Plano Anual de Atividades 2019/2020
“Sou pequeno …num grande mundo”
O Plano Anual de Actividades visa orientar no tempo, um conjunto de atividades propostas que têm em
conta o Projecto Educativo. Estão organizadas de forma temática, e correspondem a uma calendarização de
algumas actividades pontuais a serem desenvolvidas para toda a valência de creche. Outras actividades irão
ser desenvolvidas em cada sala estando de acordo com o respectivo projecto curricular.

Data
2 de
Setembro

3 de
Setembro

Atividade
Recepção das
crianças que já
frequentaram a
AAE.
- Recepção das
crianças que vão
frequentar a
creche pela
primeira vez

12 de
Setembro

- Reunião de pais

1 a 31 de
Outubro

- Reuniões de sala

14 a 18 de
Outubro

- Conhecendo as
minhas origens
-Festa da família

21 a 25 de
Outubro

- À Descoberta de
novos sabores

31 de
Outubro

11 de
Novembro

Bruxinhas
disfarçadas

Conhecendo as
tradições:
S. Martinho

Objetivos

Recursos

- Promover a socialização;
-Acolher as crianças de forma a facilitar sua integração
na creche.

Crianças
Equipa educativa
Família

-Promover a inserção das crianças no ambiente
educativo
-Relacionar as crianças que frequentam pela primeira
vez a instituição e com as outras crianças

Crianças
Equipa educativa
Família

- Informar os pais sobre o funcionamento da
Instituição
- Apresentação do Plano Anual de Actividades
- Sensibilização dos pais para a importância da relação
escola família
- Falar com os pais sobre as competências de cada
faixa etária
- Proporcionar as crianças e aos avós uma semana
diferente
- Estabelecer contacto entre a escola e a família
- Proporcionar encontro inter-geracional
Despertar nas crianças o valor do respeito e
solidariedade pelos mais idosos
- Educar para a saúde…
- Sensibilização das crianças e das famílias acerca da
importância da Roda dos Alimentos.
- Reconhecer a importância de uma alimentação
saudável.
- Estimular o gosto pela fruta
Explorar de forma livre e acessível o dia das bruxas
Explorar novas rimas e canções e poesias -

Proporcionar as famílias momentos de interacção com
as crianças na escola
-Reviver a tradição do S.Martinho de forma lúdica.
Respeitar tradições e valores culturais

Equipa educativa
Família

Equipa educativa
Família
Equipa educativa
Avós
Crianças
Seniores

Equipa educativa
Familiares
Crianças

Equipa educativa
Crianças
Família

16 a 21 de
Dezembro

Actividades de
Natal

6 de
Janeiro

Cantar os Reis

30 E 31
JANEIRO E
1 DE
FEVEREIRO

DIAS ABERTOS

21 de
fevereiro

março
(19h)

Brincando
disfarçados

- Dia do Pai

20 de
Março

Descobrir a
natureza
- Dia da Árvore

16 a 31 de
Março

- Reunião de
avaliação dos PDI

05 de Maio

- Dia da Mãe

15 a 19 de
Maio

Semana da
família

6 de Junho

- Dia Mundial da
Criança
- Encerramento
de atividades

Equipa educativa
Família
Crianças
Comunidade
envolvente

- Relembrar tradições
- Conhecer a Lenda dos Reis Magos

Equipa educativa
Crianças
Comunidade
envolvente

- Valorizar a tradição
- Promover o faz de conta
- Explorar diferentes materiais de expressão plástica
- Explorar sons
-estimular a criatividade e imaginação
- Envolver toda a comunidade envolvente

Equipa educativa
Crianças
comunidade
envolvente

- Reunião de
Preparação para a - Preparar a transição das crianças entre a creche e a
Transição Creche pré-escola
e o pré-escolar

19 de
Março

1 de Junho

- Compreender o simbolismo do natal
- Incentivar as famílias para a recolha de brinquedos,
roupa e alimentos para uma campanha de
solidariedade
- Incentivar as crianças à vivência do Natal num
espírito de família e de solidariedade.
- Fomentar o respeito pelos costumes e tradições.
- Incentivar a participação das famílias no processo
educativo.
- Interiorizar valores.

- Valorizar os laços Familiares
- Valorizar natureza;
- Incentivar nas crianças a importância de respeitarem
a Natureza.
Ajudar as crianças a descobrirem aspetos particulares
do meio ambiente
- Avaliação individual de cada criança
- Valorizar os laços familiares
Identificar os membros directos da família
- Nomear e conhecer o nome dos familiares diretos.
Descobrir as profissões dos pais
- Promover a auto-estima e a valorização pessoal
- Promover o conhecimento dos Direitos das Criança.
- Relacionar as vivências antigas com a actualidade;
- Promover momentos lúdicos

Equipa educativa
Crianças
Encarregados de
educação
Educadora de
infância do préescolar
Crianças
Equipa educativa
Crianças
Equipa educativa
Equipa educativa
Crianças
Equipa educativa
Crianças
Equipa educativa
Crianças
Equipa educativa
Crianças
Equipa educativa

Data a
definir

Passeio Anual –
Jardim zoológico
de Inácio

Data a
definir

- Ida à praia

17 a 31 de
Julho

- Reunião de
avaliação dos PDI

Setembro de 2019

- Proporcionar às crianças a oportunidade de conhecer
novos contextos e situações;
-De relacionarem-se com o mundo exterior;
-Conhecerem melhor os animais e suas características;

Crianças
Equipa educativa

- Proporcionar às crianças a oportunidade de conhecer
novos contextos e situações;
-De relacionarem-se com o mundo exterior;

Crianças
Equipa educativa

- Avaliação individual de cada criança

