
Expressão 
Plástica

Cartaz alusivo 
ao natal

Atelier de 
Culinária

Árvore de natal 
comestível

(fruta)

Concerto 
Solidário para 
a Instituição 

Labor

Vamos mexer 
o esqueleto!
Atividade físico-

desportiva

Yoga & 
Relaxamento

(1.º ciclo)

Dança
&

Ensaio para o 
Concerto

Peddy Paper
pela Lapónia

➢ 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.

16/12 17/12 18/12 19/12 20/12

Interrupção Letiva de Natal 2019 – EB1/JI Alice Vieira

Manhã

Tarde

Observações:

A L M O Ç O



Vamos ao 
parque…

Parque das Mamas

Visita à 
Mbooks

(Feira do Livro)

“No natal eu 
recebi amor 

e…”

Hora dos TPC
(1.º ciclo)

Os alunos devem 
trazer os trabalhos

Ida ao 
Mercado

“Vamos cantar!”

Elaboração da 
carta ao Pai 

Natal

Jogo “Adivinha 
o que é”

(Tema: Natal)

Jogo
“O Pai Natal 
mandou…”

Yoga & 
Relaxamento

(1.º ciclo)

Brigada 
da Boa-Ação

➢ 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.

23/12 24/12 25/12 26/12 27/12

Interrupção Letiva de Natal 2019 – EB1/JI Alice Vieira

Manhã

Tarde

Observações:

A L M O Ç O

Tolerância 
de Ponto

Feliz Natal

Tolerância 
de Ponto

Feliz Natal



Atelier de 
Culinária

Bolachas de natal

O que fiz na 
passagem de 

ano?

Hora dos TPC
(1.º ciclo)

Os alunos devem 
trazer os trabalhos

Ida 
à Quinta 

Pedagógica 
dos Olivais

Dança
&

Educação 
Emocional

“Os meus desejos 
para 2020”

Vamos mexer 
o esqueleto!

Atividade físico-
desportiva

Jogo da 
Mímica

Atividade 
Expressiva

➢ 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.

30/12 31/12 01/01 02/01 03/01

Interrupção Letiva de Natal 2019 – EB1/JI Alice Vieira

Manhã

Tarde

Observações:

A L M O Ç O

Tolerância 
de Ponto

Tolerância 
de Ponto


