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1 – INTRODUÇÃO 
 

 

O Plano anual de atividades apresenta-se como um documento organizador das 

atividades a desenvolver em função do projeto educativo do centro. Apresenta a 

identificação, programação e recursos necessários á realização das atividades 

constituindo-se como um instrumento fundamental de operacionalização do projeto 

educativo, de modo que sejam atingidos todos os objetivos definidos no mesmo.  

Inseridos num contexto sociocultural caracterizado por famílias com rendimentos 

baixos, elevado número de pessoas no agregado familiar onde na maior parte dos casos 

não é possível oferecer á criança oportunidades e actividades extra-curriculares, é cada 

vez mais urgente estimular e desenvolver as técnicas mais diferenciadas de expressões, 

de modo a que a criança consiga atingir as competências necessárias para desenvolver a 

imaginação e a criatividade levando a um desenvolvimento global equilibrado, 

espontâneo e feliz. Pretende-se com isto que a criança consiga cultivar a comunicação, a 

imaginação e a socialização através das várias expressões, levando-as à sociedade 

através dos contos. 

As formas de expressão permitem descobrir diferentes formas de aprendizagem 

onde a criança consegue ir dominando o corpo através da exploração de diferentes 

materiais, manipulando e transformando, tomando cada vez mais consciência de si e do 

seu próprio corpo. 

 

 

 

 

1.1 – CALENDARIZAÇÃO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

 

 

Organização do ano letivo: 

 

Início do Ano Letivo 13 de setembro de 2022  

Final do Ano Letivo 

 

30 de junho de 2023  
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Reuniões de encarregados de educação: 

 

Reuniões de Início Ano Letivo 
 26 de setembro (sala de 1 ano) 

 28 de setembro (sala de 2 anos) 

Reuniões de 1.º Semestre 
 8 de fevereiro (sala de 1 ano) 

 9 de fevereiro (sala de 2 anos) 

Reuniões de 2.º Semestre  
 21 de junho (sala de 1 ano) 

 22 de junho (sala de 2 anos) 

 

 

 

Interrupções letivas: 

 

Férias de Natal 
19 de dezembro de 2022 a 2 de janeiro de 2023 

(inclusive) 

Férias de Carnaval 
20 de fevereiro de 2023 a 22 de fevereiro de 2023 

(inclusive) 

Férias de Páscoa 03 a 14 de abril de 2023 (inclusive) 

 

 

Datas festivas: 

 

Dia Mundial da Alimentação 16 de outubro de 2022 

Campanha da Mãe Peregrina Iniciativa a decorrer de novembro a maio 

Magusto 11 de novembro de 2022 

Dia Internacional dos Direitos das Crianças 20 de novembro de 2022 

Início do Advento 27 de novembro de 2022 

Dia Internacional dos Direitos Humanos 10 de dezembro de 2022 

Festa de Natal 16 de dezembro de 2022 
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Dia de Reis 6 de janeiro de 2022 

Festa de Carnaval 17 de fevereiro de 2023 

Início da Quaresma 22 de fevereiro de 2023 

Dia Internacional da Mulher 08 de março de 2023 

Dia internacional do livro infantil 02 de abril de 2023 

Páscoa 9 de abril de 2023 

Dia internacional da Terra 22 de abril de 2023 

Mês de Maria maio de 2023 

Dia Internacional da Família 15 de maio de 2023 

Dia Mundial da Criança 01 de junho de 2023 

Dia Mundial do Ambiente 05 de junho de 2023 

Festa de Final de Ano 23 de junho de 2023 
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2 – ATIVIDADES DA CRECHE 

 

 
2.1 – PLANO DE ACOLHIMENTO 

 

 

Dias da semana Atividades Objetivos Estratégias Recursos 

Segunda-feira 

- Exploração 

de brinquedos 

- Facilitar a 

transição casa-

escola; 

- Proporcionar 

momentos 

lúdicos 

- Permitir à 

criança 

explorar a sala 

- Brinquedos da sala 

Terça-feira 

- Cantar 

canções 

- Desenvolver 

a linguagem e a 

imaginação; 

- Distinguir 

sons e ritmos; 

- Reunião em 

grande grupo 

no tapete 

- Cantar 

- Rádio 

- CD 

Quarta-feira 

- Contar 

histórias 

- Desenvolver 

a linguagem e a 

imaginação; 

- Construir 

uma relação 

emocional; 

- Reunião em 

grande grupo 

no tapete 

- Utilização das 

imagens dos 

livros 

- Livros 

Quinta-feira 

- Puzzles e 

jogos de 

encaixe 

- Desenvolver 

a motricidade 

fina e a 

coordenação; 

- Desenvolver 

a atenção, 

criatividade e 

imaginação; 

- Utilizar jogos 

apelativos 

- Construções 

em grupo 

- Puzzles 

- Peças de encaixe 

- Legos 

Sexta-feira 

- Andar de 

triciclo e 

carrinhos 

- Desenvolver 

a motricidade 

grossa; 

- Tomar 

consciência do 

seu próprio 

corpo 

- Permitir que a 

própria criança 

explore os 

brinquedos 

- Triciclos 

- Carrinhos 
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2.2 – ATIVIDADES DA CRECHE 

 

 

 

Mês 

 

 

Atividades 

 

Setembro 

 

-Adaptação ou readaptação à creche; 

-Construção de instrumentos de trabalho; 

-Organização do espaço e rotinas; 

 

 

Outubro 

 

- Dia Mundial da Alimentação 

- Outono 

 

- Mapa das presenças; 

- Mapa do tempo; 

- Mapa da ementa; 

- Exploração de histórias relacionadas 

com os temas; 

- Exploração de factos próprios da época; 

 

 

Novembro 

 

- São Martinho 

- A Terra treme 

- Conto “A Cinderela” 

 

 

- Mapa das presenças; 

- Mapa do tempo; 

- Mapa da ementa; 

- Exploração de histórias relacionadas 

com os temas; 

- Atividades de expressão artística 

 

 

Dezembro 

 

- Natal 

 

 

- Mapa das presenças; 

- Mapa do tempo; 

- Mapa da ementa; 

- Exploração de histórias relacionadas 

com os temas; 

- Participação em atos tradicionais da 

época; 

- Elaboração do presente de Natal; 

- Atividades de expressão artística; 

 

 

Janeiro 

 

- Dia de Reis 

- Inverno 

- Vestuário 

 

 

- Mapa das presenças; 

- Mapa do tempo; 

- Mapa da ementa; 

- Exploração de histórias relacionadas 

com os temas; 

- Exploração de factos próprios da época; 

- Reconhecimento de situações de higiene 

e vestir; 

- Jogos de movimento e habilidades 

básicas; 

- Atividades de expressão artística; 
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Fevereiro 

 

- Conto “O Capuchinho vermelho” 

- Carnaval 

 

 

- Mapa das presenças; 

- Mapa do tempo; 

- Mapa da ementa; 

- Exploração de histórias relacionadas 

com os temas; 

- Participação em atos tradicionais da 

época; 

- Atividades de expressão artística; 

 

 

Março 

 

- Dia do Pai 

- Primavera 

- As cores” 

 

 

- Mapa das presenças; 

- Mapa do tempo; 

- Mapa da ementa; 

- Exploração de histórias relacionadas 

com os temas; 

- Exploração de factos próprios da época; 

- Elaboração do presente para o pai; 

- Atividades de expressão artística; 

 

 

Abril 

 

- Páscoa 

- Dia da Mãe 

 

 

- Mapa das presenças; 

- Mapa do tempo; 

- Mapa da ementa; 

- Exploração de histórias relacionadas 

com os temas; 

- Audição de contos; 

- Audições musicais; 

- Exploração de factos próprios da época; 

- Elaboração do presente para a mãe; 

- Atividades de expressão artística; 

 

Maio 

 

- “O corpo” 

- “A Família” 

 

 

- Mapa das presenças; 

- Mapa do tempo; 

- Mapa da ementa; 

- Exploração de histórias relacionadas 

com os temas; 

- Formação do esquema corporal; 

- Jogos de movimento corporal; 

- Jogos de identificação dos membros da 

família; 

- Atividades de expressão artística; 

 

 

Junho 

 

- Dia da Criança 

- “Os animais” 

- Festa final de ano 

 

- Mapa das presenças; 

- Mapa do tempo; 

- Mapa da ementa; 

- Exploração de histórias relacionadas 

com os temas; 
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 - Exploração de jardins; 

- Atividades de expressão artística; 

 

 

Julho 

 

- “Jogos de água” 

 

 

- Mapa das presenças; 

- Mapa do tempo; 

- Mapa da ementa; 

- Exploração de histórias relacionadas 

com os temas; 

- Jogos; 

- Atividades de expressão artística; 

 

 

 

 
2.3– PLANO DE ATIVIDADES DE SAÍDA DA CRECHE 

 

 
Dias da semana Atividades Objetivos Estratégias Recursos 

Segunda-feira 

- Andar de 

triciclo e 

carrinhos 

- Desenvolver a 

motricidade grossa; 

- Tomar consciência 

do seu próprio corpo 

- Permitir que a 

própria criança 

explore os 

brinquedos 

- Triciclos 

- Carrinhos 

Terça-feira 

- Puzzles e 

jogos de 

encaixe 

- Desenvolver a 

motricidade fina e a 

coordenação; 

- Desenvolver a 

atenção, criatividade 

e imaginação; 

- Utilizar jogos 

apelativos 

- Construções em 

grupo 

- Puzzles 

- Peças de encaixe 

- Legos 

Quarta-feira 

- Cantar 

canções 

- Desenvolver a 

linguagem e a 

imaginação; 

- Distinguir sons e 

ritmos; 

- Reunião em 

grande grupo no 

tapete 

- Cantar 

- Rádio 

- CD 

Quinta-feira 

- Contar 

histórias 

- Desenvolver a 

linguagem e a 

imaginação; 

- Construir uma 

relação emocional; 

- Reunião em 

grande grupo no 

tapete 

- Utilização das 

imagens dos livros 

- Livros 

Sexta-feira 

- Exploração 

de brinquedos 

- Facilitar a 

transição casa-

escola; 

- Proporcionar 

momentos lúdicos 

- Permitir à criança 

explorar a sala 

- Brinquedos da 

sala 
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3 - AVALIAÇÃO 

 

O Plano Anual de Atividades será avaliado ao longo do seu decurso em reuniões, 

com o fim de adequar metodologias e práticas pedagógicas de forma a atingir os 

objectivos propostos. 

O Plano poderá ser remodelado, se se vier a verificar que o mesmo não está a 

corresponder às necessidades e interesses das crianças. 

Realizar-se-á uma avaliação final de cada atividade proposta no Plano Anual de 

Atividades. 

 

 

 


