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Mês de Setembro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

“Pátio Animado” 

 
Manhã animada com 

música 

 

Modelagem de balões 

 

Party light – Aula de 

dança  

 

 

3 

 

 

5 

 

7 

Creche 

Pré escolar 

Corpo e Alma 

 

 

Crianças   

Equipa educativa 

 

Professora de 

dança 

  Assinalar o início do 

ano letivo em ambiente 

festivo e acolhedor, 

promovendo o contacto 

entre grupos  

Exploração dos 

espaços interior e 

exterior 

4 

 

6 

Creche 

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

 Fomentar o 

desenvolvimento da 

autonomia quer em relação 

ao outro quer em relação a 

espaços e materiais 

  Favorecer o 

desenvolvimento da auto-

estima e confiança em si 

próprios 

 Promover sentimentos 

de segurança e bem-estar 

Reunião de pais 

 

Creche 

Pré escolar 

Famílias 

Equipa educativa 

Direção 

 Estabelecer momentos 

de partilha e intercâmbio 

entre pais e equipa 

educativa 

Vindimas 

 

Creche 

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Jornaleiro 

 Desfrutar de novas 

situações / ocasiões de 

descoberta e exploração de 

tradições 

Dia Europeu sem 

carros 

 
Circuito de triciclos e 

trotinetas 

21 
Creche 

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Família 

 Contribuir para a 

formação da criança 

enquanto cidadã ativa e 

responsável 
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Mês de Outubro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Comemoração do 

dia do animal 

 
“A quinta vai à 

escola” 

 

 

 

 

 

 

 

Recolha de produtos 

e bens alimentares 

para os animais 

Dia 4 
Creche 

Pré escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa 

Família 

Grupo dos amigos 

dos animais de 

Felgueiras  

 

 

 Possibilitar o contacto 

direto com os animais, 

incentivando a curiosidade 

e o interesse pelos seus 

modos de vida, 

alimentação e 

caraterísticas físicas 

 Sensibilizar a 

necessidade de cuidar dos 

animais e não os 

abandonar 

 Fomentar o espírito de 

solidariedade e partilha 

Tarde assustadora 

 
Lanche partilhado 

Dia 31 
Creche 

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Famílias 

 Proporcionar momentos 

de partilha e convívio  

 

 

Mês de Novembro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Feira: “Sabores 

de Outono” 
 

Atelier de culinária, 

com produtos da 

época e feira das 

sopas 

 

Magusto 

 

 

Dia 8 

 

 

 

 

Dia 9 

Creche 

Pré escolar 

 

 

 

Crianças 

Equipa educativa 

Famílias  

Cozinheiras 

 

 

 Dar a conhecer 

diferentes sabores e formas 

de apresentação, 

procurando despertar o 

interesse por novos 

alimentos 

 

 Preservar as tradições 

da nossa cultura 

Comemoração do 

dia do pijama 
 

Campanha de 

solidariedade a 

reverter para o 

Mundos de Vida 

 

 

Um dia em pijama 

 

 

 

Até ao 

dia 20 

 

 

 

Dia 20 

Creche 

Pré escolar 

 

 

 

Crianças 

Equipa educativa 

Famílias 

Mundos de vida 

 

 Promover a 

solidariedade e o espírito 

de partilha 

 

Proporcionar vivências 

diferentes e enriquecedoras 

Atelier de 

expressão plástica 
Preparação das 

decorações de natal 

De 26 a 

30 

Creche  

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

 Promover a realização 

de projetos comuns, 

incentivando o espírito de 

entreajuda e colaboração 
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Mês de Dezembro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

“Celebrar o 

natal” 
 

Visita aos CTT 
 

Atelier de 

dramática: 

“O nascimento de 

Jesus”  
Dramatização feita 

pela equipa educativa 

para as crianças e 

idosos da instituição 

 

“O teatro vem à 

escola” 

Visita de uma 

contadora de histórias 

/ grupo de teatro 

 

“A escola vai ao 

cinema” 

 

 

 

 

 

 

Creche 

Pré escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creche 

 

 

 

 

       Pré-escolar 

 

 

 

 

 

Crianças  

Equipa educativa 

Idosos 

Contadora de 

histórias / grupo 

de teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferrara Plaza 

 Dinamizar a relação 

com a comunidade 

envolvente 

 Potenciar a magia da 

época natalícia 

 Rentabilizar os recursos 

institucionais, usufruindo 

das suas técnicas e 

conhecimentos em prol do 

desenvolvimento das 

crianças 

 Dar visibilidade aos 

projetos desenvolvidos  

 Potenciar a relação 

escola / família 

promovendo momentos de 

convívio 

 Vivenciar a experiência 

da ida ao cinema 

 Contactar com as 

sétimas artes - cinema 

 

Mês de Janeiro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Cantata das 

janeiras  
Lanche / convívio / 

cantar das janeiras 

com a CERCIFEL 

 

“Faz a tua 

máscara” 
Envolvimento 

parental – elaboração 

de máscaras de 

carnaval 

 

 

07 

 

 

Creche 

Pré escolar 

 

 

 

Crianças 

Equipa educativa 

CERCIFEL 

Família 

 

 

 Dinamizar a relação 

com a instituição do 

concelho 

 Preservar as tradições 

da nossa cultura 

 

 Promover a relação 

escola / família, 

incentivando momentos de 

diálogo e partilha 
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Mês de Fevereiro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Dia do amigo 
“O sapo apaixonado” 

 

Projeção da história e 

troca de lembranças 

entre crianças e 

idosos 

14 e 15 

Creche  

Pré escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa 

Idosos 

 Promover a importância 

da amizade e da partilha 

 Valorizar a terceira 

idade  

Semana da folia 

(comemoração do 

carnaval) 

1 dia – perucas / 

penteados 

 

2 dia – chapéus 

 

3 dia – óculos 

 

4 dia – meias 

 

5 dia – dia livre 

 

 

 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

1 de 

março 

Creche 

Pré escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa 

Família 

 

 

 Promover a dinâmica 

interna e a relação entre os 

grupos  

 

 Divertirem-se  

 

Mês de Março 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

“Feliz dia, pai” – 

comemoração do dia 

do pai 

 

19 

 

Creche 

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Pais 

 Promover a relação pai 

e filho, incentivando o 

diálogo e entreajuda, 

através da realização de 

atividades conjuntas 

Visita a uma quinta 

pedagógica 

 Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

 

 Promover a 

concretização de visitas a 

espaços diversificados 

como forma de adquirir 

conhecimentos. 

 

“Bebés relaxados” 

 

- sessão de babyoga 
 Creche 

Crianças 

Equipa educativa 

Mestre de yoga 

 Proporcionar momentos 

de relaxamento 

Promover atividades 

enriquecedoras para o 

desenvolvimento integral e 

harmonioso da criança 
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Mês de Abril 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Feira do livro 
Durant

e o mês 

Creche 

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Livraria 

 Incentivar o gosto pela 

leitura 

 Observar e contactar 

com diferentes tipos de 

livros 

A ressurreição de 

Jesus –  

Atelier de plástica 

(comemoração da 

Páscoa) 

Dia 21 
Creche 

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

 Fomentar a curiosidade 

e o espírito crítico 

 Contactar com 

diferentes técnicas e 

materiais 
 

Hora do conto – 

dinamização da nossa 

biblioteca 

Durant

e o mês 

Creche 

Pré escolar 

Crianças   

Equipa educativa 

 Criar hábitos de leitura, 

como forma lúdica e 

prazerosa 

 

Mês de Maio 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

“Feliz dia, mãe” – 

  

Vinda das mães à 

escola 

Dia 02 
Creche 

Pré escolar 

Crianças  

Equipa educativa 

 Promover a relação mãe 

e filho, incentivando o 

diálogo e entreajuda, 

através da realização de 

atividades conjuntas 

“Caminhada 

colorida” – 

celebração do dia da 

família Dia 17 
Creche 

Pré escolar 

Crianças  

Equipa educativa 

 Proporcionar momentos 

de convívio entre toda a 

comunidade 

 Criar parceria com 

outras entidades da 

freguesia 

 

Mês de Junho 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Comemoração do 

dia mundial da 

criança 
Insufláveis e 

animação 

31 de 

maio 

Creche 

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

 Participar em atividades 

lúdicas 

 Proporcionar momentos 

de lazer e bem-estar na 

criança 
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Mês de Julho 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Festa final de ano Dia 05 
Creche 

Pré escolar 

Crianças  

Equipa educativa 

 Envolver ativamente 

toas as crianças, famílias e 

restante comunidade 

 Promover o trabalho em 

grupo 

Passeio final de 

ano 
Dia 12 

Creche 

Pré escolar 

Crianças  

Equipa educativa 

 Promover a 

concretização de visitas a 

espaços diversificados 

como forma de adquirir 

conhecimentos 

Atelier de 

culinária e 

ciências 

15  a 

26  

Creche 

Pré escolar 

Crianças  

Equipa educativa 

Professor de 

ciências 

Pasteleiro/cozinhe

iro  

Apreciar a arte da 

culinária, participando na 

preparação de seus 

próprios alimentos. 

Desenvolver nas 

crianças e alunos 

competências científicas; 

 

Mês de Agosto 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Semana das 

piscinas 
 

Creche 

Pré escolar 

Crianças  

Equipa educativa 

 Proporcionar momentos 

de lazer e bem estar na 

criança 

 

Jogos motores e 

sensoriais no 

exterior  

 
Creche 

Pré escolar 

Crianças  

Equipa educativa 

Proporcionar momentos 

de lazer em contato direto 

com o ar livre; 

Perceber as 

potencialidades de 

brincadeira do espaço 

exterior. 

 


