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Festa do Acolhimento 
27/09/2019 

 “É tempo de acolher” 
Encontro de todas as crianças no salão. As crianças mais 
velhas apadrinham as que estão na Instituição pela primeira 
vez. 

1ªs reuniões de pais 
(15 e 16 out 2019) 

 Motivação para a reunião de pais com um momento de 
silêncio, de paragem, de interiorização que antecedeu a 
exploração em conjunto do tema proposto para este ano. 

Festa de S. Martinho 
MAGUSTO 

08/11/2019 
 

 Passar do Meu ao Nosso: Realçar esta passagem com o 
testemunho de vida de S. Martinho. 

 Celebração do S. Martinho com magusto convívio. 

 Almoço partilhado da equipa educativa. 

Advento 
Início 02/12/2019 

 

Festa de Natal 
14 dez 2019 

 Trabalhar com as crianças, envolvendo as famílias, através de 
uma exposição de trabalhos realizados em casa, sobre a 
história de cada família (a notícia da gravidez, como foi dada 
a notícia, a quem contaram, o que foi preciso preparar, como 
foi o nascimento de cada criança …) Ver em paralelo, nas 
salas, como foi com o nascimento de Jesus, pela exploração 
da história do Seu nascimento, desde a Anunciação, a Visita à 
Prima Isabel, a partida para Belém… 

 No placar principal ir colocando, semanalmente, frases chave 
relativas a este tempo litúrgico. 
 

 

Este ano vamos alargar o desejo de trabalhar um 

caminho novo em que cada um e cada uma é 

chamado/chamada a PASSAR: 

 do meu ao nosso…… 
 da distância à proximidade…… 

da ação à com_paixão…… 

Para sermos rosto da ternura de Deus. 
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Festa de Reis 
06/01/2020 
10/01/2020 

 Convívio no salão com dramatização da chegada dos Reis. 

 Convívio natalício das colaboradoras, suas famílias e 
comunidade das irmãs, com Celebração e jantar partilhado 
(convite pessoal). 

Quaresma 
 Reflexão da passagem Bom Samaritano (Lc 10,25-37) com 

dinâmicas que envolvam as crianças e respetivas famílias.  

Semana de Santa 
Paula 

2 a 6 março 2020 

 Dar enfase às “passagens” na vida de Santa Paula, focando a 
sua infância onde os “passos pequeninos” que deu e 
prepararam tantos “passos grandes” dados ao longo da sua 
vida. 

Celebração Pascal 
 Festa da Alegria (Momentos celebrativos para as crianças e 

para a equipa educativa). 
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Maio 
 mês de Maria 

 “Vamos Caminhar com Maria” 
Compilação de um livro com mensagens de gratidão à Mãe 
do Céu. 

Festa das Famílias 
16/05/2020 

 Momento de Celebração conjunta para agradecer as nossas 
famílias (homenageando pais, mães e avós). 

Festa de Finalistas 
23/06/2020 

 Festejar a etapa final – pré-escolar e 1º ciclo – com as 
famílias. Iniciar com um momento de ação de graças que 
integre todas as “passagens” trabalhadas ao longo do ano e 
as novas passagens que irão surgir nas novas etapas que irão 
viver. 

 

 

Participação em campanhas solidárias conforme convites recebidos. 

Organização de campanhas solidárias pela nossa instituição. 


