
                                                                    

    

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) 
PLANEAMENTO SEMANAL DE ATIVIDADES  

 
31 OUTUBRO A 04 NOVEMBRO 

EB FERNANDO CASIMIRO PEEIRA DA SILVA 
 

Segunda – 31/10 Terça – 
01/11 

Quarta – 02/11 Quinta – 03/11 Sexta - 04/11 

7:30H 
Acolhimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feriado 
– 

Dia de todos 
os Santos 

7:30H 
Acolhimento 

7:30H 
Acolhimento 

7:30H 
Acolhimento 

9:30H 
Atividade em 

espaço escolar 
Ateliê “Os(as) 

ajudantes do Pai 
Natal” 

9:30H 
Atividade em espaço 

escolar 
Ateliê “Vamos 

explorar” 
 

10:00H 
Atividade em 

espaço escolar 
dinamizada por 

técnicos do 
município 

“Óleo só para 
fritar” – 

Ambiente 

10:00H 
 

Atividade em espaço 
escolar dinamizada 

por técnicos do 
município 

Yoga 
 

10:45H - Lanche 10:45H - Lanche 10:45H - Lanche 10:45H - Lanche 

11:00H 
Atividade livre em 

espaço escolar 

11:00H 
Atividade livre em 

espaço escolar 

11:00H 
Atividade livre em 

espaço escolar 

11:00H 
Atividade livre em 

espaço escolar 

12:30H - Almoço 12:30H - Almoço 12:30H - Almoço 12:30H - Almoço 

14:30H 
Atividade em 

espaço escolar 
Ateliê “Vamos 

explorar” 
 

15:00H 
Atividade em espaço 

escolar dinamizada por 
técnicos do município 

“O semáforo dos 
lanches” – Nutrição 

14:30H 
Atividade em 

espaço escolar 
Ateliê “Os(as) 

ajudantes do Pai 
Natal” 

 

14:30H 
Atividade em espaço 

escolar 
Ateliê “Os(as) 

ajudantes do Pai 
Natal” 

17:00H - Lanche 17:00H - Lanche 17:00H - Lanche 17:00H - Lanche 

17:15H 
Atividade livre em 

espaço escolar 
19:00H - Término 

17:15H 
Atividade livre em 

espaço escolar 
19:00H - Término 

17:15H 
Atividade livre em 

espaço escolar 
19:00H - Término 

17:15H 
Atividade livre em 

espaço escolar 
19:00H - Término 

Nota: Esta planificação está sujeita a eventuais alterações que se justifiquem. 
- Ateliê “Os(as) ajudantes  do Pai Natal”: “Oh, oh, oh”, parece que o nosso querido velhinho de barbas 
brancas está quase a fazer-nos uma visita (ou ainda será muito cedo e somos nós que adooooramos o 
Natal?). Lançamos o desafio aos nossos(as) pequenos(as) duendes e elfos mágicos para começarem a 
preparar a época Natalícia através de pequenos trabalhinhos para mimarmos, por exemplo, as renas do 
Pai Natal. E se fizessem uma tacinha (com rolos de papel higiénico ou copos de iogurte) e decorassem para 
elas comerem uns biscoitos depois da longa viagem que fizeram até vossa casa ;) . 



                                                                    

    

- No Ateliê “Vamos explorar” convidamos-vos e desafiamos-vos a explorar a estação do ano do outono. 
Explorem o material de pintura e conjuguem os recursos de rua que o vento nos traz (uma a folha que caiu 
de uma árvore, a casca de uma castanha com que nos deliciámos ou com que nos vamos deliciar.) 
E se por acaso não estiver a chover, que nos dizem de ir lá fora explorar aquele monte de folhas que está 
naquele cantinho da escola ou quiçá junto a um espaço da escola, saltar-lhes em cima e ver o quão 
crocantes são ;) . 
Deem asas à imaginação. Todas a ideias são válidas. Explorem-nas e proponham-nas aos/às os/as 
alunos(as). 
AAAHHH, e se não se importarem partilhem essas ideias e atividades com todas nós, dinamizadoras 
deste(s) espaço(s), para que possamos em equipa realizar dinâmicas giras e diferentes com e nos 
diferentes grupos. 
Bom trabalho.    

 


