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Nome da 
atividade 

Descrição 
Objetivos do 

PAA 
Público Alvo 

Local de 
Realização 

Data Mês Escolas 
Anos de 

escolaridade/
ciclos 

Turmas Dinamizadores 

Escola fora 
de portas 

Atividade realizada no 
âmbito do projeto "Pés 
na Terra" com saídas a 
espaços específicos das 
famílias ou comunidade 
para conhecimento e 
exploração do 
património natural, 
social, cultural, 
económico e outros 
recursos da 
comunidade 

- Educar para a 
Cidadania e 
Desenvolviment
o Cívico -
Promover a 
Educação 
Ambiental para 
a 
Sustentabilidad
e 

Crianças  Comunidad
e local 

Ao 
longo 
do 
ano 

Ao 
long
o do 
ano 

Todos os 
Jardins do 
Agrupame
nto 

Pré-Escolar Todas as 
salas do 
Agrupam
ento 

Todas as 
Educadoras 
titulares de 
grupo 

Exploradores 
da natureza à 
aventura 

Atividade realizada no 
âmbito do projeto "Pés 
na Terra" com saídas 
regulares para 
exploração e 
brincadeira livre nos 
vários espaços naturais 
da comunidade com 
recurso aos elementos 
encontrados na 
natureza. 

Educar para a 
Cidadania e 
Desenvolviment
o Cívico; -
Promover a 
Educação 
Ambiental para 
a 
Sustentabilidad
e; -Promover a 
Educação para a 
saúde e para a 
Segurança 

Crianças Espaços 
naturais da 
comunidad
e 

Ao 
longo 
do 
ano 

Ao 
long
o do 
ano 

Todos os 
Jardins do 
Agrupame
nto 

Pré-Escolar Todas as 
salas do 
Agrupam
ento 

Todas as 
Educadoras 
titulares de 
grupo 

Brinc’artenat
ura no 
recreio 

Atividade realizada no 
âmbito do projeto "Pés 
na Terra" - 
enriquecimento dos 
espaços do recreio com 
materiais e jogos 
diversificados, 

Desenvolver as 
literacias 
Artística, 
Científica, 
Cultural, 
Desportiva, 
Literária e 

Crianças e 
famílias 

Recreio de 
cada 
estabelecie
mnto 

Ao 
longo 
do 
ano 

Ao 
long
o do 
ano 

Todos os 
Jardins do 
Agrupame
nto 

Pré-Escolar Todas as 
salas do 
Agrupam
ento 

Todas as 
Educadoras 
titulares de 
grupo 
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potenciadores dos 
elementos naturais 
envolventes e 
promotores da 
atividade lúdica e 
artística, criativa e 
colaborativa.   

Tecnológica 

Pré-partilha - 
Departament
o Pré-Ericeira 

Grupo de whatsapp 
para partilha de 
atividades 
desenvolvidas com os 
grupos, materiais e 
formações de relevante 
interesse pedagógico 

Promover a 
interdisciplinari
dade e a 
flexibilidade na 
gestão do 
currículo 

Educadoras 
de Infância 

online Ao 
longo 
do 
ano 

Ao 
long
o do 
ano 

Todos os 
Jardins do 
Agrupame
nto 

Pré-Escolar Todas as 
salas do 
Agrupam
ento 

Todas as 
Educadoras 
titulares de 
grupo 

 


