PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – Creche e Educação Pré-Escolar – ANO LETIVO 2015/2016

Este plano de atividades foi elaborado a pensar nos interesses e necessidades das crianças para as quais o mesmo se destina, estando
por isso sujeito a novas alterações, sempre que as mesmas se justifiquem. Terá sempre como pressuposta a preocupação de se adequar ao
grupo em questão, tendo como objetivo fundamental promover o bem-estar e o desenvolvimento do grupo em geral e de cada criança
individualmente.
MÊS
Setembro

IMP I028.1

TEMA

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

OBJECTIVOS

Integração/Adaptação
das Crianças

 Propor jogos e atividades em pequenos
grupos de modo a que se estabeleçam
amizades;
 Dar liberdade de escolha observando as
suas atitudes e comportamentos de modo a
que a orientação do adulto seja adequada;
 Estruturação de regras e rotinas;
 Conhecimento e encadeamento das rotinas,
desde a chegada até à saída;
 Exploração de pequenas histórias;
 Sensibilização e acompanhamento na fase
de arrumação, limpeza e conservação do
material dos espaços físicos;
 Atividades livres de expressão plástica;
 Expressão Musical: cântico de canções
simples, com e sem mímica;
 Exploração e brincadeiras no exterior;

 Promover a integração /(re) adaptação das
crianças na instituição;
 Promover a colaboração entre a escola e a
família;
 Criar laços afetivos entre crianças/crianças e
crianças/adultos, de modo a que se possam
estabelecer regras;
 Adquirir hábitos relativos à rotina diária;
 Promover o conhecimento e a manipulação
dos diferentes objectos e materiais existentes na
sala;
 Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar
e segurança;
 Estimular a atenção e a concentração;
 Estimular a linguagem verbal e não-verbal;
 Sensibilizar para a importância da interação
entre a escola – família;
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Reunião de Pais

Outubro

 Elucidar a família das atividades a desenvolver
 Assuntos referentes ao funcionamento da ao longo do ano;
sala e ao projeto pedagógico;
 Dar a conhecer o Projeto de Sala e o Plano
 Atividades extracurriculares (inscrições e Anual de Atividades;
informações)
 Outras informações relevantes;

Estação do Ano
Outono

 Canções e histórias inerentes ao tema;
 Conhecer alguns elementos característicos da
 Realização de atividades de expressão época: frutos, cores…;
plástica;
 Observar as modificações da natureza com a
 Observação das alterações dos elementos chegada do Outono;
da natureza, nesta estação do ano, através de  Sensibilizar a criança para a observação da
caminhadas pela comunidade.
transformação da natureza.

Feira de Outono

 Confeção de iguarias alusivas à época;
 Venda à comunidade;

Dia do Idoso

 Fomentar relações entre a escola e a família;
 Envolver as crianças no processo de
organização deste evento;

 Realização de uma lembrança para os  Promover o desenvolvimento da socialização,
Idosos da Instituição;
através do contacto com pessoas mais velhas;
 Visita aos Idosos para entrega da  Sensibilizar para o afecto e o respeito a ter
lembrança;
com os idosos.
 Atividade conjunta;
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Dia da Alimentação
Atividade em conjunto
com a Nutricionista da
AHS

Visita ao Parque de
Estarreja

Halloween

Novembro

Magusto

 Projeção e visualização de uma história  Promover hábitos de uma
alusiva à temática;
Saudável;
 Realização de um prato diferente e divertido  Explorar os sentidos;
para o lanche das crianças;
 Promover momentos Lúdicos;

Alimentação

 Conhecer os estados e mudanças que
 Visita ao parque para observação da ocorrem na natureza;
Natureza. Parque de diversões.
 Promover momentos lúdicos e de diversão
num espaço diferente;
 Conhecer o meio envolvente da instituição;
 Realização de trabalhos de expressão
plástica, dos elementos alusivos ao tema  Estimular o desenvolvimento da imaginação e
(abóboras, fantasmas, bruxas, etc.)
criatividade, através da vivência do imaginário;
 Histórias e canções referentes ao tema;
 Dar a conhecer e valorizar as tradições
 Proposta aos pais para construção de uma internacionais;
bruxa com materiais de desperdício;
 Fomentar as relações entre a escola e a
 Realização de uma exposição coletiva, na família;
instituição;

 Realização de trabalhos de expressão  Reviver a tradição de S. Martinho de uma
plástica;
forma lúdica;
 Canções e histórias inerentes ao tema;
 Partilhar momentos de convívio entre todos;
 Visualização do castanheiro do pomar e  Incentivar as famílias a participar em
exploração de ouriços e castanhas;
atividades da Creche e JI;
 Visualização da lenda de S. Martinho;
 Proporcionar a exploração de sensações,
 Comemoração do magusto em conjunto incentivando a criatividade e a imaginação.
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com os idosos do lar.

Direitos das crianças

 Dia Nacional do pijama, história alusiva ao  Envolver as crianças de forma lúdica
tema;
explorando o tema dos Direitos da Criança.
 Jogos e atividades com almofadas;
 Estimular
os
valores
da
partilha
e
solidariedade.
 Pinturas e desenhos livres.

Plano de Formação/
Informação,

 Workshop Alimentação Saudável para as  Sensibilizar os pais para a prática de uma
alimentação saudável na família;
Famílias
 Promover
momentos
de
partilha
de
experiências entre famílias e equipa educativa.

(envolvimento das famílias e
parceiros)

Dezembro

Natal

 Diálogos e registos sobre a época natalícia;
 Construção de elementos alusivos à época
Elaboração de
natalícia, para decoração da sala e diversos
presépios para
espaços da instituição;
Exposição Coletiva na  Elaboração e decoração da árvore de Natal;
AHS
 Elaboração de uma carta para o Pai Natal;
 Venda de rifas e elaboração do cabaz de
Natal, entre todas as valências;
Visita á Casa do pai
 Trabalhos de expressão plástica;
Natal- entrega da
 Participação dos pais na realização de um
Carta
elemento decorativo alusivo à época natalícia;
 Visualização de filmes alusivos ao Natal;
 Histórias e canções referentes ao tema;
Festa de natal na AHS
 Festa de Natal para as crianças, e presença
do Pai Natal para entrega dos presentes.

 Fomentar o respeito pelos costumes e
tradições de Natal;
 Promover o espírito de colaboração, de
partilha e de solidariedade;
 Estimular a imaginação e a criatividade;
 Valorizar as tradições;
 Incentivar o interesse pela escrita;
 Proporcionar momentos de diversão;
 Vivenciar valores inerentes ao espírito
natalício;
 Incentivar as famílias a participar em
atividades na Creche/JI;
 Proporcionar momentos de magia e alegria;
 Promover a colaboração e convívio da família
nas atividades da instituição.
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Janeiro

Ano Novo: Árvore dos
Desejos em conjunto
com os Idosos

Dia de Reis

Inverno

Fevereiro

Dia dos namorados
(Amigo)

Carnaval

 Elaboração de uma árvore coletiva dos Proporcionar momentos de partilha e união entre
as duas valências da AHS;
desejos e votos para 2016;
 Promover a tradição do dia dos Reis de forma
lúdica e criativa;
 História “Os Rei Magos”;
 Estimular a criatividade e a imaginação;
 Realização de coroas para cada criança;
 Cântico das Janeiras por toda a instituição e  Fomentar o convívio entre a comunidade;
 Vivenciar tradições.
comunidade;

 Reconhecer as alterações do
 Realização do “I Desfile de Gorros e características desta estação do ano.
cachecóis de Inverno!”
 Realização de atividades alusivas à estação
do ano: O Inverno;
 Trabalhos de expressão plástica;
 Histórias, canções, poemas e lengalengas
inerentes ao tema.

clima

e

 Realização de atividades alusivas ao Dia de  Partilhar sentimentos de alegria e diversão
S. Valentim;
através de situações lúdicas;
 Elaboração de uma prenda para o melhor  Sensibilizar para os afectos, o respeito e a
amigo;
amizade;

 Exploração do tema: Carnaval;
 Preparação dos adereços para o Carnaval;
 Elaboração de máscaras de Carnaval

 Partilhar sentimentos de alegria e diversão;
 Valorizar as tradições culturais;
 Reviver a tradição do Carnaval;
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Março

Dia do Pai

Dia da Árvore

Primavera
Participação na
Exposição de
Espantalhos com
materiais recicláveisCME 17 março

utilizando diversos materiais;
 Desenvolver a socialização e a convivência
 Exploração de canções inerentes ao tema;
entre diversas faixas etárias;
 Participação no desfile de Carnaval;
 Facilitar o intercâmbio entre a escola e a
 Realização de um baile de Carnaval, em comunidade;
que as crianças vêm fantasiadas de casa;
 Proporcionar à criança a experiência de
diferentes realidades;
 Elaboração de uma prenda para oferecer ao  Incentivar a reflexão para a importância da
pai;
família, nomeadamente, a figura paternal;
 Exploração da figura paterna, com  Valorizar os laços familiares;
diferentes meios;

 Exploração de uma história alusiva ao tema;  Incentivar as crianças desde pequenas a
 Realização de trabalhos de plástica, cuidar das árvores e da natureza e compreender
a sua importância;
alusivos ao tema;
 Plantação de uma árvore;
 Experiências com a água;
 Compreender as transformações que ocorrem
na Primavera;
 Exploração do tema: Primavera, através de  Aprender a tratar de plantas;
 Reconhecer a importância das árvores e das
actividades alusivas;
 Identificação e reprodução de sons da plantas nas nossas vidas;
 Proporcionar momentos de observação e
Natureza;
exploração da Natureza curiosidade;
 Trabalhos de expressão plástica;
 Interiorizar atitudes de respeito e preservação
 Histórias e canções inerentes ao tema;
 Passeios
pela
comunidade,
para do meio ambiente;
 Sensibilizar para a proteção da natureza.
observação da natureza;
 Plantação/Exploração de sementeiras.

6|Pági na

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2015/ 2016 – Creche e Educação Pré-Escolar

Páscoa

Abril

O livro
Visita à Biblioteca
Municipal

Saúde

Plano de Formação/
Informação,
(envolvimento das famílias e
parceiros)

 Audição e exploração de histórias alusivas
ao tema;
 Trabalhos de plástica alusivos ao tema;
 Realização de uma lembrança para as
crianças levarem para casa;
 Caça ao Ovo;
 Confeção de um folar.

 Conhecer as tradições associadas à Páscoa;
 Promover e valorizar as tradições da Páscoa;
 Desenvolver o gosto pela cultura;

 Apresentação de uma história com recurso
a tapetes narrativos, e kamishibai;
 Visita à Biblioteca Municipal de Estarreja:
regras de funcionamento deste espaço;

 Promover o respeito e o gosto pelo livro;
 Fomentar hábitos de leitura.

 Sensibilizar para a importância dos cuidados
de saúde e higiene;
 Audição de uma história alusiva ao tema;
 Promover o contacto com profissionais de
 Visita da enfermeira para demonstração de saúde, combatendo possíveis receios;
alguns instrumentos médicos;
 Conhecer diferentes utensílios usados pelos
 Elaboração de uma atividade recriando um profissionais de saúde.
hospital de brinquedos;

 Palestra Temática ligada à Saúde;
 Distribuição de flyer informativo
Encarregados de Educação;

 Ajudar os Encarregados de Educação a
saberem como agir em situações de emergências
aos e outras formas de agir em determinadas
situações ligadas á saúde e higiene;
 Promover a troca de experiências e partilha de
informação;
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Maio

Dia da mãe

Exposição de Arte
para as mães:
“O coração da Minha
mãe é o melhor do
mundo!”
Lanche convívio com
as Famílias no jardim
da AHS “I Manta no
chão, vai ser só
diversão”

 Elaboração de uma prenda para oferecer à  Sensibilizar para a relação mãe-filho;
mãe;
 Valorizar os laços familiares;
 Canções e poesias relativas à mãe;
 Sensibilizar para a apreciação e gosto por
 Exposição Surpresa para as Mães no jardim atividades Artísticas;
da AHS;

 Atividade conjunta com familiares
crianças;
 Lanche no Exterior/ Pic-Nic;

das

 Valorizar o conceito da família.

Dia Mundial da
Criança

Junho

 Comemoração do Dia Mundial da Criança  Proporcionar momentos de alegria e diversão,
em contacto com a natureza e com diversas neste dia especial;
surpresas;
 Fomentar relacionamentos saudáveis entre os
 Lanche no Exterior/ Pic-Nic;
pares;
Articulação com o
 Valorizar a criança como ser único, individual e
1º Ciclo Ensino Básico - Visita às Instalações do 1º Ciclo do Ensino irrepetível.
Grupo Pré-escolar
Básico da localidade;
(Crianças com 5 anos)
- Realização de jogos em conjunto com  Promover a articulação da educação préalgumas turmas do 1ºCiclo;
escolar com o 1º Ciclo;
 Facilitar a transição da criança para a
escolaridade obrigatória.
- Distribuição de jornal informativo acerca da
importância da prática de exercício físico e
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Plano de Formação/
Informação,
(envolvimento das famílias e
parceiros)

Verão

atividades
de
movimento/relaxamento  Promover a troca de experiências e partilha de
desenvolvidas com as crianças ao longo do informação;
ano;
 Fomentar as relações entre Creche/JI e
Família.

 Trabalhos de expressão plástica sempre
que possível no exterior;
 Canções e histórias alusivas ao tema no
exterior, à sombra das árvores;
 Compreender as transformações que ocorrem
 Passeios pela comunidade;
no Verão;
 Idas à praia.
 Estimular a observação e a curiosidade.
 Jogos e brincadeiras com água;

Ida ao Museu de Serralves Porto;
Passeios e Visitas ao
Exterior

Visita a Ludoteca/Bebé teca;
 Proporcionar momentos de convívio e de
diversão;
 Proporcionar momentos emotivos e felizes que
marquem positivamente as crianças e toda a
comunidade educativa.

Julho

Festa de Fim de Ano

 Preparação de adereços, enfeites e  Promover momentos diversificados e divertidos
apresentações para a festa de fim de ano para as crianças;
letivo;
 Partilhar
com
a
comunidade
os
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 Realização da festa de fim de ano letivo.

Férias

 Idas à Praia;
 Elaboração de um livro desdobrável com o
registo dos momentos mais marcantes do ano;
 Atividades de escolha livre na sala de
atividades e no espaço exterior;
 Saídas;
 Passeios pela comunidade;
 Jogos com água na piscina insuflável;
 Brincadeiras de exploração sensorial: água,
areia, terra;
 Piqueniques;
 Entrega das Capas finais de Trabalho.
 Organização do novo Ano Letivo.

Julho e
Agosto

Data:

Educadoras:

Directora Técnica:

acontecimentos vivenciados ao longo do ano
letivo;
 Conhecer novos locais e explorar o meio
próximo e o meio mais alargado;
 Estimular e explorar o contacto com diversos
materiais.

Presidente da Direcção:
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