
Expressão 
Plástica

Painel 
“Os nossos desejos 

de natal”

Visita à 
Mbooks

(J.I.)

Jogos de 
Cooperação

(1.º ciclo)

Ida ao 
mercado

“Vamos cantar!”
(J.I.)

Jogos de 
Cooperação

(1.º ciclo)

Visita à 
Mbooks

(Feira do Livro)
(1.º ciclo)

Dança
(J.I.)

Visita à 
Mbooks

(Feira do Livro)
(1.º ciclo)

Expressão 
Musical

Concerto na 
Paróquia (J.I.)

Visita à Quinta 
Pedagógica 
dos Olivais

Jogo 
“À procura do 

Rodolfo”

➢ A planificação pode estar sujeita a eventuais alterações que se justifiquem.
➢ Nos dias de saída os alunos têm de estar na escola até às 08:15h, não havendo ninguém que se responsabilize pelos
mesmos depois dessa hora.
➢ No período das interrupções letivas é necessário levar o lanche da manhã.
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Interrupção Letiva de Natal 2019 – EB1/JI Adriano Correia de Oliveira

Manhã

Tarde

Observações:

A L M O Ç O



Educação 
Emocional

Quermesse 
na escola

Tolerância 
de Ponto

Feliz Natal

Atelier de 
Culinária

Como se faz
um Bolo Rei?

Ida ao 
Mercado

“Vamos cantar!”
(1.º ciclo)

Jogos de 
Cooperação

(J.I.)

Atelier de 
Culinária

Crepes verdes à 
moda do Rúben

Tolerância 
de Ponto

Yoga & 
Relaxamento

(1.º ciclo)

Dança
(J.I.)

Concurso “No 
agrupamento há 

talento!”

Vamos descobrir 
talentos.

➢ A planificação pode estar sujeita a eventuais alterações que se justifiquem.
➢ Nos dias de saída os alunos têm de estar na escola até às 08:15h, não havendo ninguém que se responsabilize pelos
mesmos depois dessa hora.
➢ No período das interrupções letivas é necessário levar o lanche da manhã.
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Manhã

Tarde

Observações:

A L M O Ç O

Feliz Natal



Expressão 
Plástica

A árvore dos 
desejos para 2020

Tolerância 
de Ponto

Hora dos TPC
(1.º ciclo)

Os alunos devem 
trazer os trabalhos

Expressão 
Plástica

(J.I.)
Construção de 
coroas de reis

Vamos ao 
parque…

Vale do Silêncio

Expressão 
Plástica

A árvore dos 
desejos para 2020

Tolerância 
de Ponto

Cultura

Sessão de Cinema

Expressão 
Musical

Cantar as Janeiras

➢ A planificação pode estar sujeita a eventuais alterações que se justifiquem.
➢ Nos dias de saída os alunos têm de estar na escola até às 08:15h, não havendo ninguém que se responsabilize pelos
mesmos depois dessa hora.
➢ No período das interrupções letivas é necessário levar o lanche da manhã.
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Manhã

Tarde

Observações:

A L M O Ç O


