
Agosto (29,30 e 31)/Setembro 2022
                     1 ª SEMANA                                                2 ª SEMANA 

Dia29/08/22
segunda feira

Dia30/08/22
terça feira

Dia 31/09/22
quarta feira 

Dia 01/09/22 
quinta feira

Dia 02/09/22
sexta feira

Dia 05/09/22
segunda feira

Dia  06/09/22
 terça feira

Dia 07/09/22
quarta feira

Dia 08/9/22 
quinta feira

Dia 09/8/22
sexta feira

Até às 
10h

Receção e
brincadeiras livres

Receção e
brincadeiras livres

Receção e
brincadeiras livres

Receção e
brincadeiras livres

Receção e
brincadeiras

livres

Receção e
brincadeiras livres

Receção e
brincadeiras livres

Receção e
brincadeiras livres

Receção e
brincadeiras livres

Receção e
brincadeiras

livres

10h
Preparação
para o ano

letivo

2022/2023*

ou

Atelier de

pintura*

Preparação
para o ano

letivo

2022/2023*

ou

Atelier de
atividade

física*

Preparação
para o ano

letivo

2022/2023*

ou

Atelier de

Modelagem*

Preparação
para o ano

letivo

2022/2023*

ou

Atelier de
jogos

lúdicos*

Preparação
para o ano

letivo

2022/2023*

ou

Atelier de

Ciência*

Preparação
para o ano

letivo

2022/2023*

ou

Atelier de

pintura*

Preparação
para o ano

letivo

 2022/2023*

ou

Atelier de  *
dramatização

Preparação
para o ano

letivo

2022/2023*

ou

Atelier de

culinária*

Preparação
para o ano

letivo

2022/2023*

ou

Atelier de
aproveitament

o de materiais*

Preparação
para o ano

letivo

2022/2023*

ou

Atelier de

origamis*

12:30h Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço

14:30h
Atelier de

colagens de
vários

materiais**

Atelier  de
Pintura em

vidro**

Atelier de
decoração

de
tabuleiros de

pvc**

Atelier de**
enfiamentos

Atelier de
pintura

com vários

materiais**

Atelier de
atividade

física**

Atelier de
instrument

os de

música**

Plantação 
e pintura

com

açafrão**

Atelier de
recorte e
colagem

(composição)**

Atelier de
decoraçã

o de

CDs**

16h Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche

17h Jogos de
Grupo

Brincadeiras 
livres

Jogos de
Grupo

Brincadeiras 
livres

Jogos de
Grupo

Brincadeiras 
livres

Jogos de
Grupo

Brincadeiras 
livres

Jogos de
Grupo

Brincadeiras 
livres

 **Esta atividade terá o acompanhamento de 1 educadora de infância (*) e de professores de 1º e 2º ciclos (*)


