plástica 
. Baile de Máscaras 
 
 

12 a 14 de fevereiro  
 
As atividades 
decorrerão entre as 
8h00 e as 19h00. 

APEEL 
Coordenação Geral: 
Maria do Céu 
Lemos 
Coordenação das 
Atividades: 
Mafalda Guimarães 

Todos os alunos da 
escola do B.º de S. 
Miguel que já 
estejam inscritos, 
ou que se 
inscrevam na CAF 
para frequentarem 
as atividades neste 
período de 
interrupção letiva 

Recolha informal de 
opiniões dos Pais e 
Encarregados de 
Educação dos 
alunos inscritos na 
CAF. 
 



lazer. 
 

 
 

Interrupção letiva 
da Páscoa 

. Promover a 
componente lúdica 
e recreativa, dentro 
e fora do através do 

espaço escolar. 
. Proporcionar o 
contacto com as 

artes e a expressão 
plástica, o desporto, 

a recreação, a 
leitura e sua 
dinamização 
através de 

atividades no 
espaço escolar e 

visitas de cultura e 
lazer. 

 
. Jogos Desportivos 

. Atividades de 
Leitura. Ateliers de 
Expressão Plástica 

. Ateliers de 
Expressão 
Dramática 

. Ateliers de 
Expressão Musical 
.Ballet, Hiphop e 

Judo 
. Xadrez 

. Yoga  para 
crianças.  

. Saída para visita a 
Museu. 

. Saída para ida ao 
cinema ou ao 

teatro. 
.  

26 de março a 6 de 
abril  

 
As atividades 

decorrerão entre as 
8h00 e as 19h00. 

APEEL 
Coordenação Geral: 

Maria do Céu 
Lemos 

Coordenação das 
Atividades: 

Mafalda Guimarães 

Todos os alunos da 
escola do B.º de S. 

Miguel que já 
estejam inscritos, 

ou que se 
inscrevam na CAF 
para frequentarem 
as atividades neste 

período de 
interrupção letiva 

Recolha informal de 
opiniões dos Pais e 
Encarregados de 

Educação dos 
alunos inscritos na 

CAF. 
 

 
 
Período após o 
final do ano letivo 
– Final do mês de 
junho e mês de 
julho 2018 

. Promover a 
componente lúdica 
e recreativa, dentro 
e fora do através do 
espaço escolar. 
. Proporcionar o 
contacto com as 
artes e a expressão 
plástica, o desporto, 
a recreação, a 

. Jogos Desportivos 

. Atividades de 
Leitura 
. Ateliers de 
Expressão Plástica 
. Ateliers de 
Expressão 
Dramática 
. Ateliers de 
Expressão Musical 

25 de junho a 31 de 
julho 
 
As atividades 
decorrerão entre as 
8h00 e as 19h00. 

APEEL 
Coordenação Geral: 
Maria do Céu 
Lemos 
Coordenação das 
Atividades: 
Mafalda Guimarães 

Todos os alunos da 
escola do B.º de S. 
Miguel que já 
estejam inscritos, 
ou que se 
inscrevam na CAF 
para frequentarem 
as atividades neste 
período de 
interrupção letiva 

Recolha informal de 
opiniões dos Pais e 
Encarregados de 
Educação dos 
alunos inscritos na 
CAF. 
Realização de 
Inquérito no final das 
atividades. 



leitura e sua 
dinamização 
através de 
atividades no 
espaço escolar e 
visitas de cultura e 
lazer. 
. Permitir às 
crianças usufruir a 
praia e de diversas 
experiências de 
carácter lúdico. 
. Permitir  às 
crianças 
experiências 
desportivas na 
natureza num  clima 
de aventura e 
descoberta.  
 

.Dança 

.Xadrez 

.Yoga para crianças 

. Saída para visita a 
Museu. 
. Saída para ida à 
Cinema ou ao 
teatro. 
. Saída para a praia, 
diariamente, no 
período da manhã 
(10 a 15 dias). 
. Saída para jardins, 
piscinas e outros 
espaços lúdicos. 
.Desportos de 
aventura e de 
exploração da 
natureza 

 
 
 
 
 


