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Atividade Objetivos Recursos Calendarização Local 

Receção e acolhimento 

das crianças que vão 

frequentar as Valências 

Infantis. 

Promover o desenvolvimento da socialização. 

Serem capazes de se relacionar 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 

Reunião de Pais. Dar a conhecer à família como será organizado o ano 

letivo, normas e organização da Instituição. 

Educadoras 

Animadora 

Encarregados de Educação 

setembro Valências Infantis 

Desfolhada. Recriar e dar a conhecer tradições populares. Educadoras 

Animadora 

Auxiliares 

Funcionários 

Produtos alimentares 

setembro Lar de Idosos 

Saída ao exterior para 

observar a natureza e 

as alterações trazidas 

pelo Outono. 

Fomentar o desenvolvimento da descoberta do 

ambiente natural. 

Observar as alterações na natureza 

trazidas pela estação do ano.  

Educadoras 

Auxiliares 

 

setembro 

 outubro 

Vila de S. Pedro de 

Rates 

Comemoração do Dia do 

Idoso – visita ao Lar de 

Idosos e entrega de 

lembranças elaboradas 

pelas crianças. 

Fortalecer o convívio entre diferentes gerações. Educadoras 

Auxiliares 

Funcionários 

 

1 de outubro Lar de Idosos 

Realização de uma 

feijoada para ser 

vendida aos pais e 

familiares das crianças 

da Instituição. 

Angariar fundos para enriquecer as salas de atividade. Educadoras 

Animadora 

Auxiliares 

Funcionários 

Produtos 

alimentares 

 

27 de outubro Cozinha e refeitório 

das Valências Infantis 



 

 

Magusto de S. Martinho, 

em conjunto com o Lar 

de Idosos. 

Avivar os costumes populares e fortalecer os laços 

intergeracionais. 

Educadoras 

 Animadora 

 Auxiliares 

 Funcionárias 

 Produtos alimentares 

 Música 

11 de novembro Lar de Idosos 

Dia Nacional do Pijama. Sensibilizar para os Direitos Internacionais da 

Criança. 

Educadoras 

Animadora 

Auxiliares 

Funcionários 

20 de novembro Valências Infantis 

Iniciação das 

preparações Natalícias 

(enfeites das salas, 

preparação da Festa de 

Natal, elaboração dos 

convites e dos postais 

de Natal). 

Promover o desenvolvimento da criatividade e da 

imaginação. 

Vivenciar o espírito natalício. 

Educadoras 

Animadora 

Auxiliares 

novembro / 

dezembro 

Valências Infantis 

Concurso de escrita de 

Natal em prosa ou 

poesia. 

Envolvimento parental. 

Fomentar o desenvolvimento da leitura e da escrita. 

Educadoras 

Animadora 

Auxiliares 

Pais 

dezembro Valências Infantis 

Feira do livro. Proporcionar contato com os livros. Educadoras 

Animadora 

Auxiliares 

Pais 

 

5 e 6 de 

dezembro 

Valências Infantis 

Festa de Natal, com a   

atuação de crianças. 

Sensibilizar para os valores humanos e familiares da 

quadra natalícia. 

Educadoras 

Animadora 

Funcionários 

Material de desgaste 

Lembranças 

Lanche 

 

Dia 15 de 

dezembro 

Salão Paroquial – S. 

Pedro de Rates 



 

 

Lanche/Convívio de 

Natal entre as valências 

infantis e o Lar. 

Promover o convívio entre utentes, funcionárias e 

Conselho de Administração do Centro Social, apelando 

ao espírito natalício. 

Educadoras 

Animadora 

Auxiliares 

Funcionários 

Lembranças 

Lanche 

20 de 

dezembro 

Lar de Idosos 

Comemoração do “Dia 

Mundial do Braille”. 

Sensibilizar para outras formas de comunicação. Educadoras 

Auxiliares 

3 de janeiro Valências Infantis 

Cantares dos Reis. Incentivar para a interação em grupo, o convívio e o 

enriquecimento cultural. 

Educadoras 

Auxiliares 

 Material de 

Desgaste 

Instrumentos musicais 

6 de janeiro Lar de Idosos e Vila 

de S. Pedro de Rates 

Comemoração do “Dia 

Mundial da 

Alfabetização”.  

Alertar para a importância da alfabetização. Educadoras 

Auxiliares 

8 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 

Auxiliares 

 

janeiro Vila de S. Pedro de 

Rates 

Comemoração do “Dia de 

S. Valentim”. 

Valorizar os sentimentos de amizade. Educadoras 

Auxiliares 

14 de fevereiro Valências Infantis 

Comemoração do “Dia 

internacional da língua 

materna”. 

Consciencializar as crianças da sua língua.  Educadoras 

Auxiliares 

21 de fevereiro Valências Infantis 

Preparação do Carnaval 

(decoração das salas, 

realização de máscaras). 

Estimular e promover a convivência de grupo. Educadoras 

Auxiliares 

fevereiro Valências Infantis 

Desfile de Carnaval. Proporcionar o convívio entre crianças e utentes, 

através do lazer, entretenimento e brincadeira. 

Educadoras 

 Animadora 

 Auxiliares 

 Funcionários 

 Adereços 

3 de março Valências Infantis, Lar 

de Idosos e Vila de S. 

Pedro de Rates 



 

 

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 

Auxiliares 

 

março Vila de S. Pedro de 

Rates 

Comemoração do “Dia do 

pai” com atividade 

(teatro ou poesia) nas 

salas. 

Alicerçar a cooperação e estimular o sentimento de 

amor e de amizade entre pais e filhos. 

Educadoras 

Animadora 

Auxiliares 

Pais 

19 de março Valências Infantis 

Comemoração do “Dia 

Mundial da Árvore” com 

poesia alusiva ao tema.  

Sensibilizar para as diferentes formas de escrita. Educadoras 

 Auxiliares 

 

21 de março Valências Infantis 

Comemoração do “Dia 

Mundial do teatro” com 

a vinda de uma 

companhia de teatro à 

Instituição. 

Desenvolver o imaginário da criança. Educadoras 

 Auxiliares 

27 de março Valências Infantis 

Comemoração do “Dia 

Internacional do livro 

infantil” com a 

elaboração de um livro 

por sala. 

Contatar com o código escrito. Educadoras 

 Auxiliares 

2 de abril Valências Infantis 

Comemoração da Páscoa, 

com a realização de uma 

cesta para levar as 

amêndoas e os ovos de 

Páscoa. 

Favorecer composições executadas pelas próprias 

crianças. 

Educadoras 

 Animadora 

Auxiliares 

Produtos alimentares 

Produtos de desgaste 

abril Valências Infantis 

Caça aos ovos da Páscoa. Descobrir os ovos escondidos. Educadoras 

Auxiliares 

Ovos da Páscoa 

17 de abril Jardim das Oliveiras – 

S. Pedro de Rates 

Comemoração do “Dia da 

mãe” com atividade 

(teatro ou poesia) nas 

salas. 

Alicerçar a cooperação e estimular o sentimento de 

amor e de amizade entre pais e filhos. 

Educadoras 

Animadora 

Auxiliares 

Mães 

2 de maio Valências Infantis 



 

 

Comemoração do Dia 

Internacional da Família. 

Descobrir a sua própria família e demonstrar a sua 

importância. 

Educadores 

Auxiliares 

15 de maio Valências Infantis 

Comemoração do “Dia do 

Autor Português” com a 

participação de um 

autor. 

Contatar com um autor português. Educadoras 

Animadora 

Auxiliares 

Autor  

22 de maio Valências Infantis 

Comemoração do Dia 

Mundial da Criança: 

atividades no parque da 

cidade. 

Promover a socialização e o desenvolvimento da 

coordenação geral do corpo. 

Educadoras 

Animadora 

Auxiliares 

30 de maio Parque da cidade da 

Póvoa de Varzim 

Ida ao Lar de Idosos 

para comemorar o Dia 

da Criança, com a 

oferta de uma 

lembrança elaborada 

pelos idosos. 

 

Convívio interageracional, enriquecendo ao laços de 

amizade e carinho entre as crianças e os idosos. 

Educadoras 

Animadora 

Auxiliares 

Funcionários 

 

30 de maio Lar de Idosos 

Rates Florida, com a 

participação das 

crianças e idosos da 

Instituição. 

Embelezar o centro da Vila com a colaboração da 

população e Entidades locais. 

Educadoras 

Animadora 

Auxiliares 

Funcionários 

Flores 

Carrinhos de 

mão 

 

junho Vila de S. Pedro de 

Rates 

Comemoração dos 

Santos Populares, com a 

decoração das salas e a 

realização das Marchas 

Populares. 

Vivenciar tradições. Educadoras 

Auxiliares 

 Música 

Material de 

desgaste 

junho Valências Infantis 

S. Pedro e a Pequenada Levar as crianças a viver tradições. Educadoras 

Auxiliares 

 

27 de junho Auditório da Lapa na 

Póvoa de Varzim 



 

 

 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 

Auxiliares 

junho Vila de S. Pedro de 

Rates 

Passeio de Fim de Ano. Promover a convivência com todas as crianças do 

Jardim de Infância e CATL. 

Educadoras 

Animadora 

Auxiliares 

Data a definir Local a definir 

Festa de Atividades 

Extracurriculares.  

 

Promover a socialização entre as crianças e os seus 

familiares. Demonstrar as aprendizagens adquiridas 

ao longo do ano. 

Educadoras 

Auxiliares 

Professores 

Pais 

Data a definir Centro Social de S. 

Pedro de Rates 

Festa de Finalistas. Celebrar a passagem para a escola e fazer a 

despedida do pré-escolar. 

Educadoras dos finalistas 

Auxiliares 

Pais 

Data a definir Local a definir 

Colónia Balnear em 

conjunto com as 

Valências Infantis. 

Dar a conhecer diferentes lugares de lazer e 

entretenimento. 

Educadoras 

Animadora 

Auxiliares 

Transporte 

Produtos alimentares 

julho Póvoa de Varzim 

Exposição Sénior, em 

conjunto com as IPSS´s 

do Concelho (Valências 

Infantis e Idosos). 

Expôr e/ou vender os trabalhos realizados pelos 

utentes nas suas Instituições. 

Educadoras 

Animadora 

Funcionários 

 

julho – dia a 

definir 

Passeio Alegre – Póvoa 

de Varzim 

Arrumação das Salas e 

encerramento do ano 

letivo. 

Avaliar o ano letivo. Educadores 

Auxiliares 

Última semana 

de julho 

Valências Infantis 


