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Planificação Anual do Departamento do Pré-Escolar 

Ano Letivo 2017/2018 

 
 

 

Competências 

 

 

Atividades 

 

Recursos 

 

Calendarização 

 

1- Realizar a planificação 

anual do trabalho do 

departamento 

 

Planificação do trabalho do 

departamento, tendo em vista o 

exercício pleno das suas 

competências 

 

Documento elaborado com a 

planificação anual do trabalho do 

departamento  

 

setembro/ outubro 

 

2- Efectuar a articulação e 

gestão curricular na 

aplicação dos programas 

e orientações curriculares 

e programáticas definidas 

a nível nacional 

 

Verificação e apoio das planificações 

Anuais e Trimestrais dos jardins-de-

infância 

Ajustamento e enriquecimento das 

Planificações. 

Avaliação do cumprimento das 

mesmas. 

 

 

Grupo de docentes do 

estabelecimento. 

Grelhas trimestrais da planificação 

na intranet. 

 

 

Atas de estabelecimento 

 

setembro 

dezembro / janeiro  

abril 

junho 

 

3- Elaborar propostas para 

alteração do Regimento 

Interno, Projeto 

Educativo, Plano Anual e 

Plurianual de Atividades 

 

Elaboração de propostas de 

alteração do Regimento Interno, 

baseadas na legislação. 

Apresentação de atividades e 

projetos para o Projeto Educativo, e 

Plano anual e Plurianual de 

Atividades 

 

Legislação que define o Regimento 

Interno. 

 Docentes do Departamento 

 

setembro  

e 

outubro 
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A Coordenadora do Departamento do Pré-Escolar 

Maria do Carmo Correia 

 

4- Identificação de 

necessidades de 

formação  

 

 

Apresentação de propostas para 

formação do pessoal docente e não 

docente  

 

Docentes do Departamento 

setembro / outubro / novembro/ 

dezembro 

 

5- Analisar, refletir e avaliar 

as práticas educativas e o 

seu contexto 

Análise e reflexão de 

comportamentos e atitudes das 

crianças. 

Análise contextualizada de 

inferências das educadoras. 

  

 

 

Docentes do Departamento 

 

 

Ao longo do ano letivo 

6- Procedimentos de 

avaliação através de 

fichas para registo da 

aquisição de 

competências das 

crianças  

 

A avaliação das crianças é qualitativa 

e formativa e será realizada pela 

educadora ao longo do ano. 

Construção de instrumentos que 

permitam essa análise e registo da 

mesma. 

 

Docentes do Departamento Ao longo do ano letivo 

 

 

7- Comunicação dos 

resultados e divulgação 

da informação produzida 

nos jardins-de-infância 

Participação no jornal escolar 

Participação/exposição de trabalhos 

em datas festivas do agrupamento 

 

Docentes do Departamento Ao longo do ano letivo 


