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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – ANO LETIVO 2021/22
CALENDARIZAÇÃO

ATIVIDADE

OBJETIVOS

RESPONSÁVEIS

DESTINATÁRIOS

1º SEMESTRE
Receção ao “Caloirinho”:
-Entrega de lembranças/
medalhas de boas-vindas
- Exploração conjunta
espaços

- Favorecer a integração e adaptação das crianças ao Centro Infantil;
- Favorecer o processo de socialização;
- Fomentar a integração das crianças no novo espaço;
dos

Setembro (6)

Equipa Educativa Creche
e Pré-escolar

Crianças Creche e Préescolar

- Estimular o estabelecimento de vínculos afetivos entre as crianças.

Pequenos Artistas no Outono! (Creche)

Setembro ( 6 a 8)

Reunião de Pais e EE

- Fornecer informações sobre o funcionamento do Centro Infantil;
- Dar a conhecer algumas características da faixa etária de cada grupo;
- Contactar com a Educadora e prestar esclarecimentos;

Educadoras

Pais e EE Creche e Préescolar

Setembro (22)

Dia Europeu sem carros

- Despertar consciência sobre a importância da mobilidade sustentável
- Estimular formas alternativas de mobilidade
- Desenvolver a consciência ecológica (diminuição da poluição)
- Promover hábitos de vida saudáveis

Equipa Educativa do Préescolar

Crianças Pré-escolar

Equipa Educativa Préescolar

Crianças Pré-escolar

Equipa Educativa Creche

Crianças Creche

- Diálogo/sensibilização para
uso de transportes alternativos
mais amigos do ambiente
- “Dia do Triciclo”
Setembro
(20 a 24)

Setembro (24 a 29)

Festinha do Outono
- Oficinas: Artes de Outono
- Desfolhada

Festinha do Outono:
-

Desfolhada;
Teatro: “O Circo das
Estações - O Pintor do
Outono”

- Compreender a humanidade como parte do planeta e do universo
(objetivo geral PE)
- Exploração da Estação do Ano: Outono

- Conhecer a estação do ano e as suas características
- Contacto com as tradições culturais;
- Utilizar materiais naturais e sustentáveis na criação de
atividades/criações artísticas (objetivo PE)
- Contacto com as tradições culturais;
- Conhecer a estação do ano e suas características;
- Estimular a exploração através dos sentidos ;
- Apreciar espetáculos teatrais e outras prática performativas de
diferentes estilos e características; (objetivo PE).
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Setembro (27
Setembro a 1 Outubro)

Semana da Música:
- Exploração de instrumentos
não convencionais
- Elaboração de instrumentos
com recursos a materiais
sustentáveis
- Dia Mundial da Música

- Promover a arte musical;
- Divulgar a diversidade musical;
- Criar atividades artísticas ligando-as a uma maior consciência ecológica
(objetivo PE)
- Utilizar materiais naturais e sustentáveis na criação de
atividades/criações artísticas (objetivo PE)

Equipa Educativa do Préescolar

Crianças Pré-escolar

Outubro (4)

Dia Mundial da Música:

- Promover a arte musical;
- Divulgar a diversidade musical;
- Proporcionar o conhecimento de diferentes culturas musicais.

Equipa Educativa da
Creche

Crianças Creche

-

“A Arte Musical”

Outubro

Início da exploração da Arte
Rupestre

- Proporcionar o conhecimento acerca da arte e sua história;
- Promover o interesse pela observação, leitura e apreciação de diversas
obras de arte;
- Promover o desenvolvimento do pensamento artístico e criativo;
- Vivenciar a arte como meio de Expressão Humana
(emoções/sentimentos/ideias)

Equipa Educativa do Préescolar

Crianças Pré-escolar

Outubro (8)

Dia Europeu das Artes
Rupestres
- A nossa Gruta de Arte Rupestre

- Proporcionar o conhecimento acerca da arte e sua história;
- Promover o contacto com as primeiras representações artísticas;
- Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de explorações
e produções artísticas

Equipa Educativa do Préescolar

Crianças Pré-escolar

Outubro (15)

Aniversário do Centro Infantil
Mural – #Parabens (realização
de lembrança/tela por parte das
famílias expressando o que
sentem pelo Centro Infantil)

- Celebração do Aniversário da Escola
- Estimular o estreitamento da relação entre escola família

Comunidade
Educativa

Comunidade
Educativa

Outubro (18 a 22)

“Semana da Alimentação” –
Creche

- Educar para uma alimentação saudável;
- Estimular a exploração através dos sentidos;

Equipa Educativa Creche
e Pré-escolar

Crianças Creche e Préescolar

Visualização da história “O
menino que não gostava de

- Exploração do tema: “Alimentação saudável”;
- Promover a importância de uma dieta saudável e equilibrada, para
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sopa”
Pré-escolar
- Leitura e interpretação de
obras de artes de Arcimboldo;
- Realização de uma composição
artística baseada em
Arcimboldo;

manter a saúde;
- Promover o gosto pela confeção de algo que potencie uma alimentação
cuidada;
- Promover o interesse pela observação, leitura e apreciação de obras de
arte;
- Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de explorações
e produções artísticas

- “Sumo dos Super Poderes”
(multivitamínico)
Dia Internacional para
erradicação da pobreza Recolha de bens alimentares

- Desenvolver competências de trabalho em equipa, responsabilidade,
comunicação e autonomia
- Fomentar os valores da partilha e da solidariedade
- Alertar a população para a necessidade de defender um direito básico
do ser humano
- Refletir sobre formas de ação que visem a transformação social e que
contribuam para a melhoria da qualidade de vida

Outubro (22)

Outono - “Feirinha de Outono”

- Exploração da Estação do ano: Outono
- Conhecer a estação do ano e as suas características
- Promover hábitos de vida saudável
- Promover iniciativas onde os pais sejam envolvidos

Equipa Educativa Creche
e Pré-escolar

Crianças Creche e Préescolar

Novembro

Início da exploração do
movimento: Renascimento

- Proporcionar o conhecimento acerca da arte e sua história;
- Promover o interesse pela observação, leitura e apreciação de diversas
obras de arte;
- Promover o desenvolvimento do pensamento artístico e criativo;
- Vivenciar a arte como meio de Expressão Humana
(emoções/sentimentos/ideias)

Equipa Educativa do Préescolar

Crianças Pré-escolar

Novembro (11)

“Dia de S. Martinho”
- Fogueira no recreio e
- Teatro de Sombras: “A Lenda

- Promover a participação da comunidade na vida escolar;
- Contacto com as vivências culturais;
- Reviver e valorizar as tradições;

Equipa Educativa Creche
e Pré-escolar

Crianças Creche e Préescolar
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de São Martinho”

Novembro (15 a 19)

Visita a Serralves
- Oficina: Caminhando sobre as
Árvores

Novembro (…)

Aula de música assistida

- Explorar a lenda associada;
- Proporcionar o contacto com diferentes técnicas de contar histórias
- Promover a exploração dos reflexos sombras, ilusões e projeções na
terra e o no ar;
- Promover a ligação entre a arte e a natureza com recurso ao
reconhecimento de texturas, sons, cheiros e cores;
- Desenvolver a sensibilidade estética
- Dinamização e partilha das vivências musicais da creche com a
comunidade educativa;

- Participar ativa numa vivência de creche assistida pelos Pais e

Equipa Educativa do Préescolar e Equipa do
Serviço Educativo da
Fundação de Serralves

Crianças Pré-escolar

Educadoras da creche e
Prof. especializada de
Música

Crianças e Pais da
Creche

Encarregados de Educação.
Concerto Participado Foco
Musical – Orquestra dos
brinquedos de Lisboa
“Uma viagem pela história da
Música Tonal”- Europarque Feira

- Promover o conhecimento do mundo da história da música erudita Foco Musical

Dezembro

“Já chegou o Natal”
- Elaboração de Postais de Boas
Festas
- Decoração da árvore de Natal
em parceria com a família
(enfeites realizados com
diferentes técnicas de artes
plásticas)

- Promover a participação nas tradições natalícias;
- Promover iniciativas onde os pais sejam envolvidos;
- Promover o contacto com diversas formas de arte;

Equipa Educativa Creche
e Pré-escolar

Dezembro (15)

Visita do Pai Natal

- Explorar as emoções associadas a esta época festiva;
- Valorizar as tradições.

Equipa Educativa da Creche Crianças Creche e Préescolar
e Pré-escolar

Dezembro (17)

Festa de Natal: “NatalArte”

- Celebração do Natal por parte de todos os elementos da Comunidade
Educativa;

Equipa Educativa da
Creche e Pré-escolar

Crianças Pré-escolar

ocidental;

- Contacto com os instrumentos de uma orquestra de forma lúdica;
- Apreciar espetáculos musicais/teatrais

- Valorizar as tradições e os conceitos de família;
- Envolver a comunidade educativa na preservação do nosso planeta
através da arte (objetivo PE)
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Barroco/Romantismo /Realismo (Pré-escolar)
Janeiro

Início da exploração do
movimento:
Barroco/Romantismo/Realismo

Janeiro

- Proporcionar o conhecimento acerca da arte e sua história;
- Promover o interesse pela observação, leitura e apreciação de diversas
obras de arte;
- Promover o desenvolvimento do pensamento artístico e criativo;
- Vivenciar a arte como meio de Expressão Humana
(emoções/sentimentos/ideias)

Equipa Educativa do Préescolar

Crianças Pré-escolar

Pequenos Artistas no Inverno! (Creche)

Janeiro (6)

Dia dos reis –
“Vamos cantar as Janeiras!”
(visita dos grupos do préescolar à Creche)

- Celebração dos Reis com as janeiras;
- Conhecer e valorizar as tradições;
- Fomentar os valores da partilha e da solidariedade;
- Elaboração de coroas

Equipa Educativa Creche
e Pré-escolar

Crianças Creche e Préescolar

Janeiro

Inverno:
- Pingos de chuva criativos

- Exploração da Estação do Ano: Inverno
- Conhecer a estação do ano e as suas características;
- Expressar criatividade nas suas expressões artísticas;
- Promover a exploração de diferentes técnicas de Artes Visuais

Equipa Educativa do Préescolar

Crianças Pré-escolar

Janeiro

Inverno:

- Conhecer a estação do ano e as suas características;
- Estimular a exploração através dos sentidos;
- Apreciar espetáculos teatrais e outras práticas performativas de
diferentes estilos e características.

Equipa Creche

Crianças Creche

Equipa Educativa do Préescolar

Crianças Pré-escolar

-

Teatro: “O Circo das
Estações - O Escultor
do Inverno”

Impressionismo (Pré-escolar)
Fevereiro

Início da exploração do
movimento: Impressionismo

- Proporcionar o conhecimento acerca da arte e sua história;
- Promover o interesse pela observação, leitura e apreciação de diversas
obras de arte;
- Promover o desenvolvimento do pensamento artístico e criativo;
- Vivenciar a arte como meio de Expressão Humana
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(emoções/sentimentos/ideias)

Fevereiro (8 a 10)

Reunião de Pais e
Encarregados de
Educação

- Entrega das avaliações do 1º semestre;
- Apresentação do trabalho realizado no 1º semestre;

Pais e Encarregados de
Educação

Companhia Som do
Algodão

Crianças Creche

Equipa Educativa do Préescolar e Equipa do
Serviço Educativo da
Fundação de Serralves

Crianças Pré-escolar

- Divulgação dos principais objetivos e atividades para o 2º semestre;
Promover a educação emocional através do lúdico;
Promover a imaginação e a criatividade;
- Apreciar espetáculos teatrais e outras práticas performativas de
diferentes estilos e características.

Fevereiro (…)

Dramatização
realizada pela
companhia Som do
Algodão

Fevereiro

Visita a Serralves
- Visitas - Oficina: Exposições no
Museu

- Promover a vivência da obra de arte:
- Explorar potencial criativo que a arte contemporânea pode despertar;
- Desenvolver a sensibilidade estética

Fevereiro (25)

“É Carnaval”

- Celebração do Carnaval;
- Promover a brincadeira, a alegria e a fantasia;

- 6ª feira -Fantasia livre e
desfile de fantasias

Educadoras

Equipa Educativa Creche
e Pré-escolar

Crianças

Fantasia
da
Equipa
Pedagógica: “Carnaval de
Artistas”

Pequenos Artistas na Primavera! (Creche)
Expressionismo (Pré-escolar)
Início da exploração do
movimento: Expressionismo

- Proporcionar o conhecimento acerca da arte e sua história;
- Promover o interesse pela observação, leitura e apreciação de diversas
obras de arte;
- Promover o desenvolvimento do pensamento artístico e criativo;
- Vivenciar a arte como meio de Expressão Humana
(emoções/sentimentos/ideias)

Equipa Educativa do Préescolar
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Março (…)

16ª edição da Semana da
Leitura

- Promover a leitura;
- Adquirir competências de literacia;
- Criar um ambiente favorável à leitura;
- Estimular através de momentos de música, leitura dança e experiências
sensoriais

Equipa Educativa do Préescolar

Crianças Pré-escolar

Março

Primavera:

- Conhecer a estação do ano e as suas características;

Equipa Educativa da
Creche

Crianças da Creche

Equipa Educativa do Préescolar

Crianças Pré-escolar

Março (21)

Teatro: “O Circo das
Estações - A Bailarina
da Primavera”

Primavera:
- A Primavera de Vivaldi e as
cores de Kandinsky

- Exploração da Estação do Ano: Primavera
- Conhecer a estação do ano e as suas características;

Dia Mundial da Árvore e
das Florestas:

- Celebração do Dia da Árvore;
- Exploração da importância das árvores na nossa vida;
- Sensibilização para a preservação do ecossistema;
- Desenvolver competências de trabalho em equipa, responsabilidade,
comunicação, autonomia através de atividades de contacto com a
Natureza;
- Promover a consciência ecológica através do aproveitamento de
matérias recicláveis;

Equipa Educativa Creche
e Pré-escolar

Crianças Creche e Préescolar

- Promover o acesso à música enquanto arte;
- Sensibilizar para a apreciação da música sinfónica/orquestral;
- Reconhecer os instrumentos da orquestra;
- Explorar diferentes andamentos rítmicos e intensidades contrastantes;
- Proporcionar a audição de diferentes estilos musicais;

Equipa Educativa do Préescolar

Crianças Pré-escolar

Creche
Plantação de uma árvore
de fruto
Pré-escolar
- Jardim Suspenso (nas
Árvores – com material
reciclado)
Março

- Apreciar espetáculos teatrais e outras práticas performativas de
diferentes estilos e características.

“O Coelho Alberto” Sinfonia nº1 de
Prokofiev – adaptada
com Coelho Alberto

- Explorar diferentes andamentos rítmicos e intensidades contrastantes;
- Proporcionar a audição de diferentes estilos musicais;
- Promover o interesse pela observação, leitura e apreciação de
obras de arte;
- Elaborar produções artísticas tendo por base as obras de Kandinsky
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Modernismo (Pré-escolar)
Abril

Início da Exploração do
movimento: Modernismo

- Proporcionar o conhecimento acerca da arte e sua história;
- Promover o interesse pela observação, leitura e apreciação de
diversas obras de arte;
- Promover o desenvolvimento do pensamento artístico e criativo;
- Vivenciar a arte como meio de Expressão Humana
(emoções/sentimentos/ideias)

Equipa Educativa do Préescolar

Crianças Pré-escolar

Abril (1)

Visita do Coelhinho da
Páscoa e caça aos ovos

- Celebração da Páscoa;
- Distribuição de ovinhos de chocolate;

Equipa Educativa Creche e
Pré-escolar

Crianças Creche e Préescolar

Museu Municipal de
Espinho

Crianças Creche

Equipa Educativa do Préescolar e Baú do Contador
de Histórias

Crianças Pré-escolar

Comunidade educativa

Comunidade
educativa

Equipa Educativa Creche e
Pré-escolar

Crianças

Abril (5)

Abril (4)

Abril (2)

Dia Internacional do livro infantil: - Promover a imaginação e criatividade;
Creche
- Promover a leitura;
- Sessão com contadora de - Criar um ambiente lúdico à volta dos livros e da leitura
histórias
Pré-escolar
- Sessão com Baú do Contador de
Histórias
Dia Mundial da Saúde
(Caminhada SCME)

- Celebração do Dia Mundial da Saúde;
- Promoção de hábitos de vida saudáveis;

Abril (4 a 8)

Semana da Saúde
(Atividades/jogos
desportivos ao ar livre)

- Celebração do Dia Mundial da Saúde;
- Promoção de hábitos de vida saudáveis

Abril (19 a 22)

A Semana da Hortinha
– Enriquecimento das
Hortinhas Biológicas

- Promover a importância da conservação dos recursos naturais no

Dia Mundial da Terra
(22)– Creche
Realização de
“Relvinhas”

mundo;

Equipas Creche e Préescolar

- Conhecer a origem dos alimentos;
- Despertar as crianças para os valores da preservação da natureza;
- Sensibilizar de forma lúdica para o uso sustentável dos recursos
naturais
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Abril (29)

Dia Mundial da Dança
- “A Arte da Dança” Medley de Danças

- Celebração do dia mundial da dança
- Sensibilizar para a importância de uma atitude positiva/otimismo
nas crianças

Equipa Creche

Crianças Creche

Equipa Pré-escolar

Crianças Pré-escolar

- Promover o contacto com diferentes culturas musicais e de dança
- Valorizar a diversidade de culturas

Pós-Modernismo (Pré-escolar)
Maio

Início de exploração do
movimento: Pós-Modernismo

- Proporcionar o conhecimento acerca da arte e sua história;
- Promover o interesse pela observação, leitura e apreciação de
diversas obras de arte;
- Promover o desenvolvimento do pensamento artístico e criativo;
- Vivenciar a arte como meio de Expressão Humana
(emoções/sentimentos/ideias)

Maio (13)

Dia da Família (a definir)

- Celebração do dia da Família
Equipa Educativa Creche
- Conhecer e valorizar o conceito de família;
e Pré-escolar
- Elaborar produções artísticas tendo por base as obras de Andy Warhol

- Famílias Pop-art

Equipa Educativa do Préescolar

Crianças Pré-escolar

Comunidade

Maio (17)

Dia Internacional da Reciclagem:

- Promover atitudes de preservação do meio ambiente;
Equipa Educativa do
- Consciencializar sobre a importância da separação do lixo e da Pré-escolar
- Arte Reciclada – Composição reutilização do mesmo;
coletiva com matérias recicláveis - Criar atividades artísticas ligando-as a uma maior consciência
que as crianças tragam do ecológica (objetivo PE)
contexto familiar

Crianças Pré-escolar

Maio (…)

"1º ano aqui vou eu!"

Professora do 1º ciclo

Leões

Equipa Educativa Creche
e Pré-escolar

Crianças Creche e Préescolar

- Promoção da adaptação das crianças ao 1º ciclo - Reflexão sobre a
integração no 1ºciclo;

Maio (27)

Dia do Brincar ao ar livre:
- Brincadeiras ao ar Livre
- Envio de panfleto com
sensibilização para a
importância do brincar e dicas
para a promoção do brincar de
forma saudável

- Contribuir para o aumento da sensibilização e da consciência sobre a
importância do brincar
- Salientar a importância do Brincar na sociedade
- Favorecer brincadeiras

AMI.RG2.23.00

- Diálogo sobre as semelhanças e diferenças na transição para o 1ºano;

- Incentivar o lúdico ao ar livre
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Junho
Junho (1)

Pequenos Artistas no Verão! (Creche)
Dia da criança:

- Celebração do Dia Mundial da Criança;

– O Circo vem à escola

- Sensibilizar para os “Direitos da Criança”;

Equipa Educativa Creche
e Pré-escolar

Crianças Creche e Préescolar

- Promover a educação emocional através do lúdico;
- Favorecer a alegria e a atividade lúdica;
Junho (6 a 10)

Oficinas de Esculturas

- Sensibilizar para o uso dos materiais que a natureza e a terra nos
fornecem;
- Explorar e observar as características físicas da argila;
- Desenvolver a criatividade, concentração e exploração tátil
- Promover a expressão de forma autoral por meio de esculturas;
- Fomentar a consciência da diferença entre elementos bidimensionais
e tridimensionais

Equipa Educativa Creche
e Pré-escolar

Crianças Creche e Préescolar

Junho (13 a 17)

Oficinas de Fotomontagem

- Aprimorar as capacidades percetivas, imaginativas e criativas;

Equipa Educativa Creche
e Pré-escolar

Crianças Creche e Préescolar

Equipa Educativa Creche

Crianças Creche
Crianças Pré-escolar

Junho

Verão
- A creche vai a banhos
- Pré- escolar praia/piscinas

- Conhecer a estação do ano e as suas características;

Junho

Festa de Fim de Ano (a avaliar)

- Convívio e celebração do final do ano letivo por parte de todos os
elementos da Comunidade Educativa;

Julho (4 a 6)

Reunião de Pais e
Encarregados de Educação

- Avaliação do ano letivo

Equipa educativa EEPE
Educadoras, Auxiliares, Prof.
de Expressão Motora e Prof.
de Expr. Musical
Educadoras

Comunidade Educativa

Pais e EE

NOTA: O plano anual de atividades pode sofrer alterações tendo em conta a planificação das Educadoras, como também a evolução do Covid-19. Algumas
atividades poderão ser canceladas ou alteradas para a modalidade online sempre com o conhecimento das Famílias. Todas as atividades propostas são
alvo de reflexão e avaliação por parte da Diretora e Conselho de Educadoras .
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- Promover a exploração de diferentes técnicas de Artes Visuais
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