
 

 

Plano Anual de Atividades 

2019 / 2020 

PC.06.IMP.013 

REV. 00 

2015/09/01 

 

Mês de Setembro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Reunião de pais 3 
Creche 

Pré escolar 

Famílias 

Equipa educativa 

Direção 

 Estabelecer momentos 

de partilha e intercâmbio 

entre pais e equipa 

educativa 

“Pátio Animado” 

 
 

Party light – Aula de 

dança com luzes 

 

4 

Creche 

Pré escolar 

 

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 

5 

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 

Vindimas 

 

Creche 

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Jornaleiro 

 Desfrutar de novas 

situações / ocasiões de 

descoberta e exploração de 

tradições 

 

Mês de Outubro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Comemoração do 

dia mundial da 

música e do idoso 

Dia 1 
Creche 

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Idosos da 

instituição 

Professora de 

música 

 Desenvolver o gosto 

pela música 

 Envolver a comunidade 

educativa 

 Convívio de gerações 

Comemoração do 

dia do animal 

 
“Recolha solidária” 

 

Recolha de produtos 

e bens alimentares 

para os animais 

 

Workshop de 

Dia 4 
Creche 

Pré escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa 

Família 

Grupo dos amigos 

dos animais de 

Felgueiras  

 

 Sensibilizar a 

necessidade de cuidar dos 

animais e não os 

abandonar 

 Fomentar o espírito de 

solidariedade e partilha 
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cuidados com os 

nossos animais e 

demonstração de 

treino canino 

“Alimentação 

saudável” 

 

Confecção de 

sanduíches 

divertidas 

Dia 16 
Creche  

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Famílias 

Cozinheiras 

Nutricionista 

 Incutir hábitos 

saudáveis  

 Fomentar na criança a 

educação para a saúde 

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 11 

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 

 
Envolvimento 

parental – 

construção de um 

presépio em família De 25 a 

29  

Creche  

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Famílias  

 Incentivar a participação 

das famílias no processo 

educativo 

 Estabelecer relações de 

colaboração com a 

comunidade 

 Conhecer o natal como 

festa de esperança, 

solidariedade e partilha 
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Mês de Dezembro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Atelier de 

expressão plástica 
Preparação das 

decorações de natal 

 

 

De 2 a 

6 

Creche  

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

 Promover a realização 

de projetos comuns, 

incentivando o espírito de 

entreajuda e colaboração 

 

“Celebrar o 

natal” 
 

Atelier de plástica 

Visita aos CTT 
 

 

“Concerto de 

natal” 

Visita de um grupo 

musical para todas 

as crianças 

 

“Festejar o natal” 

Almoço convívio 

com todas as crianças 

 

De 16 a 

20  

 

Creche 

Pré escolar 

 

Crianças  

Equipa educativa 

Idosos 

Contadora de 

histórias / grupo 

de teatro 

 

 

 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 

 

Mês de Janeiro 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Cantata das 

janeiras  
Lanche / convívio / 

cantar dos reis com a 

CERCIFEL 

 

 

 

 

 

 

06 

 

 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 

 

Mês de Fevereiro 

Atividades 

Calend

arizaçã

o 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Baile da 

amizade 
14 

Creche  

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

 Promover a importância 

da amizade e da partilha 
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- celebração do dia 

do amigo 
 

Fotografia 

carnavalesca –  
As crianças tiram 

uma fotografia  

 

Dia dos adereços 

- Cada criança traz 

adereços alusivos 

ao carnaval 

 

Exposição das 

fotografias 

carnavalesca 

 

Carnaval na 

escola -  

Comemoração do 

carnaval  

17 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

 

 

21  

Creche 

Pré escolar 

 

Crianças 

Equipa educativa 

Família 

 

 

 Promover a dinâmica 

interna e a relação entre os 

grupos  

 

 Divertirem-se  

Workshop de 

fotografia 
Durante 

o mês 

Creche 

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Família 

 Dar a conhecer à criança 

a evolução fotográfica  

 Contactar com 

diferentes máquinas e 

utensílios fotográficos 

 

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 

“A primavera em 

fotografia” – 

concurso fotográfico 

 

Data a 

definir 

Creche 

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

 

 Estabelecer relações de 

colaboração com a 

comunidade 

 Envolver a família nas 

atividades escolares 

Flower power –  

 

Festa da primavera, 

encontro de gerações Data a 

definir 

Creche  

Pré escolar 

Idosos  

Crianças 

Equipa educativa 

Idosos  

Professora de 

dança 

 Conviver com os mais 

idosos, reconhecendo a sua 

importância  

 Partilhar saberes / 

conhecimentos sobre as 

brincadeiras de 

antigamente 
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Mês de Abril 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Páscoa –  

Caça aos ovos 
Dia 9  

Creche 

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

 Divertirem-se  

 Contactar com 

diferentes técnicas e 

materiais 

Semana da saúde 

e segurança –  
Convite a : 

bombeiros, GNR, 

enfermeira, 

nutricionista, 

oftalmologista 

De 14 a 

17 

Creche 

Pré escolar 

Crianças  

Equipa educativa 

Entidades de 

saúde e segurança 

 Reconhecer a 

importância das várias 

entidades convidadas 

 Experimentar os 

diversos utensílios de 

trabalho 

 Reconhecer a 

importância dessas 

profissões 

Feira do livro 
De 20 a 

24 

Creche 

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Livraria 

 Incentivar o gosto pela 

leitura 

 Observar e contactar 

com diferentes tipos de 

livros 

Hora do conto –  
Visita de uma 

contadora de histórias 
Dia 23 

Creche 

Pré escolar 

Crianças   

Equipa educativa 

Contadora  

 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 30 

de abril 

Creche 

Pré escolar 

Crianças  

Equipa educativa 

 Promover a relação mãe 

e filho, incentivando o 

diálogo e entreajuda, 

através da realização de 

atividades conjuntas 

Visita de estudo –  

 

De 4 a 

7 

 

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

 Proporcionar momentos 

de convívio 

 Promover a 

concretização de visitas a 

espaços diversificados 

como forma de adquirir 

conhecimentos  

Bebés relaxados - 
sessão de yoga para 

bebés 
De 4 a 

7  
Creche 

Crianças 

Equipa educativa 

 Proporcionar momentos 

de relaxamento 

 Promover atividades 

enriquecedores para o 
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desenvolvimento integral e 

harmonioso 

“Celebrar a 

família” – 

celebração do dia da 

família Dia 16 
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 

Calend

arizaçã

o 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Comemoração 

do dia mundial 

da criança 
Insufláveis e 

animação 

 

Operação Nariz 

vermelho 

1  
Creche 

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

 Participar em atividades 

lúdicas 

 Proporcionar momentos 

de lazer e bem-estar na 

criança 

 

Workshop de 

dança –  

 
Durante 

o mês  

Creche 

Pré escolar 

Crianças 

Equipa educativa 

Professora de 

dança 

 Desenvolver atividades 

relacionadas com o projeto 

educativo 

 Utilizar a dança como 

meio de expressão 

 

Mês de Julho 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Festa final de ano Dia 03 
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 10 

Creche 

Pré escolar 

Crianças  

Equipa educativa 

 Promover a 

concretização de visitas a 

espaços diversificados 

como forma de adquirir 

conhecimentos 

Atelier ao ar livre 

–  
Jogos tradicionais; 

Piqueniques na mata; 

Hora do conto 

De 13 a 

31 

Creche 

Pré escolar 

Crianças  

Equipa educativa 

 Apreciar o ar livre, a 

natureza 

 Valorizar a convivência 

entre as crianças 

 Proporcionar momentos 

de lazer e diversão em 

contacto com o ar livre   
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Mês de Agosto 

Atividades 

Calen

dariza

ção 

Valências 

dinamizadoras 
Parceiros Objetivos 

Semanas lúdicas 
 

De 1 a 

14 

Creche 

Pré escolar 

Crianças  

Equipa educativa 

 Apreciar o ar livre, a 

natureza 

 Proporcionar momentos 

de lazer e diversão em 

contacto com o ar livre   

 


