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Atividade 
Objetivos Recursos Calendarização Local 

Receção e acolhimento das 
crianças que vão frequentar as 
Valências Infantis 

Promover a socialização. 
Promover o relacionamento com os adultos e com as 
crianças da Instituição. 

Educadoras 
Animadora 
Auxiliares 

setembro Valências Infantis 

Organização e decoração das 
salas de atividades e espaços 
comuns 

Embelezar a Instituição. 
Dar a conhecer às crianças como a Instituição está 
organizada. 

Educadoras 
Animadora 
 

setembro Valências Infantis 

World of discoveries Proporcionar momentos de cultura e lazer. Animadoras  
Auxiliares 

13 de setembro Porto 

Reunião de Pais Dar a conhecer à família como será organizado o 
ano letivo, normas e organização da Instituição. 

Educadoras 
Animadora 
Encarregados de Educação 

De 26 a 30 de 
setembro  

Valências Infantis 

Desfolhada Recriar e dar a conhecer tradições populares e 
caraterísticas da nossa agricultura.  
 

Educadoras 
Auxiliares 
Vestuário/ 
Adereços 

28 de setembro Valências Infantis 

Saída ao exterior para 
observar a natureza e as 
alterações trazidas pelo 
Outono 

Observar as alterações na natureza trazidas pela 
estação do ano.  

Educadoras 
Animadora 
Auxiliares 
 

setembro 
outubro 

Vila de S. Pedro de 
Rates 

Comemoração do Dia da Música 
e Dia do Idoso 

Fortalecer o convívio entre diferentes gerações 
partilhando uma música com os idosos. 
 

Educadoras 
Auxiliares 
Utentes do Lar de Idosos 

3 de outubro Pré-Escolar e Creche 
Lar de idosos 

Comemoração do Dia do Animal Conhecer as diferentes caraterísticas de animais 
domésticos/ quinta. 

Educadores 
Auxiliares 
Imagens 

4 de outubro Creche  
Pré-Escolar 

Ida ao Rates Park Contactar com a natureza. 
Proporcionar momentos de aventura. 

Equipa do pré-
escolar 
crianças 

12 de outubro Vila de S. Pedro de 
Rates 

Comemoração do Dia Mundial 
da Alimentação 

Sensibilizar as crianças para o desperdício zero. Educadoras 
Animadoras 

17 de outubro Creche  
Pré-Escolar 
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Auxiliares 
Alimentos variados 

Catl 

Ida ao moinho do ecomuseu de 
Rates 

Dar a conhecer o processo de transformação dos 
cereais em farinha. 

Equipa do pré-
escolar 
crianças 

19 de outubro Vila de São Pedro de 
Rates 

Comemoração do Halloween Brincar ao faz-de-conta.  
Realizar trabalhos alusivos à data. 
Usar roupa e acessórios. 

Educadoras 
Auxiliares 
Disfarces 

31 de outubro Creche 
Pré-escolar 
Catl 

Magusto 
 

Avivar os costumes populares e tradições.  Educadoras 
Animadora 
Auxiliares 
Produtos típicos 
Música 

11 de novembro Valências Infantis 

Assinalar o Dia da 
Prematuridade 

Sensibilizar para as consequências de nascer 
prematuramente. 

Educadora 
Auxiliares 
Animadora 

17 de novembro Valências Infantis 

Fotografia escolar Valorizar o autoconceito. Educadoras Animadoras 
Auxiliares 
Crianças 
Fotógrafo 

22 a 25 de 
novembro 
20 de 
dezembro (catl) 

Valências Infantis 

Escrever e levar a carta ao Pai 
Natal 

Enriquecer o vocabulário. 
Desenvolver a motricidade fina. 
Desenvolver a comunicação. 
Envolver as famílias nas atividades letivas. 

Educadoras Animadoras 
Auxiliares 
Crianças 
Famílias 

De 28 de 
novembro a 2 
de dezembro  

Valências Infantis 
 
 

Iniciação das preparações 
Natalícias (enfeites das salas, 
preparação da festa de Natal, 
elaboração dos postais de 
Natal). 

Promover o desenvolvimento da criatividade e da 
imaginação. 

 Vivenciar o espírito natalício. 

Educadoras 
Animadora 
Auxiliares 
Material de desgaste 

Dezembro Valências Infantis 

Assistir ao espetáculo 
“Cinderela – O musical” no 
Cine-teatro Garret 

Promover o acesso a espetáculos teatrais. 
Vivenciar a magia e o encanto dos contos de fadas. 

Equipa do pré-
escolar 
Crianças 
Autocarro 

16 de dezembro Póvoa de Varzim 
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Semana do Natal: teatro, 
espetáculo com palhaço, 
almoço de natal e chegada do 
Pai Natal. 

Sensibilizar para os valores humanos nesta quadra 
natalícia.  

Educadora 
Auxiliares 
Animadora 

19 a 23 de 
dezembro 

Valências infantis 

Musical: “O Feiticeiro de OZ 
no Gelo” 

Reconhecer a importância da interajuda nas tarefas 
domésticas.  
Vivenciar a magia e o encanto dos contos de fada. 

Animadora 
Auxiliares 

dezembro Matosinhos 

Cantares dos Reis pela 
freguesia e lar de Idosos 

Incentivar para a interação em grupo, o convívio e o 
enriquecimento cultural. 
Fomentar tradições. 
 

Educadoras 
Auxiliares 
Material de desgaste 
Instrumentos musicais 

6 de janeiro Valências infantis 

Saída ao exterior para 
observar a natureza e as 
alterações trazidas pelo 
Inverno 

Fomentar o desenvolvimento da descoberta do 
ambiente natural. 
Observar as alterações na natureza trazidas pela 
estação do ano. 

Educadoras 
Animadora 
Auxiliares 
 

janeiro Vila de S. Pedro de 
Rates 

Realizar as avaliações  Informar os pais sobre o desenvolvimento dos seus 
filhos. 

Educadoras 
Animadora 
Encarregados de Educação 

De 1 a 15 de 
fevereiro  

Valências Infantis 

Comemoração do dia de S. 
Valentim realizando trabalhos 
sobre os afetos 

Compreender a importância de valores como a 
amizade.   

Educadoras 
Auxiliares 
Animadora 
Material de expressão 
plástica 

14 de fevereiro Valências Infantis 

Preparação do Carnaval 
(decoração das salas, 
realização de máscaras) 

Estimular e promover a convivência de grupo. Educadoras 
Animadora 
Auxiliares 

fevereiro Valências Infantis 

Desfile de Carnaval Proporcionar o convívio entre crianças e escola 
através do lazer, entretenimento e brincadeira. 

Educadoras 
Animadora 
Auxiliares 
Adereços 

21 de fevereiro Valências Infantis 

Ida ao cinema Estimular o gosto pela cultura. 
Proporcionar momentos de lazer e convívio. 

Monitoras  
Auxiliares 

20 de fevereiro Viana do Castelo 

Comemoração do Dia do Pai Alicerçar a cooperação e estimular o sentimento de 
amor e de amizade entre pais e filhos. 

Educadoras 
Animadora 

17 de março Valências Infantis 
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Auxiliares 
Pais 

Comemoração do dia Mundial 
da Agricultura com uma visita 
à Horta biológica 

- Educar para a sustentabilidade do planeta. 
- consciencializar os alunos para a importância de 
comer alimentos saudáveis e biológicos.  
- Degustar um alimento semeado, cultivado e 
colhido pelos próprios alunos. 

Educadoras 
Animadora 
Auxiliares 

20 de março Vila de S. Pedro de 
Rates 

Sealife / Pavilhão da Água - Sensibilizar para a importância da água e das 
criaturas que nele habitam. 

Equipa do pré-
escolar 
crianças 

24 de março Porto 

Saída ao exterior para 
observar a natureza e as 
alterações trazidas pela 
Primavera 

Fomentar o desenvolvimento da descoberta do 
ambiente natural. 
Observar as alterações na natureza trazidas pela 
estação do ano. 

Educadoras 
Animadora 
Auxiliares 
 

março Vila de S. Pedro de 
Rates 

Comemoração do Dia 
Internacional do Livro Infantil 

Despertar interesse pela leitura. 
Aprender a conservar os livros. 

Educadoras 
Animadora 
Auxiliares 
Crianças 

3 de abril Valências Infantis 

Comemoração da Páscoa, com a 
realização de uma cesta para 
levar os ovos de Páscoa e as 
amêndoas 

 
Desenvolver a criatividade e a imaginação. 
Contactar com diferentes materiais. 

Educadoras 
Animadora 
Auxiliares 
Produtos alimentares 
Produtos de desgaste 

  
abril 
 

 
Valências Infantis 

Caça aos ovos da Páscoa Descobrir os ovos escondidos. Educadoras 
Animadoras 
Auxiliares 
Ovos da Páscoa 

6 de abril Jardim das Oliveiras – 
S. Pedro de Rates 

Visita ao centro de 
compostagem de São Pedro de 
Rates (Gorgolito)  

Sensibilizar para a importância da compostagem. Equipa do pré-
escolar 
crianças 

21 de abril S. Pedro de Rates 

Comemorar o Dia da Terra Saída ao exterior para incentivar as crianças a 
preservar a natureza. 

Educadoras 
Auxiliares 
Monitora 
Crianças 

21 de abril S. Pedro de Rates 
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Ida aos Jumpers Proporcionar um momento de diversão e lazer. Monitoras 
Auxiliares 

abril Matosinhos 

Exploratório- Centro Ciência 
Viva 

Promover o interesse, a motivação e a curiosidade 
pelas ciências. 

Monitoras 
Auxiliares 

abril Coimbra 

Comemoração do Dia da Mãe 
com atividade direcionada para 
as mesmas 

Alicerçar a cooperação e estimular o sentimento de 
afeto entre mães e filhos. 

Educadoras 
Animadora 
Auxiliares 
Mães 

5 de maio Valências Infantis 

Comemoração do dia da família 
em cada sala 

Desenvolver laços afetivos. 
 
 

Valências infantis 15 de maio Valências Infantis 

Assinalar o dia europeu dos 
parques naturais 

Reconhecer o bem estar proporcionado ao ser 
humano com o contato com a natureza, com a 
realização de um pic nic. 

Educadoras  
Auxiliares 
Crianças 

24 de maio Creche e Pré-escolar 
 

Semana “Especial dia da 
Criança” com a realização de 
diferentes atividades 
dedicadas às mesmas (jogos 
tradicionais, piquenique, 
insuflável). 

Proporcionar momentos de lazer e convivência 
entre as crianças. 
Desenvolver o faz-de-conta.  
 

Educadoras 
Auxiliares 
Monitora 
Crianças 

De 31 de maio a 
2 de junho 
 

Valências infantis 

Entrega de lembranças feitas 
pelos utentes do Lar de Idosos 

Fortalecer o convívio entre diferentes gerações. 
 

Educadoras 
Animadora 

Auxiliares  
Utentes do Lar de Idosos 

1 de junho Valências Infantis 
Lar de Idosos 

Comemoração do dia do 
Ambiente 

Assinalar o dia com um hino educativo sobre o 
ambiente. 

Educadoras 
Animadora 
Auxiliares 
Música 
Crianças 

5 de junho Valências Infantis 

Passeio de final do ano ao Zoo 
da Maia / Serralves 
 
 

Proporcionar a observação de diferentes animais. 
 
Promover o contacto com a arte e a natureza. 

Equipa do pré-
escolar 
crianças  

16 de junho Zoo da Maia / 
Serralves 
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Comemoração dos Santos 
Populares, com a decoração 
das salas 

Vivenciar tradições. Educadoras 
Animadora 
Auxiliares 
Música 
Material de desgaste 

junho Valências Infantis 

Saída ao exterior para 
observar a natureza e as 
alterações trazidas pelo Verão 

Fomentar o desenvolvimento da descoberta do 
ambiente natural. 
Observar as alterações na natureza trazidas pela 
estação do ano. 

Educadoras 
Animadora 
Auxiliares 

junho Vila de S. Pedro de 
Rates 

Canoagem Promover o gosto pelo desporto. Animadoras 
auxiliares 

junho Vila do Conde 

Parque aquático de Amarante Promover momentos de convívio e diversão. Animadoras 
auxiliares 

junho Amarante 

Assinar avaliações com os pais Informar os pais sobre o desenvolvimento dos seus 
filhos. 

Educadoras 
Animadoras 
Encarregados de Educação 

De 15 a 30 de 
junho 

Valências Infantis 

Participação no S. Pedrinho e a 
Pequenada 

Vivenciar as tradições da terra. Crianças da sala dos 5 anos, 
educadora e auxiliar 

Dia 26 de junho Póvoa de Varzim 

Cerimónia de Finalistas Celebrar a passagem para a escola e fazer a 
despedida do pré-escolar. 

Educadora 
Auxiliar 
Pais/Família 

Data a definir Pré-Escolar (Sala dos 
5 anos) 

Festa de final de ano Demonstrar à comunidade o trabalho desenvolvido 
ao longo do ano. 

Educadoras 
Animadoras 
Auxiliares 

7 de julho Valências Infantis 

Colónia Balnear Dar a conhecer diferentes lugares de lazer e 
entretenimento. 

Educadoras 
Animadoras 
Auxiliares 
Autocarro 
Brinquedos 
de praia 

De 10 a 22 
julho 

Aver-o-Mar 

Ida ao jardim zoológico de 
Lisboa 

Promover momentos de convívio e diversão. Animadoras 
auxiliares 

26 de julho Lisboa 
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Arrumação das salas e 
encerramento do ano letivo 

Avaliar o ano letivo. Educadoras 
Animadoras 
Auxiliares 

Última semana 
de julho 

Valências Infantis 


