
Centro Social da Sé Catedral do Porto 
 

1 
 

Pessoa Coletiva n° 501.057.609 
Telefone +351222005338/Fax +351222081778 

Endereço Eletrónico: secretaria.csscp@gmail.com 
Página Internet: www.centrosocial.se-porto.pt 

Largo 1º de Dezembro, nº 155 
4000-404 PORTO 

 

 
 

Plano de atividades 

Jardim 

 
 

Sala 3/4 Anos 

Sala 4/5 Anos 

 

 
Porto 

2018 / 2019 

mailto:secretaria.csscp@gmail.com
http://www.centrosocial.se-porto.pt/


Centro Social da Sé Catedral do Porto 
 

2 
 

Índice 
 
 

Contextualização .......................................................................................................... 3 

Objetivos do Jardim de Infância ................................................................................. 4 

Organização do espaço .............................................................................................. 5 

Plano de formação/informação para famílias ....................................................... 12 

Avaliação ...................................................................................................................... 13 

 

  



Centro Social da Sé Catedral do Porto 
 

3 
 

Contextualização 

 

No Jardim de Infância as crianças participam na planificação das atividades, 

gerem projetos, experimentam, e integram as suas experiências nas suas 

aprendizagens, criando e comunicando.  

A par disso, a atuação da educadora é caracterizada por uma 

intencionalidade baseada na observação, planeamento, ação e avaliação, 

apoiada em diferentes formas de registos e documentos que lhe permitem 

adequar-se às características das crianças, do grupo e do contexto social em 

que estão inseridos, e tendo em conta que: 

 O desenvolvimento e a aprendizagem são vertentes 

indissociáveis no processo de evolução da criança 

 A criança é sujeito e agente do processo educativo 

 O Saber deve construir-se de forma articulada 

 Cada criança deve ter resposta individualizada 

Com a participação das famílias e doutros profissionais, o desenvolvimento 

deste processo inclui formas de comunicação e estratégias que promovem 

esse envolvimento e facilitam a articulação entre os diversos contextos de vida 

da criança. Assim, observar, registar, documentar, planear e avaliar 

constituem etapas interligadas que se desenvolvem em ciclos 

sucessivos e interativos, integrados num ciclo anual.  

Para uma organização das atividades ao longo do ano, surge então o Plano 

Anual de Atividades. 

No Plano Anual de Atividades apresentado constam as 

atividades a desenvolver por cada grupo, a interação entre grupos e 

respetivos objetivos, e o plano de formação e informação para as famílias. 
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Objetivos do Jardim de Infância 
 

São objetivos do Jardim de Infância atividades e atitudes que visem: 

 Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança, numa 

perspetiva de educação para a cidadania, despertando a sua 

curiosidade e pensamento crítico;  

 

 Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito 

pela pluralidade de culturas, favorecendo uma progressiva consciência 

do seu papel como ser social; 

 Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas 

suas características individuais, incutindo comportamentos que 

favoreçam aprendizagens significativas e diversificadas; 

 Desenvolver o respeito pela dignidade da Pessoa, contribuindo para o 

seu desenvolvimento moral, cultural e espiritual; 

 Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de 

linguagens múltiplas, como meios de relação, de informação, de 

sensibilização estética e de conhecimento e compreensão do mundo; 

 Estimular o desenvolvimento cognitivo, bem como despistar 

inadaptações ou necessidades especiais, e assegurar o seu correto 

acompanhamento; 

 Incentivar o sentido comunitário, de modo a que as crianças, famílias e 

os demais grupos da comunidade se tornem promotores da sua própria 

valorização; 

 Proporcionar condições ideais para que as crianças estejam apoiadas 

enquanto os pais trabalham. 
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Organização do espaço 

 

O Jardim de Infância do Centro Social da Sé Catedral do Porto é constituído 

por 2 salas de atividades: 

 A sala dos 3/4 Anos 

 A sala dos 4/5 Anos 

As salas funcionam no piso 01. 

Ainda no piso do Jardim, existem a copa e sala de refeições, instalações 

sanitárias de apoio às crianças, sala de isolamento, arrecadação geral, 

arrecadação de produtos de limpeza, instalações sanitárias de pessoal, 

ascensor e escadas internas, para além das saídas de emergência.  

Todo o edifício está preparado com acessibilidades para pessoas com 

mobilidade condicionada.  

No espaço exterior existe um parque/recreio com respetivo mobiliário e 

possibilidade de acesso e organização de atividades no Laranjal da 

Instituição. 
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 Setembro   

03.09 
 
Receção das 
crianças 

 
 
Creche 
 
  / 
 
Jardim de Infância 

 
Formação Pessoal 
e Social 
Reconhecimento 
e aceitação das 
características 
individuais 

 
 

• 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. 

 
 
 
_______ 

23.09 
 
Celebração da 
chegada do 
Outono 

 
Creche 
 
  / 
 
Jardim de Infância 

 
Expressão e 
comunicação  
 
Educação artística 
através das artes 
visuais 

• 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. 

Sensoriais 
 
Decorações de 
Outono nas salas. 
 
Canções de Outono. 

 
 
 
_______ 

   Outubro   

01.10 
Dia Mundial da 
Música       

Creche 
 
  / 
Jardim de Infância 

Expressão e 
comunicação  
Educação artística 
através da música 

 Promover a música como parte 
enriquecedora da vida 

• Promover o convívio inter-geracional 
através da música 

Canções em 
conjunto com os 
idosos do Centro de 
Dia  

 
 
_______ 

04.10 
Dia Mundial 
dos Animais 

 
Creche 
/ 
Jardim de Infância 

 
 
Conhecimento do 
mundo 

• Promover a interação entre crianças de 
diferentes idades. 

• Respeitar todas as formas de vida. 
• Favorecer o conhecimento de diferentes 

animais. 

Peça de teatro 
(Creche) 
 
Canção em Inglês 
(Jardim) 

 
 
_______ 

16.10 
 
Dia Mundial da 
Alimentação 

 
Creche 
 
 

 
Formação Pessoal 
e Social 
 
Conhecimento do 
mundo 

• 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. 

Jogos sensoriais 
Gelatina 
(Creche) 
 

 
Gelatinas 

 
Jardim de Infância 
em parceria com 
Equipa de Saúde 
Escolar 

IMC 
Espetadas e sumos 
de fruta 

Contribuição 
das famílias 
com 1 peça 
de fruta 

28.10 
Dia Mundial da 
Terceira Idade 
(6ª f anterior) 

 
Jardim de Infância 
/ 
Centro de Dia 

Formação Pessoal 
e Social 
Expressão 
Artística 

• Promover um momento de atividade 
conjunta com os idosos 

• Valorizar a importância do exercício físico 
em todas as idades 

 
Aula de ginástica 
conjunta 

 
 
_______ 

29.10 
Reunião de Pais 
16:00 

Creche 
  / 
Jardim de Infância 

 • Integrar a Família no projeto curricular. 
• Apresentação do trabalho a desenvolver 

em cada sala 

Reunião geral de 
Pais /Encarregados 
de Educação. 

 
_______ 

30.10 
Biblioteca 
Municipal do 
Porto 

 
Jardim de Infância 
10:30 

 
Artes Visuais/ 
Expressão e 
Comunicação 
 

• Estimular a imaginação 
• Viver a magia através de um Teatro de 

Fantoches 
• Criar momentos de oralidade 
• Estimular a memória 

 
Teatro de Fantoches 
promovido pelas 
animadoras da BMP 

 
 
_______ 

31.10 
Halloween 
 
 

Creche 
  / 
Jardim de Infância 

Artes Visuais 
Linguagem oral e 
abordagem à 
escrita 

 
• Celebrar uma tradição de outro país. 
• Promover o conhecimento de outras 

tradições 

Através das 
fantasias que as 
crianças trazem, 
brincar o imaginário 

 
 
_______ 

31.10 
Bibliocarro 

 
Jardim de Infância 
14.30 às 16.00 

 
Expressão e 
Comunicação 

 
• Promover o gosto pela leitura. 
• Proporcionar o contacto com os livros. 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da CMP 

 
 
_______ 

   Novembro   

05.11 
 
“A Terra 
Treme” 
11h05 

 
Creche 

/ 
Jardim de Infância 

  Alertar e sensibilizar a população escolar 
para agir antes, durante e depois da 
ocorrência de um sismo 

 Desenvolver e reforçar uma cultura de 
segurança, promovendo uma cidadania 
ativa e participativa nas crianças 

Exercício de 
prevenção do risco 
sísmico A TERRA 
TREME 

 
 
 
_______ 
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06.11 
 
Hospital dos 
Pequeninos 

 
Jardim de Infância 

Formação Pessoal 
e Social 
 
Conhecimento do 
Mundo 

• Criar momentos que ajudem as crianças a 
perder o medo da “bata branca”. 

• Proporcionar uma relação de confiança 
criança/médico 

• Conhecer e identificar partes do seu 
corpo 

Participação na 
atividade promovida 
pela AEMUP 

 
Viagem de 
Metro – 
Contribuição 
dos Pais 
 

11.11 
Dia de S. 
Martinho 
(a celebrar a 8 
e 9 de 
Novembro) 

Jardim de Infância/ 
Centro de Dia 
 
 
Creche 

  
• Fomentar as relações intergeracionais 
• Fomentar o convívio entre salas. 
• Promover a celebração de tradições 

Atividade de 
Intercâmbio 
Infância/Centro de 
Dia 
Teatro Creche e 
Jardim 

Visita a um 
assador de 
castanhas/ 
Contribuição 
dos Pais 
Magusto 

13.11 
Visita às 
cavalariças da 
GNR 

 
Jardim de Infância 
10:30 
Saída às 9:45 

Formação Pessoal 
e Social 
Conhecimento do 
Mundo 

 Promover a proximidade com os agentes 
de segurança 

 Proporcionar o contacto com os cavalos e 
seus tratadores 

 
Visita guiada pela 
GNR 

Viagem de 
elétrico – 
Contribuição 
dos Pais €6 

14.11 
Bibliocarro 

 
Jardim de Infância 
14.30 às 16.00 

Expressão e 
Comunicação 

• Promover o gosto pela leitura. 
• Proporcionar o contacto com os livros. 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da CMP 

 
_______ 

15.11 
 
Teatro para 
Bebés 
“A Quinta” 

Salas de Creche 
 
10:15 – Ed. Marta 
11:00 - Ed. Paula 
Eugénia 
16:00 – Ed. Ana 

Formação pessoal 
e Social 
Expressão e 
Comunicação 
Conhecimento do 
Mundo 

• Promover o contacto com a natureza 
• Experimentar diferentes texturas dos 

animais. 
• Manipular os diferentes alimentos 
• Mexer na terra  
• Fomentar experiências fora do contexto 

de sala 

 
Projeto Algodão 
Doce – Etecetera 
Associação Artística 

 
Sala 
polivalente 
 
5€ - 
Contribuição 
dos Pais 

19.11 
P.I. Fontainhas 

Jardim de Infância 
14:30 

Artes Visuais • Conto história + decoração pinheirinho de 
Natal (Mª João e Ana Luísa) 

  
_______ 

20.11 
Dia Nacional do 
Pijama 

Creche 
  / 
Jardim de Infância 

 • Favorecer a brincadeira espontânea 
• Estimular a partilhar e a viver a 

solidariedade 
• Celebrar o valor da família 
• Estimular a aproximação entre os pais e a 

escola 

Participação na 
iniciativa da 
Associação Mundos 
de Vida. 

 
 
Contribuição 
das famílias 

23.11 
Biblioteca 
Municipal do 
Porto 

J. I. 
Sala dos 4/5 anos 
10:30 

Artes Visuais/ 
Expressão e 
Comunicação 
 

 
• Estimular a imaginação 
• Viver a magia da “Hora do Conto” 
• Criar momentos de oralidade 
• Estimular a expressão artística 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da BPMP 
“Hora do Conto” 

 
 
_______ 

Envolvimento 
dos Pais nas 
decorações de 
Natal 

Creche 
  / 
Jardim de Infância 

 • Favorecer o envolvimento dos pais nas 
atividades educativas 

• Promover momentos em família que 
façam a ligação com a escola 

Decoração de um 
motivo natalício ao 
gosto de cada 
família. 

 

28.11 
Bibliocarro 

Jardim de Infância 
14.30 às 16.00 

Expressão e 
Comunicação 

 
• Promover o gosto pela leitura. 
• Proporcionar o contacto com os livros. 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da CMP 

 
_______ 

30.11 
Biblioteca 
Municipal do 
Porto 

J. I. 
Sala dos 3/4 anos 
10:30 

Artes Visuais/ 
Expressão e 
Comunicação 
 

 Estimular a imaginação 
• Viver a magia da “Hora do Conto” 
• Criar momentos de oralidade 
• Estimular a expressão artística 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da BPMP 
“Hora do Conto” 

 
 
_______ 

Ação de 
Formação para 
os Pais 

Creche/ 
Jardim de Infância 

  Alertar os pais para a necessidade de uma 
boa higiene horal 

Parceria com a 
Saúde Escolar  

 
_______ 

   Dezembro   

02.12 
 
 
 
Advento 

 
 
 
Creche 
  / 
Jardim de Infância 

 • Dar a conhecer o que é o Natal  
• 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 as crianças. 

Decoração das salas 
e da Instituição. 
Confeção do 
presente de Natal. 
Momentos de 
Formação Cristã 

 
 
 
 
 
_______ 

04.12 
Dia da Pessoa 
com Deficiência 
P.I. Fontainhas 

 
 
Jardim de Infância 

Formação Pessoal 
e Social 
Expressão 
Dramática 

• Promover a igualdade/direitos humanos 
• Sensibilizar para a temática da deficiência  
• Pensar a inclusão 

 
Dramatização do 
grupo de teatro  
“Era uma vez” 

 
 
_______ 
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06.12 
Biblioteca 
Municipal do 
Porto 

J. I. 
Sala dos 4/5 anos 
10:30 

Artes Visuais/ 
Expressão e 
Comunicação 
 

• Estimular a imaginação 
• Viver a magia da “Hora do Conto” 
• Criar momentos de oralidade 
• Estimular a expressão artística 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da BPMP 
“Hora do Conto” 

 
 
_______ 

12.12 
Bibliocarro 
 

 
Jardim de Infância 
14.30 às 16.00 

Expressão e 
Comunicação 

• Promover o gosto pela leitura. 
• Proporcionar o contacto com os livros. 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da CMP 

 
_______ 

Celebração de 
Natal 
13.12 (5ªfeira) 

Creche 
  / 
Jardim de Infância 

Expressão e 
Comunicação 
 

• Criar momentos de educação dramática, 
estética e musical 

Educadoras/ 
Dramatização de um 
Conto de Natal 

 
 
_______ 

A agendar 
Espectáculo de 
Natal 

 
 
Jardim de Infância 

 
Expressão e 
Comunicação 
 

• Proporcionar momentos de fantasia e 
imaginação 
Promover o “Brincar” de uma forma 
mágica 

 
Espetáculo público 
de Natal 

 
Contribuição 
dos Pais 

17.12 a 02.01 
Interrupção das 
atividades 
letivas 

Creche 
  / 
Jardim de Infância 

 • Promover o gosto pela arte 
cinematográfica. 

• Proporcionar um momento lúdico como 
celebração do Natal 

Projeção de um 
filme 
Produções artísticas 

Chá e 
Pipocas 
_______ 

   Janeiro   

Dia de Reis/ 
Janeiras 

Jardim de Infância 
/ 
Centro de Dia 

Formação Pessoal 
e Social 
 
Expressão e 
Comunicação  
 
Artes Visuais 
Música 

• Proporcionar mais um momento 
celebrativo do tempo de Natal. 

• Contactar com diferentes técnicas de 
representação (por exemplo, pintura, 
colagem, recorte …).  

• Promover o convívio inter-geracional. 
• Desenvolver capacidades de expressão 

dramática e musical. 

Intercâmbio entre 
respostas  
Vinda do CD ao 
Jardim cantar as 
Janeiras 
Surpreender os 
Idosos com quadras 
das Janeiras 

 
 
 
 
_______ 

09.01 
Bibliocarro 
P.I. Fontainhas 

 
Jardim de Infância 
(na Instituição) 

 
Expressão e 
Comunicação 

 Conto história “o macaco de rabo 
cortado” (Adelaide) + exploração dos 
animais com que nos identificamos (Mª 
João e animador) 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da CMP 

 
_______ 

15.01 
Historioscopio 
- Teatro de 
Marionetas 
 

 
 
Jardim de Infância 
 

 
 
Expressão e 
Comunicação 

• Experimentar as diferentes fases do 
processo de construção de um espetáculo 
de marionetas através de atividades 
programadas, de carácter pedagógico e 
lúdico 

Espetáculo e 
Oficinas Criativas, 
nas instalações da 
Instituição 

 
5€ / criança –  
Contribuição 
dos Pais 

23.01 
Bibliocarro 

 
Jardim de Infância 
14.30 às 16.00 

Expressão e 
Comunicação 

• Promover o gosto pela leitura. 
• Proporcionar o contacto com os livros. 

  
_______ 

30.01 
Biblioteca 
Municipal do 
Porto 

J. I. 
Sala dos 4/5 anos 
10:30 

Artes Visuais/ 
Expressão e 
Comunicação 
 

• Estimular a imaginação 
• Viver a magia da “Hora do Conto” 
• Criar momentos de oralidade 
• Estimular a expressão artística 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da BPMP 
“Hora do Conto” 

 
 
_______ 

31.01 
Biblioteca 
Municipal do 
Porto 

J. I. 
Sala dos 3/4 anos 
10:30 

Artes Visuais/ 
Expressão e 
Comunicação 
 

• Estimular a imaginação 
• Viver a magia da “Hora do Conto” 
• Criar momentos de oralidade 
• Estimular a expressão artística 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da BPMP 
“Hora do Conto” 

 
 
_______ 

   Fevereiro   

06.02 
Bibliocarro 
P.I. Fontainhas 

 
Jardim de Infância 
(na Instituição) 

Expressão e 
Comunicação 

• Autorretrato – conto história (Adelaide) 
• Exploração do “Eu” através do 

autorretrato 
(fotografia;desenho;colagens) 

• Proporcionar o contacto com os livros. 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da CMP 

 
_______ 

12.02 
Visita ao Banco 
de Materiais 
A agendar 

 Artes Visuais 
Conhecimento do 
mundo 

• Promover o gosto pelo Património 
• Proporcionar o contacto com os materiais 

utilizados na reabilitação de alguns 
edifícios da Zona Histórica. 

Banco de Materiais 
“Casa contigo” 

Bilhete de 
elétrico/  
Contribuição 
dos Pais €6 

Brincadeiras de 
outros tempos 

Jardim 
/ Centro de Dia 

Conhecimento do 
mundo 

• Proporcionar contacto com brincadeiras 
de outros tempos 

• Contactar com diferentes formas de 
brincar 

• Promover o convívio inter-geracional. 
• Desenvolver capacidades de diálogo em 

grande grupo 

Documentário sobre 
a forma de brincar 
na infância dos mais 
velhos 

 
 
 
_______ 
 

14.02 
Dia dos Amigos 

Creche 
  / 
Jardim de Infância 

Formação Pessoal 
e Social 
Expressão Musical 

• Promover a amizade entre todos 
• Transformar o dia de S. Valentim em dia 

dos amigos 

 
Cantigas 
Jogos tradicionais 

 
_______ 
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Ação de 
formação para 
Enc. de 
Educação 

Creche 
  / 
Jardim de Infância 

 • Promover novas formas de abordar a 
educação 

• Tema a designar 

 
Reunião de Enc. de 
Educação 

 
 
_______ 

20.02 
Bibliocarro 

 
Jardim de Infância 
14.30 às 16.00 

Expressão e 
Comunicação 

• Promover o gosto pela leitura. 
• Proporcionar o contacto com os livros. 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da CMP 

 
_______ 

27.02 
Biblioteca 
Municipal do 
Porto 

J. I. 
Sala dos 4/5 anos 
10:30 

Artes Visuais/ 
Expressão e 
Comunicação 
 

• Estimular a imaginação 
• Viver a magia da “Hora do Conto” 
• Criar momentos de oralidade 
• Estimular a expressão artística 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da BPMP 
“Hora do Conto” 

 
 
_______ 

28.02 
Biblioteca 
Municipal do 
Porto 

J. I. 
Sala dos 3/4 anos 
10:30 

Artes Visuais/ 
Expressão e 
Comunicação 
 

• Estimular a imaginação 
• Viver a magia da “Hora do Conto” 
• Criar momentos de oralidade 
• Estimular a expressão artística 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da BPMP 
“Hora do Conto” 

 
 
_______ 

   Março   

01.03 
Viagem no 
Comboio 
Turístico 

 
Jardim de Infância 

Expressões • Viver o Imaginário das fantasias  
• Fomentar a Alegria do carnaval 

  
_______ 

05.03 
Carnaval 

Creche 
  / 
Jardim de Infância 

Expressão e 
comunicação  
Jogo dramático 

• Proporcionar alguns dias de festa e 
fantasia. 

• Apelar ao imaginário de cada criança, 
brincando ao faz-de-conta 

• Criar momentos de educação estética 

Vestir fantasias 
Conviver com os 
outros em espaço 
exterior 

 
 
_______ 

13.03 
P.I. Fontainhas 

Jardim de Infância 
(na Instituição) 

Expressão e 
Comunicação 

• Países – Conto história (Adelaide) 
• Culturas que se entrecruzam na vida de 

Frida Kahlo 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da CMP 

 
_______ 

19.03 
Dia do Pai 

 
 
 
Creche 
  / 
Jardim de Infância 

Formação Pessoal 
e Social 
 
 
Artes Visuais 

• 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 

• Celebrar o dia de S. José, como tendo sido 
pai modelo. 

Preparação de um 
momento lúdico 
realizado pelas 
crianças e 
apresentado aos 
pais  
Fotos com o Pai 
Preparação da 
prenda para o Pai 

 
 
 
 
 
_______ 

20.03 
Bibliocarro 

 
Jardim de Infância 
14.30 às 16.00 

Expressão e 
Comunicação 

• Promover o gosto pela leitura. 
• Proporcionar o contacto com os livros. 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da CMP 

 
_______ 

20 a 22.03 
Primavera/ 
Dia da Árvore/ 
Dia mundial da 
Água 

 
Serralves 
Oficinas Artes 

 • Estimular a curiosidade, a criatividade e a 
reflexão por intermédio da prática, 
através de estratégias e ferramentas não 
formais do processo de aprendizagem 

O mundo das 
pequenas coisas 
 
Oficinas de Artes 
Serralves 

3,60€/aluno 
2,85€  
+ 
Transporte 

 A agendar 

21.03 
Dia da árvore  

Creche / 
Jardim de Infância 

Formação Pessoal 
e Social 
Conhecimento do 
Mundo 

• Promover a valorização da árvore 
• Reconhecer o valor das árvores no 

ambiente 
• Desenvolver capacidades expressivas 

através de produções plásticas 

 
Atividades no nosso 
laranjal 

 
 
_______ 

22.03 
Dia mundial da 
Água  
Quinta de Nova 
Sintra,  
Águas do Porto 

 
 
Jardim de Infância 

 
Formação Pessoal 
e Social 
Conhecimento do 
Mundo 

• Reconhecer a importância da água 
• Promover o seu consumo de forma 

racional 
• Proporcionar o contacto com diversas 

formas de arte relacionadas com a água 

 
Visita aos jardins e 
fontes da Quinta de 
Nova Sintra 

 
 
 
_______ 

27.03 
Dia Mundial do 
Teatro 

Creche 
  / 
Jardim de Infância 

Expressão e 
Comunicação 

• Promover o gosto pelas artes cénicas 
• Estimular o imaginário através de uma 

peça de teatro 

"Os Piratas também 
se apaixonam!" 
(Título provisório) 

 
Porta27 
A agendar 

27.03 
Biblioteca 
Municipal do 
Porto 

J. I. 
Sala dos 4/5 anos 
10:30 

Artes Visuais/ 
Expressão e 
Comunicação 
 

• Estimular a imaginação 
• Viver a magia da “Hora do Conto” 
• Criar momentos de oralidade 
• Estimular a expressão artística 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da BPMP 
“Hora do Conto” 

 
 
_______ 

28.03 
Biblioteca 
Municipal do 
Porto 

J. I. 
Sala dos 3/4 anos 
10:30 

Artes Visuais/ 
Expressão e 
Comunicação 
 

• Estimular a imaginação 
• Viver a magia da “Hora do Conto” 
• Criar momentos de oralidade 
• Estimular a expressão artística 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da BPMP 
“Hora do Conto” 

 
 
_______ 
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   Abril   

02.04 
Dia 
Internacional 
do Livro Infantil 
(a celebrar dia 
03.04) 

 
Creche 
  / 
Jardim de Infância 

  
 

• Promover o livro e a leitura 

 
 
“Hora do Conto” 

 
 
 
_______ 

03.04 
Bibliocarro 
P.I. Fontainhas 

Jardim de Infância 
(na Instituição) 

Artes Visuais/ 
Expressão e 
Comunicação 

• Promover o gosto pela leitura. 
• Proporcionar o contacto com os livros. 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da CMP 

 
_______ 

Intercâmbio 
inter-
geracional 

Creche/ 
Jardim/ 
Centro de Dia 

Formação Pessoal 
e Social 
 
Expressão e  
Comunicação 

• Promover o “Saber Ouvir” 
• Promover o convívio inter-geracional. 
• Desenvolver capacidades de diálogo em 

grande grupo 

Jogos musicais com 
os idosos 
Recuperar uma 
atividade conjunta 
de há 2 anos 

 
 
_______ 

08 a 22.04 
Interrupção 
letiva da 
Pascoa 

Creche 
  / 
Jardim de Infância 

Expressão e 
Comunicação 

• Promover o desenvolvimento da 
imaginação e da criatividade. 

Atividades lúdicas e 
livres. 
Reuniões de 
avaliação 

 
 
_______ 

23.04 
Biblioteca 
Municipal do 
Porto 

J. I. 
Sala dos 4/5 anos 
10:30 
Dia Mundial do 
Livro 

Artes Visuais/ 
Expressão e 
Comunicação 
 

• Estimular a imaginação 
• Viver a magia da “Hora do Conto” 
• Criar momentos de oralidade 
• Estimular a expressão artística 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da BPMP 
Dia Mundial do 
Livro 

 
 
_______ 

24.04 
Biblioteca 
Municipal do 
Porto 

J. I. 
Sala dos 3/4 anos 
10:30 

Artes Visuais/ 
Expressão e 
Comunicação 
 

• Estimular a imaginação 
• Viver a magia da “Hora do Conto” 
• Criar momentos de oralidade 
• Estimular a expressão artística 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da BPMP 
 

 
 
_______ 

29.04 
Dia mundial da 
dança 

 
Creche/ 
Jardim 

 •    

   Maio   

Dia da Mãe Creche 
  / 
Jardim de Infância 

 • 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 e 
apresentado às 
Mães 
Fotos com a Mãe 
Preparação da 
prenda para a Mãe 

 
 
 
 
_______ 

15.05 
Bibliocarro 

Jardim de Infância 
14.30 às 16.00 

Expressão e 
Comunicação 

• Promover o gosto pela leitura. 
• Proporcionar o contacto com os livros. 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da CMP 

 
_______ 

15.05 
Dia da Família 

Creche 
  / 
Jardim de Infância 

 •    
_______ 

18.05 
Dia 
Internacional 
dos Museus 
Semana 13 a 
17.05 

Jardim de Infância 
 
Casa Museu Marta 
Ortigão Sampaio 
A agendar 
 

 • Promover os museus como uma fonte de 
conhecimento. 

• Proporcionar contacto com diferentes 
formas de Arte 

• Estimular a imaginação 

Dar a conhecer 
Pinturas, Esculturas, 
e outras peças de 
Arte presentes em 
Museus 

 
Bilhete de 
metro –  
Contribuição 
dos Pais 

Intercâmbio 
inter-
geracional 

Jardim/ 
Centro de Dia 

 • Promover o convívio com os mais velhos 
• Conhecer e respeitar as características do 

idoso 
• Cooperar em situações de grande grupo, 

seguindo orientações ou regras 

Aula de ginástica 
conjunta – uma 
atividade por sala 

 
_______ 

22.05 
Biblioteca 
Municipal do 
Porto 

J. I. 
Sala dos 4/5 anos 
10:30 

Artes Visuais/ 
Expressão e 
Comunicação 
 

• Estimular a imaginação 
• Viver a magia da “Hora do Conto” 
• Criar momentos de oralidade 
• Estimular a expressão artística 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da BPMP 
“Hora do Conto” 

 
 
_______ 

23.05 
Biblioteca 
Municipal do 
Porto 

J. I. 
Sala dos 3/4 anos 
10:30 

Artes Visuais/ 
Expressão e 
Comunicação 
 

• Estimular a imaginação 
• Viver a magia da “Hora do Conto” 
• Criar momentos de oralidade 
• Estimular a expressão artística 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da BPMP 
“Hora do Conto” 

 
 
_______ 
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29.05 
Bibliocarro 
 

 
Jardim de Infância 
14.30 às 16.00 

 • Promover o gosto pela leitura. 
• Proporcionar o contacto com os livros. 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da CMP 

 
_______ 

31.05 
Dia Nacional da 
Energia e do 
Ambiente 
Local a 
combinar 

 
Todas as Instituições 
que participaram ao 
longo do ano no 
projeto de educação 
ambiental 

 
Artes Visuais/ 
Expressão e 
Comunicação 
Conhecimento do 
Mundo 

• Exposição e desfile 
• Fecho das atividades pertencentes ao 

projeto de Educação Ambiental dos 
Serviços Educativos da Câmara Municipal 
do Porto (Parque Infantil das 
Fontainhas/Centro de educação 
Ambiental do Covelo/ Bibliocarro) 

 
 
Parceria com os 
Serviços Educativos 
da CMP 

 
 
 
_______ 

   Junho   

01.06 
Dia Mundial da 
Criança 

 
Creche 
  / 
Jardim de Infância 

 • Celebrar/festejar cada criança. 
• Dar a conhecer alguns Direitos da criança 

junto da Comunidade Escolar. 
• Valorizar a criança proporcionando-lhe 

diferentes formas de brincar 

 
Atividade a designar 

 
 
_______ 

05.06 
Dia Mundial do 
Ambiente 
 
/ 
 
Passeio de Final 
de Ano 

 
 
 
Jardim de Infância 

 
 
Formação Pessoal 
e Social 
 
Conhecimento do 
Mundo 

• Observar a natureza e identificar algumas 
das suas características 

• Contactar com a natureza e as diferentes 
formas de vida 

• Promover jogos e atividades numa quinta 
pedagógica 

• Estimular a capacidade de observação e 
análise 

• Proporcionar momentos de convívio e 
diversão. 

 
 
 
 
Quinta das Manas 

 
 
 
 
A agendar 
Contribuição 
dos Pais 
 

12.06 
Bibliocarro 

 
Jardim de Infância 
14.30 às 16.00 

 • Promover o gosto pela leitura. 
• Proporcionar o contacto com os livros. 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da CMP 

 
_______ 

12.06 
Biblioteca 
Municipal do 
Porto 

J. I. 
Sala dos 4/5 anos 
10:30 

Artes Visuais/ 
Expressão e 
Comunicação 
 

• Estimular a imaginação 
• Viver a magia da “Hora do Conto” 
• Criar momentos de oralidade 
• Estimular a expressão artística 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da BPMP 
“Hora do Conto” 

 
 
_______ 

13.06 
Biblioteca 
Municipal do 
Porto 

J. I. 
Sala dos 3/4 anos 
10:30 

Artes 
Visuais/Expressão 
Linguagem oral e 
abordagem à 
escrita 

• Estimular a imaginação 
• Viver a magia da “Hora do Conto” 
• Criar momentos de oralidade 
• Estimular a expressão artística 

Parceria com os 
Serviços Educativos 
da BPMP 
“Hora do Conto” 

 
 
_______ 

Santos 
Populares  

Creche 
  / 
Jardim de Infância 

Conhecimento do 
Mundo 
 
Artes Visuais/ 
Plástica 

• Festejar a cidade e as suas festas. 
• Promover o interesse pelas tradições da 

comunidade, através da plástica 

Participação nas 
festividades da 
cidade. 
Carrossel e farturas 
nas Fontainhas. 
Construção de 
enfeites alusivos à 
época. 

 
 
Contribuição 
dos Pais 

Festa de Final 
de Ano 
 
A agendar 

Creche 
  / 
Jardim de Infância 

 • Promover o encontro e a partilha entre a 
comunidade educativa. 

• Celebrar o percurso dos finalistas na 
Instituição. 

• Promover e valorizar o trabalho de cada 
grupo  

Apresentação aos 
pais de um 
momento lúdico 
preparado pelas 
crianças. 
Lanche de convívio 

 

   Julho   

Atividades de 
Verão 

  Promover programadas atividades ao ar livre  A agendar 
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Plano de formação/informação para famílias 
 

Objetivos 

 Promover a interação escola/família; 

 Favorecer a melhoria de relações entre a escola e as famílias; 

 Estimular a participação das famílias no processo educativo; 

 Dotar as famílias de competências que ajudem as crianças a ter uma 

melhor qualidade de vida; 

 Incentivar as famílias na procura de formação e atualização de 

conhecimentos. 

Ações previstas 

Ações em parceria  

Com o Centro de Saúde da Batalha  

Com a Biblioteca Pública Municipal do Porto 

Com os Serviços Educativos da Câmara Municipal do Porto 

Com a Associação de Estudantes de Medicina da Universidade do Porto 

Ações internas 

 Criação de apresentações regulares no ecrã de entrada com 

curiosidades sobre desenvolvimento infantil: “Sabia que…” 

 Dinamização do ecrã de entrada com apresentações regulares, 

salientando a explicação das datas comemorativas. 

Conteúdos 

 “Sabia que…” 

 Vantagens da alimentação saudável; 

 Prevenção de doenças; 

 Prevenção de acidentes; 

 Aspetos do desenvolvimento infantil; 

 Curiosidades. 

Dinamização do ecrã de entrada 

 Comunicar e Informar e Prevenir 

 Fomentar a boa relação Encarregados de Educação/ Instituição 
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Avaliação 

 

 

A avaliação constitui um passo fundamental para o desenvolvimento 

do trabalho, daí que tenha que ser contínua e sistemática.  

Durante a operacionalização do projeto serão elaborados registos 

semanais acerca das atividades que vão sendo realizadas e não realizadas 

em cada sala.  

Será realizada uma avaliação semestral do projeto, com vista a 

melhorar aspetos menos positivos e a valorizar os resultados alcançados. 

A avaliação das ações formativas para as famílias será realizada pela 

equipa educativa, assim como com as responsáveis pela entidade formadora 

e com os participantes das ações, através de uma grelha de avaliação. 

 


