
CENTRO SOCIAL SANTA CRISTINA DE MANSORES 
41 apoio domIcHtãrio ét centro de dia 4t creche Plano Anual de Atividades - Creche 

Ano letivo 2020/2021 

(̂ alendarizoçoo Mês/dia Atívidode Breve descrição da otivídade Objetivos e competências Dinamizadores Recursos 

Setembro 1 de Setembro 
(tcrça-feira) 

Outubro 

Integração/adaptoç 
3o das crianças 

-Manipulação e experimentação gradual dos 
materiais da sala; 
-Auxílio no conhecimento e sequência das 
rotinas no dia-a-dia da criança; 
-Sensibilização e acompanhamento na 
arrumação, limpeza e conservação do material; 
-Decoração e organização dos espaços; 
-Brincadeiras ao ar livre; 
-Exploração de canções simples com mímica, 
histórias, lengalengas..; 

- Promover a integração; 
- Desenvolver atitudes de autoestima e 
autoconfiança; 
- Proporcionar a cada criança uma harmoniosa 
integração na instituição; 
- Fomentar a criação de laços de amizade. 

Outono 

2 de Outubro 
(sexta-feira) 

- Observação da Natureza; 
- Recolha de elementos da Natureza; 
- Elaboração de trabalhos de expressão 
plástica; 
- Decoração da creche com elementos 
característicos do Outono; 
- Entoação de canções, lengalengas. 

Dio internacional do \ Audição de um estilo musical diferente a 
musica 

16 de Outubro 
(sexta-feira) 

Dia Mundial da 
Alimentação 

cada dia; 
- Construção de instrumentos musicais através 
da reutilização de materiais de desperdício; 
- Audição de música ao vivo; 

- Realização de uma atividade de culinária. 

- Sensibilizar as crianças para a observação da 
transformação da Natureza; 
- Observar as cores características do Outono 

- Promover o contacto com diferentes estilos e 
instrumentos musicais; 
- Proporcionar a exploração de diferentes sons 
e ritmos; 
- Favorecer o desenvolvimento da capacidade 
auditiva e rítmica; 

- Reconhecer a importância da alimentação para 
a saúde e o bem-estar; 
- Conhecer e aplicar as normas de higiene 
alimentar; 

Pessoal docente, 
não-docente, 
crianças e família 

Pessoal docente, 
não-docente, 
crianças, família e 
comunidade 

Pessoal docente, 
não-docente, 
crianças, família e 
comunidade 

Pessoal docente, 
não-docente, 
crianças, família e 
comunidade 

Brinquedos do 
espaço exterior e 
materiais 
existentes na sala 

Materiais de 
desgaste, livros 
entre outros 

Vários materiais; 

Ingredientes para 
a culinária 



CENTRO SOCIAL SANTA CRISTINA DE MANSORES 
A apoio domiciliário 41 centro de dia S creche Plano Anual de Atividades - Creche 

Ano letivo 2020/2021 

Calendarização Mês/dia Atividade Breve descrição da atividade Objetivos e competências Dinamizadores Recursos 

Outubro Data por definir Vindimos/desf ol hod 
a 

-Desfolhada; 
-Fazer vinho doce; 

- Explorar através dos sentidos o milho e 
as uvas; 
-Proporcionar momentos lúdicos; 

Pessoal docente, 
não-docente e 
crianças 

-Uvas 
-Milho 

Outubro 

30de Outubro 
(sexta-feira) 

Dia dos Bruxas - Elaboração de elementos característicos do 
Halloween; 
- Realização de brincadeiras de Halloween; 

-Proporcional um ambiente característico 
do dia das bruxas/Halloween; 
- Usar 0 jogo simbólico como forma de 
expressão; 

Pessoal docente, 
não-docente e 
crianças 

Fantasias alusivas ao 
tema 

11 de Novembro 
(quarta-feira) 

Magusto Elaboração de cartuchos; 
- Contos e histórias; 
- Exploração da lenda de S. Martinho; 
- Realização do Magusto. 

- Reviver a tradição do S. Martinho de 
uma forma lúdica; 
- Fomentar a valorização e preservação 
de tradições. 

Pessoal docente, 
não-docente e 
crianças 

Materiais de 
desgaste, livros 
(entre outros 
materiais existentes 
nas salas). 

20 de Novembro 
(sexta-feira) 

Dio Nocíonal do 
Pijama 

Decoração da Instituição alusiva ao dia; 
-Leitura da história; 
-Atividades lúdicas; 
-Sessão fotográfica; 

- Dar a conhecer os direitos da 
criança; 
- Incentivar o respeito pelos outros e 
pela diferença; 
- Sensibilizar para a causa" uma 
criança ter direito a crescer numa 
família"; 

Pessoal docente, 
não-docente e 
crianças 

Máquina fotográfica 
Cd, aparelho de 
música, insuflável 

Dezembro 

* 

Natal -Decoração da instituição; 
-Vinda do Pai Natal; 
-Confeção da prenda de Natal; 
-Festa de Natal interna( Dramatização ); 

-Reviver tradições; 
-Identificar o Natal como festa de 
fraternidade e incentivar o espírito de 
amizade e solidariedade; 
-Fomentar o respeito pelos costumes e 
tradições de Natal; 
-Promover a interação escola/família; 
-Desenvolver a criatividade; 

Pessoal docente, 
não-docente, 
crianças, família e 
comunidade 

Materiais de 
desgaste, livros 
(entre outros 
materiais existentes 
nas salas) 

Dezembro 

* 

Inverno - Realização de trabalhos alusivos ao 
Inverno; 
- Decoração da creche com elementos 
característicos da estação 

- Sensibilizar as crianças para as 
transformações da natureza, observar as 
suas modificações; 

Pessoal docente, 
não-docente, 
crianças 

Materiais de 
desgaste, livros 
(entre outros 
materiais existentes 
nas salas) 



CENTRO SOCIAL SANTA CRISTINA DE MANSORES 
A opoio domlcUlárlo 0 centro de dlo M creche Plano Anual de Atividades - Creche 

Ano letivo 2020/2021 

Calendarização Mês/dia Atividade Breve descrição da atividade Objetivos e competências Dinamizadores Recursos 

Fevereiro (14 de Fevereiro) Dio dos namorados - Escrita/ ilustração de mensagens de 
amor/ amizade e esperança para a os pais; 

- Explorar diferentes formas de 
mostrar os sentimentos de afeto, 
amizade e o amor. 

Pessoal docente, 
não-docente, 
crianças 

Materiais de desgaste, 
livros (entre outros 
materiais existentes 
nas salas) 

12 de Fevereiro 
(sexta-feira) 

Carnaval -Festa de carnaval; - Desenvolver a criatividade e o sentido 
estético; 
- Manter tradições; 
- Proporcionar momentos de 

socialização entre a comunidade 
educativa 

Pessoal docente, 
não-docente, 
crianças, família 
e comunidade 

Cd's 

Março 9 de Março Dia da Mulher - Elaboração de um presente.; - Promover o papel da mulher (mãe) na 
vida das crianças; 

Pessoal docente, 
não-docente, 
crianças, família e 
comunidade 

Materiais de desgaste, 
livros (entre outros 
materiais existentes 
nas salas) 

19 de Março 
(sexta-feira) 

Dia do Pai -Construção da prenda do Dia do Pai; 
-Atividades relacionados com o tema; 

- Valorizar e preservar os laços 
familiares; 
- Estimular a criança para a 
exteriorização de sentimentos e afetos; 
- Valorizar a figura paterna; 

Pessoal docente, 
não-docente, 
crianças, família e 
comunidade 

Materiais de desgaste, 
livros (entre outros 
materiais existentes 
nas salas) 

23 de Março 
(Terça-feira) 

Dio do Árvore -Plantação de plantas e flores em vasos em 
parceria com os utentes do Centro de Dia; 
-Comercialização dos vasos na instituição; 

- Despertar o respeito pela natureza; 
-Sensibilizar a s crianças para 
conservação e preservação da Natureza; 
- Consciencializar a criança para a 
importância das árvores no nosso 
ecossistema; 
-Envolver a comunidade nos projetos da 
instituição; 

Pessoal docente, 
não-docente, 
comunidade e 
crianças 

Plantas, vasos ,ter ra 

Primavera - Realização de trabalhos alusivos à 
primavera e decoração da creche com 
elementos característicos da estação. 

- Sensibilizar as crianças para as 
alterações da Natureza; 
- Festejar o dia; 
- Compreender a importância da árvore 

como fonte purificadora do ambiente; 

Pessoal docente, 
não-docente, 
crianças, família e 
comunidade 

Materiais de desgaste, 
livros (entre outros 
materiais existentes 
nas salas) 

28 de Março Dia de ramos -Elaboração de uma prenda para os 
padrinhos; 

- Consciencializar a criança para as 
celebrações religiosas da época; 
-Preservar a s tradições; 

Pessoal docente, 
não-docente, 
crianças e família 

Materiais de desgaste, 
livros (entre outros 
materiais existentes 
nas salas) 



CENTRO SOCIAL SANTA CRISTINA DE MAIMSORES 
41 opolo <tomlciliárlo 4 centro de dia # creche Plano Anual de Atividades - Creche 

Ano letivo 2020/2021 

Calendarização Mes/dia Atividade Breve descrição da atividade Objetivos e competências Dinamizadores Recursos 

Abril Páscoa - Atividade surpresa com um Coelhinho da 
Páscoa; 
- Pintura de ovos da Páscoa 

- Manter usos e costumes; 
- Incentivar o convívio; 
- Conhecer o significado religioso da 
festa da Páscoa; 
- Saber como a comunidade celebra a 
Páscoa. 

Pessoal docente, 
não-docente, 
crianças e família 

Materiais de desgaste, 
livros (entre outros 
materiais existentes 
nas sa\as). 

23 de Abril Dia mundial do livro 
infantil 

- Atividades alusivas; - Promover o gosto e o respeito pelo 
livro; 
- Incentivar o contato com o livro; 
- Fomentar hábitos de leitura; 

Pessoal docente, 
não-docente, 
crianças, família e 
comunidade 

Livros 

30 de Abril 
(sexta-feira) 

Dia da Mãe - Elaboração de uma prenda para a mãe; Valorizar e preservar os laços 
familiares; - Estimular a criança para a 
exteriorização de sentimentos e afetos; 
- Valorizar a figura materna; 
- Proporcionar e fomentar a relação 
escola/família. 

Pessoal docente, 
não-docente, 
crianças e 
famílias 

Materiais de desgaste, 
livros (entre outros 
materiais existentes 
nas salas) 

Maio 14 de Maio 
(sexta-feira) 

Dio da Família - Elaborar um trabalho de expressão; 
plástica relacionado ao tema, em conjunto 
com Familiares; 

- Valorizar o papel da Família na vida da 
creche; 
- Conhecer a s diferentes famílias que 
nos rodeiam; 

Pessoal docente, 
não-docente, 
crianças e 
famílias 

Materiais de desgaste, 
livros (entre outros 
materiais existentes 
nas salas) 

Junho 1 de Junho 
(segunda-feira) 

Dia do crianço - Participação em atividades lúdicas; 
- Oferta de uma prenda no dia da criança; 

- Proporcionar às crianças a planificação 
de atividades; 
- Despertar para a importância da 
partilha e do convívio. 

Pessoal docente, 
não-docente, 
crianças e 
famílias 

Insuflável, cd's, 
máquina fotográfica 

24 de Junho 
(quinta-feira) 

São João - Dramatização; 

- Audição de músicas populares; 

- Plantação de Manjericos; 

- Decoração de vasos de manjericos. 

- Recordar a história sobre o Santo 
popular; 

- Promover o contato com Manjericos 
(planta caraterística da época); 

Pessoal docente, 
não-docente, 
crianças e família 

Manjericos, vaso, 
terra 

Julho/Agosto VerSo -Trabalhos de expressão plástica sobre as 
características desta estação do ano; 
-Piscina, jogos ao ar livre, brincadeiras com 
água; 

-Identificar e comparar esta estação do 
ano com as anteriores; 
-Conhecer as características da 
estação; 
- Vivenciar o Verão; 

Pessoal docente, 
não-docente, 
crianças, família e 
comunidade 

Materiais de desgaste, 
livros (entre outros 
materiais existentes 
nas salas) 



CENTRO SOCIAL SANTA CRISTINA DE MANSORES 
tf apoio doiniciliário «t centro de dia 4k creche Plano Anual de Atividades - Creche 

Ano letivo 2020/2021 

Calendarização AAês/dia Atividade Breve descrição da atividade Objetivos e competências Dinamizadores Recursos 

Julho/Agosto Data por definir Praia (Finalistas) -Proporcionar contacto com o natureza; 
-Explorar a areia; 
-Promover a partilha; 

-Proporcionar contacto com a natureza 
Marítima; 
-Promoção da saúde e bem-estar físico e 
psíquico; 

Pessoal docente, 
não-docente e 
crianças 

Baldes, pós 

26 de Julho 
(segunda-feira) 

Dia dos Avós - Construção de uma prenda para os avós. - Incentivar a criança a valorizar os mais 
idosos; 

- Incentivar a afetividade entre avós e 
netos. 

Pessoal docente, 
não-docente, 
família e crianças 

Materiais dc desgaste, 
(entre outros 
materiais existentes 
nas salas) 

Piscina - Atividades lúdicas na piscina -Sensibilizar as crianças para os 
cuidados a ter com o sol; 

- Sensibilizar as crianças para as regras 
a adotar na piscina. 

Pessoal docente, 
não-docente e 
crianças 

Piscina, 

Localização e data 
por definir 

Passeio final de ano - Momento lúdico; -Explorar e conhecer novos espaços e 
realidades; 

-Fortalecer as relações adulto-criança e 
criança-criança. 

Pessoal docente, 
não-docente e 
crianças 

Carrinha 

Nota: Ao longo do ano letivo poderão surgir outras atividades e visitas de estudo, decorrentes de projetos específicos de sala/escola ou de intercâmbio com a comunidade. As datas das atividades e visitas 
de estudo agendadas neste plano poderão estar sujeitas a alterações por motivos alheios ò escola e de forma a garantir o bem-estar de todos 

Atividade Intervenientes Objetivos Horários 
Educação Musical Professor de Música 

Auxiliares 
-Desenvolver competências vocais e 
instrumentais; 
-Desenvolver formas de expressão corporais 
criativas; 
-Desenvolver competência transversais de 
interligação da música com outras artes e óreas 
do saber; 

Início em Outubro 

1 vez por semana 

Elaborado por (Educadora de Infância) Com conhecimento (Diretora Técnica) Apravodo por (Presidente do Direção) 


