
 

 

 
 

PROJETO DE  

VALÊNCIA DE CRECHE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Casa do Povo de Óbidos - Creche e Jardim de Infância 

Ano letivo de 2016/2019



  

Casa do Povo de Óbidos - Creche e Jardim de Infância 
Ano letivo de 2018/2019 

0 
  

 

ÍNDICE 
 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 1 

PRINCÍPIOS GERAIS E OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO EM CRECHE ............................ 2 

METAS DE APRENDIZAGEM........................................................................................................... 4 

COMPETÊNCIAS PEDAGÓGICAS .................................................................................................... 6 

INTERAÇÃO INSTITUIÇÃO/FAMILIA ............................................................................................... 7 

INTERAÇÃO INSTITUIÇÃO/COMUNIDADE ..................................................................................... 7 

TEMA DO PROJETO CURRICULAR .................................................................................................. 8 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO PROJETO EM CADA ÁREA ...................................................... 10 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE CRECHE 2018-2019 .............................................................. 13 

AVALIAÇÃO .................................................................................................................................. 18 

CONCLUSÃO ................................................................................................................................ 19 

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Casa do Povo de Óbidos - Creche e Jardim de Infância 
Ano letivo de 2018/2019 

1 
  

 

 INTRODUÇÃO 

 

A primeira infância é uma fase da vida que envolve mudanças significativas a 

nível físico, cognitivo e social; é o período em que se constitui a base de toda a 

formação da personalidade da criança.   

A este processo dá-se o nome de desenvolvimento. É desta realidade que 

parte o grande objetivo deste projeto: proporcionar um ambiente favorável ao 

desenvolvimento harmonioso e equilibrado de todas as crianças, promovendo o 

estabelecimento de relações e de vínculos afetivos.  

Para que este processo possa acontecer, o nosso trabalho quotidiano com as 

crianças tem sempre em vista o desenvolvimento global e equilibrado de todas 

as suas potencialidades, pelo despertar da curiosidade e do pensamento 

crítico, pela promoção da saúde e bem-estar, pela formação moral e inserção 

em grupos e outras comunidades exteriores à família, respeitando sempre o 

ritmo individual de cada criança.  

É no decurso dos três primeiros anos que uma criança vai aprender as 

principais regras de relacionamento com os outros, a andar a falar e a resolver 

problemas. É através da relação com o outro, do que lhe é permitido ou não, 

das respostas facultadas e da rapidez com que estas são dadas que o 

processo de tornar cada criança num indivíduo único e com uma identidade 

própria se processa.   

Em creche é imprescindível definir formas de pensar e organizar a intervenção 

do educador, o que implica uma profunda reflexão sobre a importância das 

atividades, experiências e vivências a proporcionar às crianças.   

Neste contexto, surge a necessidade de desenvolver um instrumento de gestão 

pedagógica, que defina as prioridades nas aprendizagens e desenvolvimento 

de cada grupo específico, de acordo com as características e necessidades 

concretas das crianças que o constituem.   
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PRINCÍPIOS GERAIS E OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DA 

EDUCAÇÃO EM CRECHE 

 

Os processos de ensino e aprendizagem deverão contribuir, nesta primeira 

etapa da Educação para a Infância, para que as crianças alcancem diversos 

objectivos. Em conformidade com a Lei nº 248 da primeira série do diário da 

Republica, de 27 de Outubro de 1989, são referidos os seguintes objetivos da 

creche: 

 

Descobrir, conhecer e controlar progressivamente o próprio corpo, 

formando uma imagem positiva de si mesma, valorizando as suas 

capacidades e limitações, adquirindo hábitos básicos de saúde e bem-

estar. 

 

Actuar de forma cada vez mais autónoma nas suas actividades de 

rotina, adquirindo progressivamente segurança afectiva e emocional, 

desenvolvendo as suas capacidades de iniciativa e confiança em si 

mesmo. 

 

Relacionar-se com os adultos e as outras crianças, percebendo e 

aceitando as diferentes emoções e sentimentos, expressando e 

desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração. 

 

Observar e explorar o seu ambiente com uma atitude de curiosidade e 

cuidado, identificando as características e propriedades significativas 

dos elementos que o compõem, elaborando a sua percepção deste 

ambiente e atribuindo-lhe significado. 

 

Regular gradualmente o seu comportamento nas propostas de jogo, de 

rotinas e outras actividades apresentadas pelo adulto, desfrutando com  
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elas e utilizando-as para os seus interesses, conhecimentos, 

sentimentos e emoções. 

 

Coordenar a sua ação com as ações do outro, descobrindo gradualmente que 

os outros têm a sua própria identidade, os seus pertences, relações e 

aceitando-os. 

 

Compreender as mensagens orais que lhes são dirigidas nos contextos 

habituais, aprendendo progressivamente a regular o seu comportamento 

em função deles. 

 

Comunicar com os outros utilizando a linguagem oral e corporal para 

expressar os seus sentimentos, desejos e experiências e para 

influenciar o comportamento dos outros. 

 

Descobrir as diferentes formas de comunicação e representação, 

utilizando as suas técnicas e recursos mais básicos e desfrutar com 

elas. 

 

 

A creche deve assim, e de acordo com o supra referido, favorecer o 

desenvolvimento físico e mental, diminuindo os efeitos desfavoráveis da 

separação temporária da criança da família, em que o educador de infância, 

terá aqui um papel fundamental. 
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METAS DE APRENDIZAGEM 

 

As áreas de conteúdo abordam formas de pensar e organizar a intervenção e a 

acção do educador de infância no ambiente educativo, podendo proporcionar 

às crianças experiências e aprendizagens diversificadas para o seu 

desenvolvimento. 

 

ÁREA DE FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 

 

 O corpo e a própria imagem; 

 Os primeiros grupos sociais; 

 A atividade e a vida quotidiana; 

 O cuidado de si mesmo. 

 

Esta área faz referência ao conhecimento de si mesmo e à formação da própria 

identidade que se desenvolve na criança desde os primeiros segundos de vida. 

O conhecimento que a criança adquire sobre o seu corpo e a configuração da 

sua própria imagem são devidos, não só ao processo maturativo, mas também 

à sua própria atividade, a interação social e à estimulação que produz no seu 

ambiente. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO 

 

 A vida em sociedade; 

 Os objetos, 

 Animais e plantas; 

 

O conhecimento do ambiente imediato realiza-se a partir do mais próximo da 

criança até outras áreas mais distantes mas também ligadas aos seus 

interesses. 
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A introdução de festas e tradições na escola como elemento que vincula o 

ambiente contribuirá para integrar a criança no seu meio físico e social. 

 

ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO 

 Domínio da Educação Motora 

 Domínio das Artes Visuais 

- Subdomínio das Artes Visuais 

- Subdomínio da Dramatização 

- Subdomínio da Música 

- Subdomínio da Dança 

 Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

 Domínio da Matemática 
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COMPETÊNCIAS PEDAGÓGICAS 

 

- Contribuir para a segurança e bem-estar da criança, nomeadamente no 

âmbito da saúde individual e coletiva;  

- Ajudar a criança a conhecer-se a si própria, para melhor conhecer as suas 

capacidades e superar as suas dificuldades;  

- Estimular o desenvolvimento global da criança através da realização de 

atividades que favoreçam aprendizagens significativas;  

- Promover a autonomia, a autoconfiança e o sentido de responsabilidade; 

- Desenvolver as suas capacidades de expressão e comunicação, assim como 

a imaginação criativa; 

- Incentivar e incutir nas crianças o espírito de solidariedade/colaboração entre 

elas;  

- Incentivar a criança a interagir com o que a rodeia;  

- Contribuir para que o desenvolvimento da criança seja o mais harmonioso 

possível;  

- Adquirir a capacidade de confiar nos colegas e nos adultos;  

- Incentivar a participação das famílias no processo educativo;  

- Proporcionar às crianças oportunidades que facilitem o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo social e psicomotor;  

- Entender e respeitar as características individuais de cada criança, assim 

como as suas necessidades básicas;  

- Favorecer a igualdade de oportunidades entre todas as crianças, respeitando 

o seu ritmo e a sua individualidade.  
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INTERAÇÃO INSTITUIÇÃO/FAMILIA 

  

A creche e a família são dois contextos educativos que contribuem para a 

educação de uma mesma criança e porque a família é o principal responsável 

pela educação dos seus filhos, aos pais assiste o direito de conhecer, 

selecionar e contribuir ativamente na resposta educativa que desejam para os 

seus filhos.  
A positiva colaboração entre família e Infantário só será possível se os pais 

conseguirem reconhecer a formação profissional do educador e do suporte que 

este pode proporcionar à família, através do conhecimento e do diálogo mútuo, 

em prol da aprendizagem e do desenvolvimento integral da criança (Bastiani, 

1993 citado por Mata & Pedro, 1997). 

As parcerias com os pais devem caracterizar-se pela confiança e respeito 

mútuo incluindo também um assíduo dar-e-receber em diálogos sobre o 

crescimento e desenvolvimento das crianças, visto que ambos estão 

envolvidos e têm interesse pelo bem-estar das mesmas (Post, 2007).            
Assim podemos dizer que é nosso objetivo fomentar a interação 

escola/família, relação vital para o sucesso do ambiente educativo. 

 

INTERAÇÃO INSTITUIÇÃO/COMUNIDADE 

  

O facto do Projeto curricular ter em consideração o meio social no qual as 

crianças vivem, incluindo a participação de diferentes parceiros da 

comunidade, contribui significativamente para a resposta educativa 

proporcionada às crianças. A colaboração dos pais, e também de outros 

membros da comunidade, o contributo dos seus saberes e competências para 

o trabalho educativo a desenvolver com as crianças, são meios essenciais que 

alargam e enriquecem situações de aprendizagem. Assim, podemos dizer que 

é nosso objetivo, promover a interação escola-comunidade. 
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TEMA DO PROJETO CURRICULAR 

 

“CRESCER A BRINCAR” 

 

A Creche constitui uma das primeiras experiências da criança num sistema 

organizado, exterior ao seu círculo familiar, onde irá ser integrada e no qual se 

pretende que venha a desenvolver determinadas competências e capacidades.  

Uma criança que frequenta a creche tem a oportunidade de viver com um 

grupo de iguais, de brincar, de conversar num ambiente social de aceitação, de 

confiança; de contacto corporal; tem também a possibilidade de adquirir novas 

e positivas experiências: cognitivas, afetivas, sociais e emocionais.  

 

Para o ano letivo 2018/2019 o tema na valência de creche é “Crescer a 

Brincar”, atendendo à importância que a brincadeira apresenta no 

desenvolvimento infantil. 

 

O tempo e o espaço para brincar criam oportunidade para a criança 

desenvolver as competências físicas e de linguagem, começar a tomar 

decisões e fazer escolhas, interagir com os outros (fazer amigos), aumentar a 

sua autoconfiança, desenvolver a autonomia e independência, desenvolver a 

criatividade, imaginação e desenvolver os seus interesses de forma natural. 

Além destas competências, através da brincadeira a criança desenvolve sua 

capacidade intelectual. De acordo com Vygotsky, a criança através da 

brincadeira, vai construindo a definição funcional dos conceitos e, com isso, vai 

desenvolvendo o pensamento abstrato e a capacidade de realizar escolhas 

conscientes.   
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O tema anual está dividido em 3 grandes áreas (Brincar, Sentir e Explorar), 

sendo os objetivos para cada um os seguintes:    

 

SENTIR  

 

- Promover a identificação, expressão das emoções e regulação emocional; 

- Promover a gestão das emoções negativas;   

- Sensibilizar para o grupo das emoções positivas: alegria, amor e otimismo.  

 

BRINCAR 

 

- Valorizar a brincadeira no dia a dia;  

- Promover as aprendizagens através da brincadeira (brincar à matemática, às 

escolas);  

- Valorizar a brincadeira adulto-criança;  

- Proporcionar brincadeiras em todas as áreas.  

 

EXPLORAR  

- Incutir a curiosidade e espirito científico nas crianças;  

- Incentivar o observar, questionar, experimentar/testar e concluir. 
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO PROJETO EM CADA ÁREA 

 

O Projeto curricular “Crescer a Brincar” reflete as três Áreas de Conteúdo 

mencionadas no documento das Orientações Curriculares para a Educação no 

Pré-escolar. 

 

 

  ÁÁRREEAA  DDEE  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  PPEESSSSOOAALL  EE  SSOOCCIIAALL    

 

--  Ter consciência de si e do outro;  

- Conhecer-se a si próprio; 

- Reconhecimento de membros da própria família; 

- Gostar de aprender; 

- Respeitar os outros; 

- Aceitar as diferenças e outras culturas; 

- Ser tolerante; 

- Ter espírito de cooperação; 

- Ser solidário; 

- Saber partilhar; 

- Aquisição progressiva de hábitos de higiene e autonomia pessoal; 

 

ÁÁRREEAA  DDOO  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO  DDOO  MMUUNNDDOO  

 

- Participar em festas tradicionais;  

- Conhecer a sua cultura e a cultura de outros; 

- Respeitar as diferenças culturais e sociais. 

- Reconhecer e distinguir alguns animais; 

- Reconhecimento de algumas características do ambiente natural (estações do 

ano); 
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ÁÁRREEAA  DDAA  EEXXPPRREESSSSÃÃOO  EE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  

 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita: 

 

 Compreender as mensagens que o adulto lhe comunica 

 Adquirir progressivamente um vocabulário ajustado às suas 

possibilidades de expressão 

 Conhecer contos e canções de tradição popular 

 Mostrar iniciativa por observar contos de imagens 

 Iniciar a realização de garatujas 

 

Subdomínio das Artes Visuais: 

 Manipular ativamente os materiais úteis para a expressão plástica 

 Desenvolver a coordenação óculo-manual  

 Identificar as cores primárias  

 Ser criativo 

 Expressar vivências, fantasias, sucessos, emoções 

 

Subdomínio da Musica e da Dança: 

 Desenvolver o interesse e gosto por diferentes audições musicais  

 Ser capaz de participar em pequenas danças 

 Ser capaz de se movimentar ao som da música 

 Identificar sons e ritmos  

 

Domínio da Educação Motora: 

 Mostrar iniciativa por imitar movimentos e representar ações através da 

mímica 

 Distinguir as três posturas básicas: de pé, sentado, tombado 

 Utilizar o corpo para expressar e comunicar conhecimentos 

 Imitar e representar situações 
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Domínio da Matemática: 

 Observar e reconhecer formas iguais ou diferentes 

 Distinguir alguns opostos 

 Conhecer as propriedades e relações entre os objetos. 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE CRECHE 2018-2019 

 

PROJECTO “Crescer a Brincar” 

 
 

TEMA 

 

 

CALENDARIZAÇÃO 
 

ATIVIDADES 
 

COMPETÊNCIAS 

 

DINAMIZADORES 

 

LOCAL 

 

DESTINATÁRIOS 

 

 

 

Adaptação 

 

 

 

setembro 

 

- Histórias; 

- Jogos; 

- Canções; 

- Trabalhar as emoções 

e autoestima; 

 

- Adaptação à nova sala, novas 

rotinas, ao grupo de crianças e aos 

adultos responsáveis pela sala; 

- Explorar os novos espaços físicos e 

os materiais existentes na sala; 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

 

 

 

- Comunidade 

 

Creche 

Jardim de Infância 

 

 

 

O Outono 

 

 

de 21 de setembro a 

21 de dezembro 

 

- Vivência da temática 

do Outono. 

- Atividades alusivas à 

temática das vindimas 

 

- Identificar a estação do ano 

através das características próprias 

desta estação. 

- Conhecer e vivenciar tradições da 

comunidade. 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

 

 

- Comunidade 

 

Creche 

Jardim de Infância 

 

 

 

Semana da 

Alimentação 

 

 

 

de 15 de outubro a 19 

de outubro 

 

- Realizar atividades 

relacionadas com a 

alimentação saudável e 

hábitos de higiene; - 

Realizar uma atividade 

de culinária. 

 

- Comemorar o dia da Alimentação; 

- Reconhecer e fomentar bons 

hábitos alimentares; 

- Reconhecer a importância dos 

alimentos e higiene na saúde. 

 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

 

- Comunidade 

 

 

Creche 

Jardim de Infância 
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Dia das 

Bruxas 

 

 

31 de outubro 

- Realizar atividades 

relacionadas com o dia 

das bruxas. 

- Festa do Dia das 

Bruxas 

 

- Facilitar o conhecimento e 

valorização das tradições 

internacionais; 

- Desmistificar os medos infantis. 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

 

- Comunidade 

 

Creche 

Jardim de Infância 

 

 

 

Pão por Deus 

 

 

de 29 de outubro a 2 

de novembro 

 

- Realização de broas 

do Pão por Deus. 

- Partilha do Pão por 

Deus. 

- Atividades de 

expressão plástica 

alusiva à temática. 

 

- Conhecer e participar em 

manifestações culturais próprias da 

comunidade. 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

 

 

 

- Comunidade 

 

Creche 

Jardim de Infância 

 

 

 

 

Dia de São 

Martinho 

 

 

 

de 5 a 09 de novembro 

 

- Realização do 

Magusto. 

- Decoração das salas 

com motivos alusivos à 

temática. 

- Feira de Outono com 

venda aos pais e à 

comunidade. 

 

- Promover a preservação das 

tradições populares; 

- Preservar e reviver a tradição 

popular do S. Martinho, de uma 

forma lúdica; 

- Proporcionar momentos de convívio 

e confraternização. 

 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

- Pais 

 

 

 

- Comunidade 

 

 

Creche 

Jardim de Infância 

 

 

 

 

 

Dia do 

Pijama 

 

 

 

 

 

dia 20 de novembro 

 

 

- Atividade solidária 

para a angariação de 

fundos para a 

Instituição Mundos de 

Vida. 

- Decoração da 

Instituição alusiva ao 

dia; 

- Leitura da história; 

- Atividades lúdicas; 

 

- Sensibilizar para a importância da 

família; 

- Promover o conhecimento dos 

direitos das crianças; 

- Angariar fundos para ajudar 

crianças mais desfavorecidas; 

- Proporcionar uma atividade lúdica, 

educativa e solidária onde reine a 

fantasia, a diversão e a surpresa. 

 

 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

- Pais 

- Famílias 

 

 

 

 

- Comunidade 

 

 

 

 

Creche 

Jardim de Infância 
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- Sessão fotográfica; 

 

 

Planetário 

  

- Visualização teatro 

imersivo 360º 

 

- Proporcionar momentos de diversão 

e relaxamento; 

- Experienciar novas sensações e 

atividades; 

- Desenvolver a concentração. 

 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

 

 

 

- Salão da 

Capeleira 

 

 

Creche 

Jardim de Infância 

 

 

 

Vivência 

do Natal 

 

 

de 1 a 24 de dezembro 

 

- Vivência da temática 

do Natal. 

- Decoração da 

instituição; 

- Confeção da prenda 

de Natal; 

- Festa de Natal 

dia 15 de 

dezembro. 

 

- Reconhecer as tradições culturais. 

- Incutir a participação das famílias 

na Festa de Natal 

- Fomentar o respeito pelos 

costumes e tradições de Natal; 

- Fomentar o convívio entre a 

comunidade escolar. 

 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

- Famílias 

 

 

- Salão da 

Usseira 

 

 

Creche 

Jardim de Infância 

 

 

 

O Inverno 

 

de 21 de dezembro a 

20 de março 

 

- Vivência da temática 

do Inverno. 

- Execução de trabalhos 

alusivos à época. 

- Decoração das salas. 

 

- Identificar a estação do ano 

através das suas características 

próprias; 

- Desenvolver a criatividade e 

imaginação. 

 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

 

 

 

- Comunidade 

 

Creche 

Jardim de Infância 

 

 

 

Dia de Reis 

 

dia 5 de janeiro 

 

- Vivência do Dia de 

Reis. 

- Desfile de coroas 

decoradas pelas 

famílias – dia 7 de 

janeiro. 

 

- Conhecer o significado do Dia de 

Reis e a sua relação com o Natal. 

- Desenvolver a criatividade e 

imaginação 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

- Família 

 

 

- Comunidade 

 

 

Creche 

Jardim de Infância 
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Carnaval 

 

 

 

de 25 de fevereiro a 5 

de março 

 

- Desfile de 

Carnaval-dia 1 de 

março. 

- Decoração das salas 

com trabalhos alusivos à 

temática. 

 

 

-Fomentar o convívio entre todas as 

valências e as famílias. 

- Estimular a imaginação. 
- Promover o convívio, a amizade e a 

alegria entre as crianças. 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

- Pais 

 

- Comunidade 

- Largo de 

Santa Maria 

(Óbidos) 

 

 

Creche 

Jardim de Infância 

 

 

 

Dia do Pai 

 

 

 

dia 19 de março 

 

- Construção da prenda 

do Dia do Pai; 

- Atividades de 

expressão plástica. 

- Atividade do Dia do 

Pai. 

 

-Valorizar os laços familiares; 

- Vivenciar diversas experiências 

com as crianças; 

- Incentivar a criança a ter um maior 

conhecimento do pai. 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

- Pais 

 

 

 

- Comunidade 

 

Creche 

Jardim de Infância 

 

 

 

A Primavera 

 

 

 

dia 21 de março 

a 20 de junho 

 

- Vivência da temática 

da Primavera. 

- Trabalhos de 

expressão plástica 

sobre as 

características desta 

estação do ano. 

 

- Identificar e comparar esta 

estação do ano com as anteriores; 

- Conhecer as características da 

estação. 

 

 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

 

 

- Comunidade 

 

Creche 

Jardim de Infância 

 

 

Dia da 

Atividade 

Física 

 

 

 

dia 6 de abril 

 

- Realização de uma 

atividade física para 

pais e crianças. 

 

 

- Promover e incentivar a atividade 

física em família. 

- Fomentar o gosto pela atividade 

física. 

 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

- Pais 

- Comunidade 

 

 

- Comunidade 

 

 

Creche 

Jardim de Infância 

 

 

 

 

 

Páscoa 

 

 

 

dia 21 de abril 

 

- Decoração das salas 

com trabalhos alusivos à 

temática. 

- Conhecer e valorizar as tradições 

da Páscoa. 

- Fomentar o gosto pela cultura e 

tradições da Páscoa; 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

- Família 

 

 

- Comunidade 

 

Creche 

Jardim de Infância 
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- Realização de 

trabalhos de expressão 

plástica para oferecer 

aos pais. 
- “Caça aos ovos”. 

- Incentivar o dinamismo lúdico e o 

jogo do faz-de-conta. 

 

 

 

Dia da Mãe 

 

 

 

dia 05 de maio 

 

- Construção da prenda 

do Dia da Mãe; 

- Atividades de 

expressão plástica. 

- Atividade do Dia da 

Mãe. 

 

- Valorizar os laços familiares; 

- Descobrir a importância dos vários 

elementos da família; 

- Incentivar a criança a um maior 

conhecimento da mãe. 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

- Mães 

 

 

 

- Comunidade 

 

 

Creche 

Jardim de Infância 

 

 

 

Dia da 

Criança 

 

1 de junho 

(31 de maio) 

 

- Participação em 

atividades lúdicas; 

- Oferta de uma prenda 

no dia da criança. 

 

 

- Proporcionar à criança momentos 

de convívio, alegria e prazer; 

- Favorecer o convívio entre as 

crianças das diversas respostas 

sociais. 

 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

 

 

- Comunidade 

 

 

Creche 

Jardim de Infância 

 

 

 

O Verão 

 

 

 

 

de dia 21 de junho a 

20 setembro 

 

- Trabalhos de 

expressão plástica 

sobre as 

características desta 

estação do ano. 

 

 

- Identificar e comparar esta 

estação do ano com as anteriores; 

- Conhecer as características da 

estação. 

 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

 

 

- Comunidade 

 

Creche 

Jardim de Infância 

 

 

Arraial dos 

Santos 

Populares 

 

 

 

14 de junho 

 

- Convívio entre todas 

as valências e as 

famílias. 

 

- Valorização do conceito de família; 

- Partilhar experiências entre 

crianças e famílias. 

- Estabelecer intercâmbio entre a 

instituição/família/comunidade. 

 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

- Família 

 

 

- Praceta do 

Estádio de 

Óbidos 

 

Creche 

Jardim de Infância 
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Festa de 

Final de Ano 

 

 

 

 

dia 6 de julho 

 

- Apresentação de 

várias atuações prepa-

radas pelas crianças de 

forma a comunicarem as 

aprendizagens 

realizadas ao longo do 

ano 

- Convívio escola 

/família. 

 

 

- Celebrar o fim do ano letivo; 

- Dar a conhecer o trabalho da 

instituição á comunidade. 

  

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

- Pais 

- Famílias 

 

 

 

- Salão do 

Pinhal 

 

 

Creche 

Jardim de Infância 

 

 

Praia 
de 17 de junho a 19 de 

julho 

 

- Praia. 

 

 

- Sensibilizar as crianças para os 

cuidados a ter com o sol e na praia; 

- Promover o contacto com a 

Natureza: areia, mar, conchas... 

 

 

- Crianças 

-Educadora/Auxiliar 

 

 

- Praia da 

Foz do 

Arelho 

- Praia do 

Bom Sucesso 

 

 

Creche 

Jardim de Infância 

 

 

 

 

NOTA: O Plano Anual de Atividades visa orientar no tempo, um conjunto de atividades propostas que têm em conta o Projeto Educativo. 

Estão organizadas de forma temática, e correspondem a uma calendarização das atividades pontuais a serem desenvolvidas por toda a 

Instituição. Assim, estas atividades irão ser desenvolvidas em cada sala de acordo com o respetivo projeto curricular de sala.  

Este Plano poderá estar sujeito a alterações conforme os interesses e necessidades de cada grupo e faixa etária. 
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AVALIAÇÃO 

 

A Avaliação representa um importante instrumento de ponderação qualitativa e 

quantitativa. Realizada através das observações e de todo o trabalho que é 

desenvolvido pela Educadora de Infância, em contexto de sala, a avaliação 

diária da criança é criteriosamente registada e comunicada, oportunamente, 

aos pais.   

Como instrumentos de avaliação são utilizados Criança seguintes instrumentos 

de avaliação:   

a) Observação diária dos comportamentos e aprendizagens da criança;  

b) Registos do Desenvolvimento da Criança;  

c) Reuniões semestrais com os pais/encarregados de educação;  

d) Reuniões mensais no Conselho de Docentes;  

Todos os aspetos considerados importantes sobre o processo de 

desenvolvimento da criança deverão ser comunicados pela Educadora aos 

pais, sempre que ambos considerem pertinente.    
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CONCLUSÃO 

 

No decorrer do presente ano letivo, pretender-se-á atingir os objetivos 

propostos que foram referenciados ao longo deste documento, através das 

atividades/estratégias planeadas.  

Este projeto corresponde a uma das várias intencionalidades pedagógicas que 

a equipa educativa de sala se propôs a efetivar, e apenas será possível com o 

apoio de todos os intervenientes educativos que rodeiam a criança, sendo que 

estes devem ser capazes de coordenar as suas opções e concretizar os seus 

objetivos, através da partilha e reflexão diária das suas ideias, opiniões e 

necessidades, encarando sempre o bem-estar da criança como a principal 

responsabilidade. 
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