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Mês de agosto 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Reunião de pais 31 

 

Creche 

Pré-escolar 

 

Famílias 

Equipa educativa 

Estabelecer momentos 

de partilha e intercâmbio 

entre pais e equipa 

educativa. 

 

Mês de setembro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Receção ao novo 

ano letivo 
1 

 

Creche 

Pré-escolar 

 

Equipa educativa 

Crianças 

 

Promover a adaptação e 

o gosto por estar na escola. 

 

Aula de dança 

 

2 

 

Creche 

Pré-escolar 

 

 

Equipa educativa 

Crianças 

 

Promover a adaptação e 

o gosto por estar na escola. 

 

Vindimas 

 

-- 

 

Creche 

Pré-escolar 

 

 

Equipa educativa 

Crianças 

 

Desfrutar de novas 

situações/ocasiões de 

descoberta e exploração de 

tradições; 

Promover o alargamento 

do conhecimento sobre as 

vindimas; 

Identificar as estações do 

ano e respetivas mudanças. 

 

Mês de Outubro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Dia do animal – 

   Vertente social 

-visita de animais à 

escola. 

 

4 
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. 

 

Colheitas de 

Outono – 

DESFOLHADA 

-- 
Creche  

Pré-escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

 Explorar a natureza; 

 

 Conhecer o ciclo do 
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milho. 

Dia da 

alimentação- 

Cozinheiros por um 

dia 

(atividades com a 

nutricionista)  

17 a 21 
Creche  

Pré-escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

 Promover hábitos de 

alimentação saudável; 

 

Identificar alimentos; 

 

Recriar a gastronomia 

tradicional. 

 

Feira das Sopas e 

das Bifanas  

 

 

21 

 

 

Creche  

Pré-escolar 

 

Equipa educativa 

Famílias 

  Promover a vinda das 

famílias à escola; 

 Criar fundos para 

atividades futuras. 

 

 

 

Halloween- Baile 

de Halloween 

 

 

31 

 

 

Creche  

Pré-escolar 

 

         Crianças 

Equipa educativa 

Envolvimento 

parental 

Estimular a imaginação e 

a criatividade;  

Desenvolver a 

criatividade e 

expressividade das 

crianças; 

Promover a interação 

aluno/comunidade escolar. 

 

 

Mês de Novembro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

“No dia de 

s.Martinho: lume, 

castanhas e 

vinho” 

1. Magusto 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

Creche 

Pré-escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa 

 

 Interessar as crianças 

pela cultura e tradições; 

 Promover momentos de 

convívio, confraternização 

e alegria. 

 

Dia do pijama –  

-Dança do dia do 

pijama; 

- Desfile do dia do 

pijama; 

21 
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. 
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Mês de Dezembro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

 

Natal na 

instituição 

-Almoço convívio 

-Vinda do pai natal 

À escola 

 

 

 

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. 

Teatro na escola -- 

Creche 

Pré-escolar 

 

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  

 

- Cantar dos reis 

aos idosos 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Creche 

Pré-escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa 

 

 Promover a tradição do 

dia de reis; 

 

 Vivenciar tradições. 

Trabalhar o 

projeto 

- 

Exposição- O meu 

brinquedo;  

(Envolvimento 

parental)  

Mês 

todo  

Creche 

Pré-escolar 

Crianças 

Família 

 Possibilitar à criança a 

capacidade de expressar 

emoções e sentimentos 

através da sua imaginação; 

 Sensibilizar para cuidar 

da natureza; 

Promover o 

desenvolvimento de 

competências pessoais e 

sociais. 

 

Mês de Fevereiro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Mensagem de 

amizade 
14 

Creche 

Pré-escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

 

 Sensibilizar para os 

afetos, o respeito e a 

amizade; 
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 Partilhar momentos / 

situações que geram os 

vários tipos de emoções. 

 

 

Desfile de 

carnaval 

 

 

20 

 

 

Creche 

Pré-escolar 

 

 

Crianças 

Equipa educativa 

 

 Promover a interação 

entre a comunidade; 

Estimular o jogo 

simbólico vivenciando o 

carnaval. 

 

Mês de Março 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Dia do pai 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Creche 

Pré-escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa 

Pais 

 Incentivar o carinho, 

respeito e gratidão pela 

figura paterna; 

 Identificar as 

caraterísticas do seu 

próprio pai. 

 

Feira das sopas e 

das bifanas 

 

24 

Creche 

Pré-escolar 

 

 

Equipa educativa 

Família 

 Promover hábitos de 

alimentação saudável; 

Identificar alimentos; 

Recriar a gastronomia 

tradicional. 

Semana da 

primavera 

(Envolvimento 

Parental) 

20 

a 

24 

Creche 

Pré- escolar 

Crianças 

Envolvimento 

Parental 

Incentivar a preservação 

dos espaços verdes; 

Incutir a 

responsabilidade de cuidar 

com pequenas tarefas. 

 

Mês de Abril 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Semana do Pão de 

ló  

- Vinda de um 

pasteleiro à 

instituição fazer 

pão-de-ló com as 

crianças 

 

 

 

 

3 

a 

6 

 

 

 

Creche 

Pré-escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa 

Pasteleiro 

 

 

 Conhecer as tradições 

associadas à pascoa;  

 Desenvolver o gosto 

pela culinária. 

 6 Creche Crianças  Promover momentos / 
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Caça aos ovos Pré-escolar Equipa educativa atividades ao ar livre; 

 Estimular a imaginação 

e a criatividade. 

Compasso na 

escola 
11 

Creche 

Pré-escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Senhor Padre  

 Proporcionar o 

conhecimentos das 

tradições religiosas; 

 Promover a tradição da 

Páscoa. 

Semana da saúde 

 

(Rastreio às 

crianças) 

 

 

12/13/ 

14 

 

 

 

Pré-escolar 

 

Creche 

Crianças 

Equipa educativa 

Diferentes 

profissionais de 

saúde 

 

 Proporcionar novos 

conhecimentos sobre 

hábitos saudáveis; 

 Contactar com novos 

profissionais; 

 

Mês de Maio 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Comemoração do 

dia do bombeiro 

 

4 
Creche 

Pré-escolar  

Crianças 

Equipa educativa 

 Explorar e contactar 

com as entidades, 

responsáveis pela nossa 

segurança.  

 

Dia da mãe 

 
8 

Creche  

Pré-escolar 

Crianças 

Equipa Educativa 

Mães 

Sensibilizar as crianças 

para a comemoração de 

dias especiais; 

 Desenvolver as 

interações (escola/família); 

Hora do conto- 

comemoração do 

dia internacional do 

livro infantil  

9 a 13 
Creche  

Pré-escolar 

Crianças 

Equipa Educativa 

Mães 

Promover o gosto pela 

leitura; 

Sensibilizar as crianças 

para o contacto com o livro 

infantil. 

 

Dia da família 

- 

Color Run 

 

 

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. 

 

Feira das sopas e 

das bifanas 

 

26 

Creche 

Pré-escolar 

 

 

Equipa educativa 

Família 

 Promover hábitos de 

alimentação saudável; 

Identificar alimentos; 

Recriar a gastronomia 

tradicional. 
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Mês de junho 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Dia da criança 

- 

Criança feliz 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Creche 

Pré-escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa 

 

 

 

 Proporcionar momentos 

de alegria e diversão neste 

dia especial. 

 

 

Policia vem à 

escola 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Creche 

Pré-escolar 

 

 

Crianças 

Equipa educativa 

 

 Explorar e contactar 

com as entidades, 

responsáveis pela nossa 

segurança. 

 

 

 

Mês de julho 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Festa final de ano 

 

 

7 

 

 

Creche 

Pré-escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa 

Professora de 

música 

 Envolver ativamente 

todas as crianças; 

 Promover o trabalho em 

grupo. 

 

Atividade final de 

ano letivo 

- (crianças) 

 

21 
Creche  

Pré-escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

 Proporcionar momentos 

emotivos e felizes que 

marquem, positivamente, 

as crianças e toda a 

comunidade educativa. 

 

Festa da espuma 

 

    26 
Creche 

Pré-escolar  

Crianças 

Equipa educativa 

 Proporcionar momentos 

de diversão. 

 


