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Plano de Atividades 
 

I 

Introdução 

 

O Plano de atividades do Centro de Apoio à Juventude João Paulo II (CAJ) para 2019 

define um conjunto de propostas de modo a corresponder às solicitações e 

necessidades de todos os sujeitos que nela participam ou dela dependem (utentes, 

colaboradores e associados). 

As atividades apresentadas estão definidas, tendo em conta os valores, missão e visão 

da nossa Instituição, assim como os resultados obtidos em 2018, bem como as previsões 

orçamentais para o ano de 2019. 

O CAJ identifica-se com a ação social da Igreja. Esta define-se como o conjunto de 

atividades destinadas a responder aos diversos problemas sociais e visando o 

desenvolvimento integral da pessoa humana. 

No CAJ essa ação social da Igreja tem uma identidade carismática peculiar, em razão 

da presença dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria (Missionários 

Claretianos) na sua promoção, fundação e crescimento ao longo do tempo. 

Pretende-se continuar numa linha de otimização dos serviços prestados pelo CAJ e a 

racionalização dos recursos existentes: a diminuição das despesas ao nível da estrutura 

e do funcionamento, a melhoria dos serviços prestados e o reforço da imagem da 

Instituição. 

No Orçamento para o ano de 2019 está traduzida a diminuição de ingressos que a 

Ocupação de Espaços sofrerá, em resultado da decisão do Instituto de formação 

Bancária (IFB) de descontinuar a formação dual e consequente diminuição dos espaços 

ocupados. 

Considera-se ainda no Plano de Atividades e Orçamento, a presença da Escola Digital 

(Grupo Rumos), que iniciará a lecionação nas instalações do CAJ em janeiro de 2019. 

No plano de investimentos destaca-se a realização no ano de 2019, e após a 

implementação da Rede de Incêndio Armada em 2018, da Compartimentação da 

cozinha e compartimentação da escada, conforme requerido pela Autoridade Nacional 

de Proteção Civil quanto às Medidas de Autoproteção. 
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Consideram-se reunidas as condições para assegurar, em todos os momentos, as 

melhores condições de assistência e bem-estar a todos os utentes. 

 

II 

Atividades socioeducativas 

 

Apresentam-se as atividades que nos propomos desenvolver nas várias valências. 

 

Creche 

A Creche pretende ser um espaço identificado pela excelência dos cuidados 

prestados, onde a educação e a estimulação do desenvolvimento físico e psíquico da 

criança privilegiam a qualidade dos afetos e proporcionam um ambiente tranquilo e 

seguro. É, sem dúvida, uma das primeiras experiências vivenciadas pelas crianças, num 

sistema organizado, fora do seu contexto familiar. Estas experiências têm como 

objetivo principal desenvolver competências e capacidades. 

Tendo em consideração o quão importante é a Creche, o plano de atividades reflete 

orientações educativas e pedagógicas da Instituição, sendo a base orientadora da 

organização da resposta social. 

Pauta-se por intervenção definida pelos critérios de qualidade, em que todo o trabalho 

é planeado tendo sempre em consideração o superior interesse da criança em pareceria 

e envolvimento ativo com os pais e encarregados de educação. 

 

Durante este ano letivo, de setembro 2018 a julho 2019, iremos trabalhar o primeiro 

ano do projeto “Uma mão cheia de livros” onde pretendemos sensibilizar os nossos 

meninos para a descoberta do imaginário e de valores todos eles implícitos nas mais 

variadíssimas histórias. 

Desta forma pretendemos trabalhar as relações, o respeito mútuo, a afetividade, o 

diálogo, a partilha, a generosidade e a solidariedade.  

Com este tema podemos também motivar as crianças a gostarem de livros 

desfrutando do mundo mágico das histórias.  

A fantasia e a magia de uma história encantam e desperta a imaginação da criança e, 

com isso, criam condições favoráveis para o desenvolvimento de uma mente criativa e 

inventiva. 



5 

 

Calendarização de atividades Creche 2018/2019 

Uma mão cheia de livros  

Temas, objetivos e atividades 

TEMA MÊS OBJETIVOS ATIVIDADES 

 
 

Adaptação 

Setembro - Exploração livre da sala; 
- Adaptação às pessoas e rotinas da 
sala; 
- Reconhecer e orientar-se na própria 
sala e nos outros espaços da creche; 
- Interiorizar as rotinas do dia-a-dia e 
algumas regras; 
 

- Brincadeiras 
livres 
- Explorar os 
espaços da 
sala e os seus 
cantinhos 
- Explorar 
todos os 
brinquedos 
que estão à 
disposição 
 

 
 

Outono 
 

Dia Mundial 
da 

alimentação 
(os frutos) 
Halloween 
S. Martinho 

Natal 

Outubro 
 
 
 
 

 
 
 

 
Novembro 

 
Dezembro 

- Observar a Natureza e manusear 
alguns elementos do outono; 
- Manusear e identificar os frutos do 
Outono; 
- Conhecer as festas de tradição 
cultural e participar nelas: S. Martinho 
e Natal; 
- Dar a conhecer a verdadeira 
mensagem do Natal e trabalhar alguns 
valores inerentes ao tema; 
- Sensibilizar as famílias e as crianças 
para a partilha e fazer recolha de bens 
essenciais, roupa e brinquedos para 
posteriormente oferecermos a 
instituições previamente sinalizadas; 
 

- Histórias, 
canções e 
lengalengas 
da época e 
dos temas 
- Ir à procura 
de folhas do 
outono 
- Pintura livre 
e orientada, 
desenho 
livre, massa 
de moldar, 
plasticina, 
colagem, etc 
- 
Manipulação, 
verbalização 
e degustação 
de alguns 
frutos 
- Recolha de 
brinquedos e 
bens 
essenciais 

Inverno 
 

Dia de Reis 
 

 
A família  

Janeiro 
 
 
 
 

Fevereiro 

- Observar a Natureza e manusear 
alguns elementos do inverno; 
- Conhecer as festas de tradição 
cultural e participar nelas: Dia de Reis; 
- Conhecer e viver as épocas festivas: 
Dia do Pai; 

- Histórias, 
canções e 
lengalengas 
da época e 
dos temas 



6 

 

 
O corpo  

 
São 

Valentim 
 

Carnaval 
 

Dia do pai 
 

Primavera 
 

 
 
 
 
 

 
 

Março 

- Identificar todos os elementos da 
família nuclear; 
- Relacionar a nossa família com a 
família de Jesus; 
- Valorizar a importância de ter amigos 
aprendendo a brincar e relacionar-se 
com eles; 
 
- Valorizar e mimar a figura paterna 
- Observar a Natureza e manusear 
alguns elementos da primavera; 

 

- Atividades 
de expressão 
plástica 
- Ir à rua ver 
a chuva e 
sentir o frio 
- Realização 
de uma 
coroa alusiva 
ao Dia de 
Reis 
- Elaboração 
de um painel 
c/ fotografias 
da família 
- Projeções 
- Elaborar a 
prenda para 
o pai 

 

Páscoa 
 
 
Os animais 

 
Dia da mãe 

 
 

Dia da 
criança 

 
 

Verão 
 
 

Piscinas 
 

Atividades 
ao ar livre 

Abril - Conhecer e viver as épocas festivas: 
Páscoa; Dia da Mãe; Dia da Criança; 
- Conhecer diferentes animais; 
- Valorizar e mimar a figura materna; 
- Identificar e nomear alguns objetos 
do meio envolvente; 
- Desenvolver brincadeiras com água e 
na água; 
- Experimentar diversos brinquedos e 
explorar todas as suas potencialidades; 

- Histórias, 
canções e 
lengalengas 
da época e 
dos temas; 
- Imitar os 
sons dos 
animais; 
- Memorizar 
lengalengas, 
histórias e 
canções 
- Atividades 
de expressão 
plástica 
- Jogos de 
raciocínio 
- Jogos de 
exploração 
da 
motricidade 
fina 
- Construção 
de jogos com 
material de 
desperdício 
- Elaborar 
prenda para 
a mãe 
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- Pintar t-
shirt para o 
dia da 
criança 
- Jogos de 
água  

 (este plano de atividades pode sofrer alterações ao longo do ano) 
 

Pré-escolar 

A valência pré-escolar proporciona o contexto adequado para continuar o processo 

iniciado na família e é o segundo agente de socialização da criança. 

A socialização, a autonomia e a partilha são princípios essenciais que são transmitidos 

à criança através do jogo e das brincadeiras. Tornar a criança um ser responsável e 

autónomo, fá-la sentir-se não só útil como crescida aos olhos dos outros. 

 

Durante o ano letivo 2018/ 2019, de setembro 2018 a julho 2019, o nosso Projeto 

Pedagógico terá como tema: “Uma Mão Cheia de Histórias” que será abordado nas 

duas salas do Pré-escolar. 

“É interessante observar como num mundo tão cheio de tecnologias, onde 

muitas relações se constroem e se sustentam no espaço virtual, onde o tempo 

parece correr num ritmo cada vez mais intenso e novas urgências surgem (ou 

são inventadas), sucessivamente a narração oral vem sendo cada vez mais 

valorizada. Há muitas razões para justificar a valorização das narrativas orais 

nos dias de hoje, particularmente gosto de pensar que uma das causas reside 

no facto que a arte de contar histórias é também a arte do encontro” 

                                                                                                     Valéria Mayer (Léla) 

 

 O objetivo geral deste Projeto visa abordar a área da linguagem. 

Assim, as aprendizagens que pretendemos promover com a exploração deste tema 

serão: 

• Aperfeiçoar a linguagem e enriquecer o vocabulário; 

• Promover nas crianças uma reflexão sobre os valores, as atitudes e a moral 

expressos no conto ou na história; 

• Estimular a criatividade e a capacidade de contar e recontar histórias; 
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• Desenvolver a capacidade de aprender exercitando a memória, a atenção e o 

pensamento; 

• Provocar a inteligência, o espanto e a curiosidade; 

• Promover nas crianças/famílias atitudes e valores que lhes permitam 

tornarem-se cidadãos conscientes e solidários; 

 

Como é que iremos promover as aprendizagens: 

•  Envolver as Famílias no processo educativo da criança; 

• Envolver as famílias nas atividades do Jardim de Infância (propor para 

virem contar uma história à sala ou desenvolver uma atividade);  

• Realizar ateliês com as famílias; 

•  Realizar exposições com trabalhos feitos pelas crianças e pelas famílias; 

• Fazer trabalhos de grupo, painéis coletivos; 

• Realizar Manhãs Espetaculares; 

• Recolher provérbios, destrava línguas, adivinhas, canções, músicas, 

lendas, histórias, etc.; 

• Fazer recolha de brinquedos, nas semanas a seguir ao Natal, para dar a 

uma instituição (a selecionar), ou para as Missões Claretianas em são Tomé e 

Príncipe; 

 

Sugestões para visitas de estudo: 

- Museu da Marioneta; 

- Centro de Recuperação do Lobo Ibérico; 

- Museu nacional do Teatro e da Dança (Museu Nacional do Traje); 

- Biblioteca Municipal dos Coruchéus;  

- Antiga FIL LX - Foco Musical: “O Principezinho”; 

- O Teatro Vem à Escola: “De cá para Lá” e “Os Coelhinhos e o Mágico” 

 

As competências essenciais a desenvolver estão contempladas nas Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar na: 

Área da Formação Pessoal e Social 

Área do Conhecimento do Mundo 

Área da Expressão e Comunicação 
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Os Intervenientes para a possível realização deste Projeto serão: 

• Equipa pedagógica do J.I.; 

• Equipa pedagógica da creche; 

• Funcionários do CAJ; 

• Famílias; 

• Autarquia; 

• Comunidade envolvente; 

 

A Avaliação:  

Como qualquer Projeto ou atividade necessita de momentos de avaliação as 

educadoras irão fazer reuniões semanais; com as auxiliares fazer reuniões sempre que 

necessário, reuniões trimestrais com a equipa do Jardim de Infância, realizar registos 

de opinião dos visitantes das exposições e da avaliação da observação direta e indireta 

do que a criança apreendeu. 

Para a realização deste projeto realizámos uma calendarização que está sujeita a 

alterações caso se verifique necessidade em o fazer no decurso do ano. 

 

Calendarização de atividades Pré-escolar 2018/2019 

«Uma mão cheia de histórias» 

1º PERÍODO 

3 e 4 de setembro (2ª e 3ª feira) – Arrumação e limpeza das salas 
5 de setembro (4ª feira) - início do ano letivo 
25 de setembro (3ª feira) – Reunião de pais – 15:30H/16:30H – sala da Guida 
26 de setembro (4ª feira) – Reunião de pais – 15:30H/16:30H – sala da Carla 
10 de outubro (4ª feira) – introdução do projeto – “Uma mão cheia de histórias”  
16 de outubro (3ª feira) – Manhã Espetacular. - Dia da Alimentação  
29 de outubro (2ª feira) – Fotografia de Natal – 9H 
31 de outubro (4ª feira) – M.E. Pão por Deus/ Dia das Bruxas 
9 de novembro (6ª feira) – M.E - S. Martinho 
3 de dezembro (2ª feira) – Ensaio para a Celebração de Natal – 10H 
10 de dezembro (2ª feira) – Celebração de Natal – Capela PIO XII – 9:30H 
12 de dezembro (4ª feira) – O Teatro vem à escola - 10H 
Data a definir - Almoço de Natal - O Jardim de Infância encerra às 12H30 
3 de dezembro a 7 de janeiro – Peditório de livros, brinquedos, jogos, … 
26 de dezembro (4ª feira) – o Jardim de Infância está encerrado 

2º PERÍODO 
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Iniciação Cristã 

O CAJ de entre as suas propostas de atividades proporciona a possibilidade de 

participar num itinerário de Iniciação Cristã. 

A Iniciação Cristã destina-se às crianças do Jardim de Infância cujos pais assim o 

desejem. Pretende-se desenvolver as várias dimensões que caracterizam o humanismo 

cristão naqueles que optam por esta Instituição, que se define na sua génese, 

desenvolvimento e ação pelos valores e princípios da proposta cristã. 

A condução e desenvolvimento das ações de Iniciação Cristã é ministrada por uma 

pessoa com formação credenciada nesta área. 

 

Escuteiros 

O CAJ oferece apoio logístico ao grupo de escuteiros do Colégio Universitário Pio XII: 

Agrupamento 541 Pio XII. Núcleo Oriental de Lisboa, composto por 130 elementos, 

realizando assim a atividade que lhe incumbe de apoio à juventude. 

 

4 de janeiro (6ª feira) – M.E. - Dia de Reis  
4 a 8 de fevereiro (2ª a 6ª feira) – Renovação da matrícula 
14 de fevereiro – (5ª feira) – Dia de S. Valentim 
25 de fevereiro a 8 de março – Realização das novas inscrições 
28 de fevereiro (5ª feira) – Disfarce livre 
1 de março (6ª feira) – Desfile de Carnaval – 9:30H - Personagens das histórias 
5 de março (3ª feira) – Carnaval – o Jardim de Infância está encerrado 
19 de março (3ª feira) – Atelier do Dia do Pai - 8H às 11H 
1 de abril (2ª feira) – Ensaio para a Celebração da Páscoa -10H 
2 de abril (3ª feira) – M.E. – Dia Internacional do Livro Infantil  
8 de abril (2ª feira) – Celebração da Páscoa – Capela PIO XII – 9:30H 
17 de abril (4ª feira) – M.E. - Páscoa 
18 de abril (5ª feira) – O Jardim de Infância encerra às 12H30 

3º PERÍODO 
3 de maio (6ª feira) - Atelier do Dia da Mãe - 8H às 11H 
15 de maio (4ª feira) – Dia Mundial da Família – 9:45H 
21 de maio (3ª feira) – Reunião de pais – 15:30H/16:30H – sala da Guida 
22 de maio (4ª feira) – Reunião de pais – 15:30H/16:30H – sala da Carla 
31 de maio (6ª feira) – M.E. - Dia Mundial da Criança  
7 de junho (6ª feira) – Festa de Final de Ano – 16H – Cripta Pio XII 
17 a 21 de junho – Semana de Praia  
28 de junho (6ª feira) – Visita de estudo (a definir) 
Julho - Burros do Magoito 
31 de julho (4ª feira) – O Jardim de Infância encerra para férias 
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Instituto de Formação Bancária 

Igualmente no apoio à juventude, são cedidas ao Instituto de Formação Bancária (IFB) 

9 salas e um auditório, em que são ministradas aulas. É também posto à sua disposição 

o restaurante-bar onde são servidas refeições a preços sociais.  

No decurso do ano de 2019 haverá uma redução de três salas ocupadas pelo IFB no 

mês de fevereiro; e as restantes salas serão desocupadas em agosto de 2019, situação 

que se traduziu no orçamento para o próximo ano.  

 

 

Escola Digital 

No ano de 2019 O CAJ passará a acolher a Escola Digital (Grupo Rumos) nas suas 

instalações. Os espaços desocupados pelo IFB serão paulatinamente ocupados pela 

Escola Digital para ministrarem as suas aulas.  

Tal como acontece com os alunos do IFB, os alunos da Escola Digital terão à sua 

disposição o restaurante-bar onde são servidas refeições a preços sociais. 

A Direção do CAJ acompanhará com a proximidade necessária esta nova etapa do CAJ, 

procurando uma adequada integração dos novos elementos em harmonia com as 

valências já presentes. 

 

 

III 

Atividades de administração e gestão 

 

O principal objetivo da Direção é proceder com rigor e parcimónia na administração e 

gestão da Instituição e em todas as suas deliberações. 

Neste sentido, a Direção realizará um acompanhamento permanente da realidade 

organizacional e administrativa, efetuando as necessárias revisões das funções 

atribuídas tendo em vista uma racionalização das incumbências e a valorização das 

diferentes aptidões. 

Esta valorização será cuidada dando a maior atenção à formação do pessoal no 

sentido de que se mantenham os níveis de adequação às modernas técnicas e 

procedimentos. 
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A Direção velará pelo equipamento da Instituição, tanto pela sua manutenção como 

pela aquisição daquele equipamento que se considere indispensável para a 

prossecução dos seus fins ao nível das várias valências. 

Ao longo do ano de 2019 serão realizadas as obras requeridas pela Proteção Civil, no 

âmbito das medidas de autoproteção, sistema de isolamento das escadas, depois de no 

presente ano de 2018 se ter procedido à instalação da rede armada contra incêndios. 

 

 

 

IV 

Conclusão 

 

Este plano é um instrumento de planeamento das ações e das atividades a 

desenvolver em 2019, tendo como suporte e como orientação o respetivo orçamento 

para o ano em referência.  

Tendo a ocupação de espaços uma parte relevante nos rendimentos da Instituição 

para a prossecução dos seus fins, e em razão da diminuição da ocupação de espaços 

pelo Instituto de Formação Bancária (IFB), espera-se que a presença da Escola Digital 

(Grupo Rumos) obvie a esta dificuldade. 

A melhoria contínua da Instituição é o principal objetivo da Direção. Esta confia que 

conseguirá reunir as condições necessárias para que se possa dar continuidade a este 

projeto em proveito de todos os seus beneficiários. 

Para tal, a Direção, analisou, aprovou e propõe este programa de atividades. 

 

 

A Direção 


