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As datas ou atividades previstas poderão ser alteradas de acordo com o interesse das crianças 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conteúdos Objetivos 
 

Atividades 

SetembroSetembroSetembroSetembro 

 

Dia 04 

Receção das crianças 

 

 

 Fazer sentir às crianças o 

acolhimento por parte de todo 

o pessoal, docente e não 

docente. 

 Criar um ambiente acolhedor. 

 Incutir o respeito pelos outros, 

cumprindo as regras de 

convivência social. 

 Participar nas tarefas de grupo 

sugerindo e planeando, por 

exemplo, novas regras. 

 Acolhimento em cada sala, 

de cada criança, dando-lhe a 

conhecer as diversas áreas, 

os diferentes jogos, as novas 

rotinas e regras num 

ambiente de grande 

afetividade. 

 Organização dos espaços. 

Dia 23 

Outono 

 Celebração da chegada do 

Outono. 

 Proporcionar momentos lúdicos 

através da audição e 

aprendizagem de canções. 

 Desenvolver o sentido estético 

na criação de motivos alusivos 

à estação. 

 Promover o desenvolvimento 

da acuidade visual através da 

observação de diferentes 

elementos da Natureza. 

 Decorações de Outono nas 

salas. 

 Canções de Outono. 

OutubroOutubroOutubroOutubro 

 

Dia 04 

Dia Mundial dos Animais  

 Promover a interação entre 

crianças de diferentes 

idades. 

 Respeitar todas as formas 

de vida. 

 Favorecer o conhecimento 

de diferentes animais. 

 Peça de teatro. 
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Dia 13 

“A Terra Treme” 

10h13 

 Alertar e sensibilizar a 

população para agir antes, 

durante e depois da 

ocorrência de um sismo. 

 Desenvolver e reforçar uma 

cultura de segurança, 

promovendo uma cidadania 

ativa e participativa desde 

cedo nas crianças e jovens 

dos vários níveis de educação 

e ensino. 

 Exercício público de prevenção 

do risco sísmico. 

 Dia 16 

 Dia Mundial da 

Alimentação 

 Fomentar nas crianças o 

interesse pelos alimentos e a 

consciência de uma 

alimentação saudável. 

 Incutir hábitos de uma 

alimentação saudável. 

 Tomar consciência dos 

efeitos na saúde, quando se 

adota um tipo de 

alimentação não equilibrada. 

 Refletir sobre aquilo que 

comemos. 

 Dramatização da história “O 

Nabo Gigante”. 

Dia 20 

Reunião de Pais 

 

 Integrar a Família no projeto 

curricular. 

 Apresentação do trabalho a 

desenvolver em cada sala. 

 Reunião geral de Pais 

/Encarregados de Educação. 

Dia 31 

Halloween 

 

 Celebrar uma tradição de 

outro país. 

 Promover o conhecimento de 

outras tradições. 

 Atividade a designar. 

NovembroNovembroNovembroNovembro 

 

Dia 11 

Magusto 

Dia de São Martinho 

*a celebrar no dia 09 e 10 

 Fomentar o convívio entre 

salas. 

 Promover a celebração de 

tradições. 

 Atividade de Intercâmbio 

entre as salas. 

Dia 13 

Envolvimento dos Pais nas 

decorações de Natal 

 Favorecer o envolvimento 

dos pais nas atividades 

educativas. 

 Decoração de um motivo 

natalício ao gosto de cada 

família. 



 

 

 

 

 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES      PLANO ANUAL DE ATIVIDADES      PLANO ANUAL DE ATIVIDADES      PLANO ANUAL DE ATIVIDADES                  2017 2017 2017 2017 ----    2018201820182018    

Dia 20 

Dia Nacional do Pijama 

 Favorecer o interesse das 

crianças por causas sociais. 

 Estimular o convívio entre 

salas. 

 Participação na iniciativa da 

Associação Mundos de Vida. 

 

Dia 27 

Bibliocarro 

 Promover o gosto pela 

leitura. 

 Proporcionar o contacto com 

os livros. 

 Leitura de textos alusivos ao 

outono. 

Dia 28 

Ação de Formação para os 

Pais Prevenção de Acidentes 

nos primeiros anos de vida 

 Promover a interação escola-

família. 

 Ação de Formação. 

Dia 29 

Parque Infantil das 

Fontainhas 

 Promover o gosto pela 

leitura. 

 Proporcionar o contacto com 

os livros. 

 Leitura de textos alusivos ao 

outono. 

DezembroDezembroDezembroDezembro 
 

Dia 3 

1º Domingo do Advento 

*a celebrar a partir 2ª 

feira, dia 4 

 

 Dar a conhecer ou relembrar 

o que é o Natal / Aniversário 

de Jesus. 

 Promover o clima de Festa 

inerente ao tempo de Natal. 

 Criar vivências no tempo do 

Advento como uma 

verdadeira preparação para 

a festividade. 

 Proporcionar momentos de 

educação estética, através 

dos trabalhos e decorações a 

realizar com e pelas 

crianças. 

 Decoração das salas e da 

Instituição. 

 Confeção do presente de 

Natal. 

 Momentos de Formação Cristã. 

Dia 18 

Celebração de Natal 

 

 

 Criar momentos de educação 

dramática, estética e 

musical. 

 Atividade de intercâmbio 

realizada pelas educadoras. 

Entre dias 18 e 31  Interrupção das atividades 

letivas. 

 Atividades lúdicas e livres. 

 Reuniões de avaliação. 

Dia 15 

Cinema em casa 

 Promover o gosto pela arte 

cinematográfica. 

 Proporcionar um momento 

lúdico como celebração do 

Natal. 

 Cinema no Centro.  

Dia 21  Promover o clima de Festa  Visita ao Bibliocarro. 
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Visita à Árvore de Natal da 

cidade 

Bibliocarro 

inerente ao tempo de Natal. 

 Promover o gosto pela 

leitura. 

 Proporcionar o contacto com 

os livros. 

 Visita à Árvore de natal nos 

Aliados 

 Almoço no McDonald’s. 

JaneiroJaneiroJaneiroJaneiro 
 

Dia 06 

Dia dos Reis Magos 

*a celebrar no dia 05, 6ª 

feira 

 

 Proporcionar mais um 

momento celebrativo do 

tempo de Natal. 

 Contactar com diferentes 

técnicas de representação 

(por exemplo, pintura, 

colagem, recorte …). 

 Expressão Plástica (a definir 

por cada sala). 

Dia 8 

Janeiras 

 Promover o convívio inter-

geracional. 

 Desenvolver capacidades de 

expressão dramática e 

musical. 

 Visita ao Centro de Dia, 

cantando canções de Natal 

com os Idosos. 

Dia 15 

Bibliocarro 

 Promover o gosto pela 

leitura. 

 Proporcionar o contacto com 

os livros. 

 Leitura de textos alusivos ao 

inverno. 

Dia 17 

Parque Infantil das 

Fontainhas 

 Promover o gosto pela 

leitura. 

 Proporcionar o contacto com 

os livros. 

 Leitura de textos alusivos ao 

inverno. 

Dia 18 

Bibliocarro 

 Promover o gosto pela 

leitura. 

 Proporcionar o contacto com 

os livros. 

 Tema a designar. 

FevereiroFevereiroFevereiroFevereiro 

 

Data a designar 

Ação de Formação para os 

Pais Os medos na infância 

 Promover a interação escola-

família. 

 Ação de Formação. 

Dia 13 

Carnaval  

*a celebrar no dia 9, 6ª 

feira 

 

 Proporcionar alguns dias de 

festa e fantasia. 

 Apelar ao imaginário de cada 

criança, sem cair nos 

habituais estereótipos. 

 Criar momentos de educação 

estética. 

 Desfile de Carnaval. 

 Expressões Plásticas alusivas 

ao Carnaval. 
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Dia 28 

Visita a uma fábrica de 

bolachas 

 Favorecer o conhecimento do 

processo de fabrico das 

bolachas. 

 Visita à fábrica de bolachas 

Paupério. 

MarçoMarçoMarçoMarço 

 

Dia 19 

Dia do Pai 

 Celebrar o dia de S. José, 

como tendo sido pai modelo. 

 Celebrar com as crianças a 

existência dos pais e o seu 

amor incondicional pelos 

seus filhos (a figura paterna 

ou o seu substituto). 

 Envolver os pais nas 

atividades dos filhos. 

 Participar na elaboração do 

presente para o pai, 

apelando ao sentido estético 

e proporcionando o contacto 

com diferentes materiais. 

 Preparação de um momento 

lúdico realizado pelas crianças 

e apresentado aos pais 

(pequenos vídeos). 

Dia 20 

Primavera 

 Dar a conhecer o ciclo das 

estações do ano e as suas 

diferenças. 

 Fomentar o sentido estético, 

criando decorações para a 

sala e outros locais (por 

exemplo, refeitório, placard 

da entrada…) 

 Construção de placards 

decorativos alusivos à estação. 

 Expressões Plásticas alusivas à 

Primavera. 

 Canções e histórias alusivas 

ao tema. 

Dia 29 

Bibliocarro 

 Promover o gosto pela 

leitura. 

 Proporcionar o contacto com 

os livros. 

 Tema a designar. 

Entre dias 19 e 30  Interrupção das atividades 

letivas. 

 Atividades lúdicas e livres. 

 Reuniões de avaliação. 

AbrilAbrilAbrilAbril 
 

 

 

 

 

 

Dia 9 

Bibliocarro 

 Promover o gosto pela 

leitura. 

 Proporcionar o contacto com 

os livros. 

 Leitura de textos alusivos à 

primavera. 

Dia 13 

Ação de Formação para os 

Pais  

 Promover a interação escola-

família. 

 Ação de Formação. 



 

 

 

 

 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES      PLANO ANUAL DE ATIVIDADES      PLANO ANUAL DE ATIVIDADES      PLANO ANUAL DE ATIVIDADES                  2017 2017 2017 2017 ----    2018201820182018    

Dia 16 

Bibliocarro 

 Promover o gosto pela 

leitura. 

 Proporcionar o contacto com 

os livros. 

 Leitura de textos alusivos à 

primavera. 

Dia 18 

Parque Infantil das 

fontainhas 

 Promover o gosto pela 

leitura. 

 Proporcionar o contacto com 

os livros. 

 Leitura de textos alusivos à 

primavera. 

Dia 22 

Dia Mundial da Terra 

 

 Promover uma 

consciencialização da 

responsabilidade de cada um 

na proteção do planeta.  

 Valorizar os recursos naturais 

que o planeta oferece e a 

forma como são utilizados. 

 Sensibilizar para a 

importância da preservação 

da natureza. 

 Estimular a consciência do 

impacto da reciclagem no 

nosso quotidiano. 

 Gincana – Reciclagem. 

Dia 23 

Dia Mundial do Livro 

 Promover a literatura infantil. 

 Incutir o respeito pelo livro. 

 Promover o desenvolvimento 

da imaginação e da 

criatividade. 

 Proporcionar o contacto com 

a Natureza. 

 Passeio até aos jardins do 

Palácio de Cristal e visita à 

Biblioteca Almeida Garrett. 

MaioMaioMaioMaio 

 

Dia 06 

Dia da Mãe 

*a celebrar dia 07, 2ªfeira 

 Através de gestos de afeto, 

ser capaz de proporcionar às 

mães felicidade todos os 

dias.  

 Celebrar com as crianças a 

figura materna (ou a sua 

substituta). 

 Sensibilizar para o papel da 

mãe na Família. 

 Promover a interação Família 

/ Escola. 

 Preparação de um momento 

lúdico realizado pelas crianças.  

 

 

 

Data a designar 

Ação de Formação para os 

Pais Desenvolvimento infantil 

 Promover a interação escola-

família. 

 Ação de Formação. 
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Dia 11 

Visita à LIPOR 

 Incentivar os cuidados com o 

ambiente. 

 Proporcionar o contacto com 

uma horta. 

 Visita à LIPOR. 

Dia 18 

Dia Internacional dos 

Museus  

 Promover os museus como 

uma fonte de conhecimento. 

 Proporcionar o conhecimento 

sobre diferentes formas de 

expressão 

 Favorecer o contacto com 

materiais diversificados 

 Estimular a imaginação 

 Museu das Marionetas 

JunhoJunhoJunhoJunho 

 

Dia 01 

Dia Mundial da Criança 

 

 Celebrar toda a criança. 

 Dar a conhecer alguns 

Direitos da criança junto da 

Comunidade Escolar. 

 Valorizar a criança 

proporcionando-lhe 

momentos de alegria. 

 Atividade a designar. 

Dia 15 

Passeio de Final de Ano 

 Proporcionar momentos de 

convívio e diversão. 

 Contactar com diferentes 

tipos de animais. 

 Quinta da Valdeira. 

Dia 21 

Verão 

 Relembrar o ciclo das 

estações do ano e as suas 

diferenças. 

 Fomentar o sentido estético, 

criando decorações para a 

sala e outros locais *por 

exemplo, refeitório, placard 

da entrada… 

 Proporcionar momentos 

lúdicos de expressão musical. 

 Expressões Plásticas e 

decorações alusivas ao Verão. 

 Canções e histórias alusivas 

ao tema. 

Dia 24 

São João  

*a festejar no dia 22, 6ª 

feira 

 

 Festejar a cidade e as suas 

festas. 

 Promover o interesse pelas 

tradições da comunidade. 

 Participação nas festividades 

promovidas pelas associações 

locais. 

 Carrossel e farturas nas 

Fontainhas. 

Dia 29 

Festa de Final de Ano 

 Promover o encontro e a 

partilha entre a comunidade 

educativa. 

 Celebrar o percurso dos 

 Apresentação aos pais de um 

momento lúdico preparado 

pelas crianças. 

 Lanche de convívio. 
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finalistas na Instituição. 

JulJulJulJulhohohoho 

 

De 09 a 13 

Praia 

 

 Sensibilizar para os cuidados 

a ter na praia. 

 Proporcionar momentos de 

alegria. 

 

 Praia de Miramar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


