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Mês de setembro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Reunião de pais 3 

 

Creche 

Pré-escolar 

 

Famílias 

Equipa educativa 

☺ Estabelecer momentos 

de partilha e intercâmbio 

entre pais e equipa 

educativa 

 

Mês de Outubro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Dia mundial da 

música 
1 

 

Creche 

Pré-escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa 

Professora de 

música 

☺ Valorizar a música 

como fator de identidade 

social e cultural 

 

☺ Promover a intereação 

entre as diferentes faixas 

etárias 

Dia do animal – 

Vertente social 

 

 

 

Adoção de um 

animal por sala  

 Creche  

Pré-escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Associação dos 

animais de 

Felgueiras 

☺ Incutir a necessidade de 

cuidar dos animais 

 

☺ Promover atitudes 

positivas face à 

necessidade de tratar bem 

os animais 

 

☺ Incentivar cada criança 

ser responsável por cada 

animal 

Colheitas de 

Outono – 

Os frutos do 

outono 

 Creche  

Pré-escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

☺ Explorar as formas e as 

cores das frutas e os seus 

sabores 

 

☺ Descobrir e 

experimentar receitas  

 

☺ Explorar a natureza 

 

☺ Conhecer o ciclo do 

vinho   

Dar uma nova 

vida à horta – 

Chás e ervas 

aromáticas 

 Creche  

Pré-escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

☺ Possibilitar o contato 

com natureza 

 

☺ Conhecer como ocorre o 

cultivo das ervas 

aromáticas, apreciando a 

beleza das plantas bem 
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como os aromas  

Chá do halloween 29 
Creche  

Pré - escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Famílias  

☺ Degustar as folhas das 

ervas aromáticas 

cultivadas e colhidas 

 

☺ Acompanhar todo o 

processo de cultivo e 

desenvolvimento das ervas 

 

☺ Fomentar e criar 

responsabilidade pelo 

crescimento da horta 

 

Mês de Novembro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

“No dia de s. 

Martinho: lume, 

castanhas e 

vinho” 

1. Magusto 

2. Feira das 

bifanas 

 

 

 

 

11 

 

12 

 

Creche 

Pré-escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa  

☺ Interessar as crianças 

pela cultura e tradições 

☺ Promover momentos de 

convívio, confraternização 

e alegria 

☺ Promover a vinda das 

famílias à escola 

☺ Criar fundos para 

atividades futuras  

“A lenda de s. 

Martinho” 

- 

Dramatização por 

parte dos 

representantes dos 

pais 

 Pré-escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Representantes 

dos pais 

☺ Envolver as famílias, na 

transmissão de tradições e 

costumes 

☺ Valorizar a 

confraternização e 

convívio 

☺ Despertar para 

diferentes gostos culturais 

 

Festa do pijama  
19 

Creche  

Pré-escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

☺ Promover atividades de 

relaxamento e brincadeira 

☺ Promover a socialização 

e interação entre as 

crianças, favorecendo o 

fortalecimento e vínculo 

afetivo, as relações 

interpessoais e o respeito 

pelo próximo  

Dia da ciência 

- 

Vamos 

“experienciar”  

24 Pré-escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Professora de 

ciências 

☺ Fomentar a curiosidade 

e potenciar o sentido 

crítico 

☺ Registar graficamente  
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Mês de Dezembro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

 

Natal na 

instituição 

- 

Almoço convívio 

 

 

 

23  

 

Creche 

Pré-escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa  

☺ Promover a tradição de 

natal 

☺ Fomentar valores 

associados ao espírito de 

natal, como o amor, 

partilha, amizade e 

solidariedade 

Postal de natal 

- 

Envolvimento 

parental 

1 ao 17 
Creche 

Pré-escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Famílias 

☺ Estabelecer laços e 

relações entre as famílias 

☺ Promover o espírito 

natalício  

Ida ao cinema  
 

Pré-escolar 

 

Crianças  

Equipa educativa 

☺ Promover a visita a 

outros espaços culturais 

☺ Proporcionar momentos 

de alegria, diversão e 

convívio 

Teatro na escola 

ou musical 
 

 

Creche  

 

Crianças  

Equipa educativa 

☺ Promover o contato com 

grupos artísticos diferentes 

☺ Proporcionar momentos 

de alegria, diversão e 

convívio 

 

 

Mês de Janeiro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Dia de reis  

– 

Uma partida de 

bingo 

 

 

 

6 

 

  

 

Creche 

Pré-escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa  

☺ Promover a tradição do 

dia de reis de forma lúdica 

e criativa 

 

☺ Vivenciar tradições 

Trabalhar o 

projeto 

- 

As plantas e os 

animais 

Mês 

todo  

Creche 

Pré-escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

☺ Respeitar a 

biodiversidade, função e 

preservação de espécies 

☺ Sensibilizar para cuidar 

da natureza 

☺Identificar, descrever e 

procurar explicações para 

fenómenos e 

transformações que 

observa no meio físico 

natural  
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☺ Acompanhar e 

compreender as diferentes 

fases do ciclo da vida: 

animal e vegetal 

 

Mês de Fevereiro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Trabalhar o 

projeto 

- 

As plantas e os 

animais 

 

 

 

 

 

  

 

Creche 

Pré-escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa 

Professora de 

música 

☺ Respeitar a 

biodiversidade, função e 

preservação de espécies 

☺ Sensibilizar para cuidar 

da natureza 

☺Identificar, descrever e 

procurar explicações para 

fenómenos e 

transformações que 

observa no meio físico 

natural  

☺ Acompanhar e 

compreender as diferentes 

fases do ciclo da vida: 

animal e vegetal 

Árvore dos afetos 

  

“Novelo das 

emoções” 

– 

Envolvimento 

parental  

14 
Creche 

Pré-escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Famílias 

☺ Sensibilizar para os 

afetos, o respeito e a 

amizade 

☺ Partilhar momentos / 

situações que geram os 

vários tipos de emoções 

☺ Fortalecer os vínculos 

entre a família e a escola 

 

Mês de Março 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Dia do pai 

 

 

 

18 

 

  

 

Creche 

Pré-escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa 

Pais 

☺ Incentivar o carinho, 

respeito e gratidão pela 

figura paterna 

☺ Identificar as 

caraterísticas do seu 

próprio pai 

 

Exposição sobre o 

projeto –  

Os animais e as 

plantas 

 
Creche 

Pré-escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa 
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Mês de Abril 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Pão de ló  

-  

Comemoração da 

páscoa 

 

 

 

17 

 

  

 

Creche 

Pré-escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa  

☺ Criar laços entre família 

e escola 

☺ Conhecer as tradições 

associadas à pascoa  

☺ Desenvolver o gosto 

pela culinária 

 

Dia mundial da 

terra 

22 
Creche 

Pré-escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

☺ Promover momentos / 

atividades ao ar livre 

☺ Estimular a imaginação 

e a criatividade através de 

elementos da natureza 

À volta com os 

contos  

 

Biblioteca 

itinerante   

 

“Mercado Azul” 

Todo o 

mês 

 

 

 

Pré-escolar 

 

 

Creche 

Crianças 

Equipa educativa 

Elementos da 

biblioteca 

Grupo “Mercado 

Azul” 

☺ Promover o respeito e o 

gosto pelo livro 

☺ Fomentar hábitos de 

leitura 

☺ Estimular a capacidade 

criativa e enriquecer a 

imaginação 

☺ Promover o contato com 

grupos culturais diferentes 

 

Dia da mãe 

  

29 
Creche 

Pré-escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Mães 

☺ Sensibilizar para a 

relação mãe e filho 

☺ Identificar as 

caraterísticas da sua 

própria mãe  

 

Mês de Maio 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Dia da família 

- 

Pequeno-almoço 

piquenique 

 

 

15 

 

 

  

 

Creche 

Pré-escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa 

Famílias  

☺ Reconhecer os 

diferentes elementos da 

família 

☺ Sensibilizar para a 

importância da família no 

crescimento individual  

☺ Proporcionar momentos 

de convívio entre a escola 

e a família e entre as várias 

famílias 

Comemoração do 

dia do bombeiro  

 Creche 

Pré-escolar  

Crianças 

Equipa educativa 

☺ Explorar e contactar 

com as entidades, 

responsáveis pela nossa 

segurança   
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Mês de junho 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Criança em festa 

- 

Dia da criança 

 

 

 

1 

 

  

 

Creche 

Pré-escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa  

☺ Proporcionar momentos 

de alegria e diversão neste 

dia especial  

 

 

 

Mês de julho 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Festa final de ano 

 

 

8  

 

Creche 

Pré-escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa 

Professora de 

música 

☺ Envolver ativamente 

todas as crianças 

☺ Promover o trabalho em 

grupo 

 

Passeio final de 

ano  

15 
Creche  

Pré-escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

☺ Proporcionar momentos 

emotivos e felizes que 

marquem, positivamente, 

as crianças e toda a 

comunidade educativa 

 

Festa da espuma  

 Pré-escolar  
Crianças 

Equipa educativa 

☺ Proporcionar momentos 

de diversão 

 


