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ÁREA DE 
CONTEÚDO 

ACTIVIDADES A REALIZAR OBJECTIVOS DATA INTERVENIENTES RECURSOS 
Humanos Materiais Logísticos 

A1 
A2 

       A3 

Receção aos Alunos 
 

• Reunião com 
pais/Encarregados de 
Educação; 

• Receção aos alunos; 
• Jogos e atividades 

lúdicas. 
 

• Dar a conhecer o ambiente 
educativo; 

• Promover a integração das crianças 
proporcionando um ambiente 
acolhedor e estimulante; 

• Partilhar com os pais/Encarregados 
de Educação o funcionamento da 
sala, atividades previstas e solicitar 
as suas propostas/sugestões de 
atividades a integrar no Plano de 
Atividades; 

• Dar a conhecer aos pais o Projeto 
Educativo “O que é meu é teu e o que 
é teu é nosso: Cuidar da casa 
comum”. 

1ª/ 2ª 
semana de 
atividades 

Educadoras, 
ajudantes de ação 
educativa, crianças e 
encarregados de 
educação. 

-  Material de desgaste; 
- Tintas; 
- Cartolinas; 
- Lápis de cor. 
 
 

A1 
A2 

       A3 
 

Comemoração do Dia 
Mundial do Animal 
 

• Visita ao Minizoo da 
Queijaria Cachopas (só 
a sala dos Peixinhos); 

• Trabalhos de plástica e 
de linguagem relativos 
ao tema. 

• Promover a aproximação aos 
animais;  

• Conhecer os animais e perceber do 
que precisam: alimentação, habitat, 
higiene, cuidados, etc; 

• Fomentar o respeito pelos animais e 
pela natureza. 

4 de 
outubro 

Educadoras, 
ajudantes de ação 
educativa e crianças. 

- Autocarro; 
- Chapéus. 
- Tintas; 
- Cola; 
- Tesoura; 
- Rolos; 
- Papel autocolante. 



                                                  PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2022/2023                               CRECHE 

5 
 

A1 
A2 

       A3 
 

Comemoração do Dia da 
Alimentação 
 

• Exploração de legumes 
e frutas através dos 
sentidos;  

• Exploração da 
alimentação saudável 
através de atividades 
de expressão plástica, 
jogos, culinária, 
brincadeiras de faz-de-
conta, etc.  

• Descobrir os alimentos através dos 
sentidos; 

• Despertar o gosto e interesse em 
experimentar novos alimentos; 

• Fomentar nas crianças e nas famílias 
hábitos alimentares saudáveis. 

 

11 a 18 de 
outubro 

Educadoras, 
ajudantes de ação 
educativa e crianças.  

- Legumes e fruta variada; 
- Recipiente; 
- Tintas; 
- Cartolinas; 
- Colas. 

A1 
A2 

       A3 

Semana de S. Martinho 
 

• Teatro da Lenda de S. 
Martinho realizado 
pelos adultos, no salão 
da instituição; 

• Degustação de frutos 
alusivos a esta época; 

• Realização de Magusto 
com as crianças, por 
valência. 

• Conhecer a Lenda de S. Martinho; 
• Comemorar a tradição e enquadrar 

o S. Martinho na Estação do Ano 
(conhecer o clima, frutos da época); 

• Fomentar atitudes de partilha e de 
convívio. 

7 a 11 de 
novembro 

Educadoras, 
ajudantes de ação 
educativa, crianças. 

- Material de desgaste (colas, 
tintas, cartão, jornal, etc.); 
- Roupa e utensílios para a peça de 
teatro; 
- Frutos da época (Castanhas, 
batata doce, nozes, romã e 
diospiros; 
- Material necessário para a 
realização de bolos.  

A1 
A2 

       A3 

Dia do Fundador 
 

• Contar a história do 
fundador através de 
fotos; 

• Decoração de um 
panfleto sobre o 
fundador e os seus 
pensamentos. Esse 
panfleto irá para casa 

• Celebrar o Dia do Fundador da 
Instituição através da sua história; 

• Conhecer os valores em que assentou 
a fundação da nossa Instituição. 

 

14 a 16 de 
novembro 

Educadoras, 
ajudantes de ação 
educativas, crianças.  

- Fotos do Fundador; 
- Fotocópias com a vida e os 
pensamentos do fundador; 
- Tintas; 
- Cartolinas;  
- Bolo. 
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para dar a conhecer 
também aos pais; 

• Bolo para marcar o dia. 
A1 
A2 

       A3 

Dia dos Direitos 
Internacionais da Criança: 
  

• Celebração dos direitos 
internacionais da 
criança através do Dia 
Nacional do Pijama; 

• Recolha de donativos 
para apoiar a Missão 
Pijama; 

• Construção de girassóis 
decorados com os pais 
nos quais colocaremos 
frases dos direitos das 
crianças. 

• Exposição colectiva no 
hall do colégio. 

• Sensibilizar as crianças e familiares 
para os direitos da criança; 

• Promover a solidariedade e a 
partilha entre as crianças; 

• Incentivar a participação dos 
Encarregados de Educação através 
da decoração de um girassol, 
representante do tema este ano do 
dia do pijama. 

 
 
 

3 a 21 de 
novembro 

Educadoras, 
ajudantes de ação 
educativas, crianças e 
encarregados de 
educação. 

- Caixas de cartão de cereais; 
- Frases dos direitos das crianças. 
 

A1 
A2 

       A3 

Caminhada do Advento 
 

• Enfeitar os espaços 
comuns: 
- Hall da entrada: 
Construção de um 
presépio; 
- Hall da creche: 
Construção de Árvore 
de Natal e decorada 
com enfeites feitos 
pelos pais; 

• Promover a interiorização de valores 
espirituais, estéticos, morais e 
cívicos; 

• Explorar o significado do Natal e 
preparar a sua celebração; 

• Celebrar o nascimento de Jesus 
através de várias formas de 
expressão e comunicação; 

• Promover o contacto entre a 
instituição e as famílias através da 
concretização de trabalhos de 
Expressão Plástica; 

De 22 de 
Novembro 

a 23 de 
Dezembro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educadoras, 
ajudantes de acção 
educativas, crianças e 
encarregados de 
educação 

- Material de desgaste (tintas, 
papel, fita-cola, cola, cola quente, 
folhas, cartão…); 
- Material reciclável. 
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• Realização de uma 
decoração para 
oferecer aos Lares da 
Instituição;  

• Participar no concurso 
de Árvores de Natal 
promovido pela CME. 

 
 
 
Festa de Natal 

• Presentear as crianças 
com espetáculo de 
teatro feita pelos 
adultos das salas; 

• Partilha com as famílias 
de breves 
apresentações dos 
filhos; 

• Criação de lembranças 
para levar para casa.  

• Incentivar para proteger o Planeta 
através da reutilização de materiais 
recicláveis nos trabalhos; 

 
 
 
 
 
 
 

• Celebrar o Natal na Instituição; 
• Promover momentos de convívio 

entre as famílias e a instituição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 de 
Dezembro 

A1 
A2 

       A3 

Comemoração do Carnaval 
 

• Criação de enfeites para 
decorar a instituição; 

• Decoração dos espaços 
alusiva à temática; 

• Participação do Desfile 
de Carnaval da CME 
2023; 

• Brincadeiras no 
exterior (pátios) ou 
salão da instituição com 
os disfarces que trazem 
de casa. 

• Conhecer e vivenciar tradições 
culturais; 

• Estimular a imaginação e a 
criatividade através de disfarces e 
roupas divertidas; 

• Apreciar diferentes manifestações 
artísticas;  

• Promover o convívio, a amizade e a 
alegria:  
 

 

13 a 20 de 
Fevereiro 

17 de 
Fevereiro 

 
 
 

20 de 
Fevereiro 

Educadoras, 
ajudantes de ação 
educativa e crianças  

- Material de desgaste (tintas, 
papel, fita cola, cola, cola quente, 
folhas, cartão ...) 
- Disfarces e adereços de Carnaval. 
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A1 
A2 

       A3 

Promoção da 
Sustentabilidade Ambiental 
 
Atividades alusivas à temática: 

• Reabilitação dos pátios, 
criando brinquedos 
através de material 
reciclado; 

• Decoração da 
Instituição, 
reutilizando os 
materiais já existentes e 
criando outros com 
diferentes materiais.  

• Sensibilizar para a importância da 
manutenção e poupança dos 
recursos naturais; 

• Evidenciar preocupação com a 
proteção e respeito pelo ambiente. 

 
 

Janeiro a 
Junho 

Educadoras, 
Crianças, 
Ajudantes de Ação 
Educativa e 
encarregados de 
educação. 

- Material de desgaste (tintas, 
papel, fita cola, cola, cola quente, 
folhas ...); 
- Material reciclável. 

A1 
A2 
A3 

Dia Mundial da água 
• Elaboração de 

trabalhos de plástica 
relativos às campanhas 
“Fechar as torneiras, 
não ao pinga-pinga” e 
“As torneiras fechadas 
para a água poupar”; 

• Exposição de trabalhos 
sobre o tema. 

• Sensibilizar para a importância e 
para a poupança da água; 

• Divulgação de trabalhos elaborados 
pelas crianças relativos às 
Campanhas “Fechar as torneiras. Não 
ao pinga-pinga” e “As torneiras 
fechadas para a água poupar”. 

Janeiro a 
Março 

 
 
 
 

22 de 
Março 

Educadoras, 
Crianças e 
Ajudantes de Ação 
Educativa  

- Material de desgaste (tintas, 
papel, fita cola, cola, cola quente, 
folhas ...); 
- Material reciclável. 
 

A1 
A2 
A3 

Comemoração do Dia do Pai 
• Celebração do Dia de S. 

José, Dia do Pai com 
atividades várias 
(expressão plástica, 
compreensão e 
expressão, exploração 
de fotografias); 

• Elaboração de uma 
lembrança do dia 
comemorado; 

• Fortalecer os laços com os pais; 
• Envolver os pais na vida do grupo; 
• Promover a interação dos pais com o 

educando; 
• Proporcionar a exploração de vários 

tipos de materiais, na construção das 
lembranças. 

13 a 20 de 
Março 

 
 
 
 
 
 
 

20 de 
Março 

Educadoras, 
Crianças, 
Ajudantes de Ação 
Educativa e pais. 

- Material de desgaste (tintas, 
papel, fita cola, cola, cola quente, 
folhas ...). 
- Material reciclável; 
- Material para o bolo para o 
lanche. . 
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• Convidar os pais a 
virem passar uma tarde 
com as crianças na 
Instituição, realizando 
actividades e 
realizando um pequeno 
lanche. 

A1 
A2 

       A3 
 

Caminhada da Quaresma 
 

• Audição de histórias, 
canções, pintura e 
elaboração de 
desenhos; 

• Domingo de Ramos – 
Benção dos ramos com 
o Sr. Padre Fernando e 
as crianças. 

 
 
Celebração da Páscoa 

• Elaboração de 
lembranças para levar 
para casa; 

• Realização de 
atividades variadas no 
âmbito da expressão 
plástica, culinária, 
compreensão e 
comunicação da 
linguagem, 
desenvolvimento 
lógico-matemático, etc. 

 
 
 
 

• Promover a interiorização de valores 
espirituais, estéticos, morais e 
cívicos; 

• Explorar o significado da Páscoa e 
preparar a sua celebração; 

• Celebrar a Páscoa; 
• Permitir o contacto com vários tipos 

de materiais na construção de 
lembranças; 

• Celebrar a ressurreição de Jesus 
através de várias formas de 
expressão e comunicação. 

 
 

27 de 
Março a 5 
de abril 
 
 

3 de abril 
 
 
 

Educadoras, 
Crianças e 
Ajudantes de Ação 
Educativa. 
 
 
 
 
 

- Material de desgaste (tintas, 
cartão, jornal, copos de iogurte, 
garrafas de plástico, papel, fita 
cola, cola, cola quente, folhas ...); 
- Amêndoas e ovos de chocolate; 
- Material reciclável. 
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A1 
A2 

       A3 

Dia Mundial do livro 
 

• Visita dos utentes do lar 
à nossa Instituição para 
contarem uma história; 

• Lanche convívio. 

• Festejar o dia Mundial do livro; 
• Encontro entre gerações; 
• Conviver com as outras valências da 

Instituição.  

21 de Abril Educadores, 
ajudantes de acção 
educativa, crianças, 
utentes do lar 

 

A1 
A2 

       A3 

Mês de Maio 
• Alusão à vida de Maria; 
• Visita à capela de S. 

José. 
 

Comemoração do Dia da Mãe  
 

• Celebração do Dia de 
Maria, do Dia da mãe 
com atividades várias 
(expressão plástica, 
escrita, exploração de 
fotografias); 

• Elaboração de uma 
lembrança do dia 
comemorado. 

• Convidar as mães a 
virem passar uma tarde 
com as crianças na 
Instituição, realizando 
actividades e um 
pequeno lanche. 

• Promover o contacto das crianças 
com as mães; 

• Fortalecer os laços com as mães; 
• Promover a interação das mães com 

o educando da forma possível; 
• Proporcionar o contacto com vários 

tipos de materiais, na construção das 
lembranças. 
 

Maio 
2 a 8 de 
Maio 
 
 
 
 
 
 
 

8 de Maio 

Educadoras, 
Ajudantes de Ação 
Educativa, Crianças e 
Encarregados 
Educação 

- Material reciclado; 
- Material de desgaste. 

A1 
A2 

       A3 

Comemoração do Dia da 
Família  
 

• Celebração do Dia da 
família com atividades 
várias (expressão 
plástica, escrita, 

• Fortalecer os elos familiares, e os 
mesmos com a instituição, através da 
partilha possível. 
 

15 maio Educadoras, 
Crianças, 
Ajudantes de Ação 
Educativa, 
Encarregados de 
Educação e Familiares 

- Material de desgaste (tintas, 
papel, fita cola, cola, cola quente, 
folhas ...). 
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exploração de 
fotografias) nas salas; 

• Caminhada pela 
Ecopista com as 
famílias com local de 
partida e de chegada 
previamente definido e 
paragem para lanche 
partilhado. 

A1 
A2 

       A3 

Festa de Final de Ano 
 

• Apresentação de breves 
atuações por sala no 
pátio às famílias; 

• Lanche partilhado com 
as famílias. 

 

• Partilha de conhecimentos, 
aprendizagens, descobertas, 
desenvolvimento concretizados ao 
longo do ano por parte das crianças 
às suas famílias;  

• Promover a interação entre as 
famílias e as mesmas com a 
instituição e com a equipa 
pedagógica; 

• Proporcionar momentos de convívio 
entre os Encarregados de Educação, 
funcionários e as crianças. 

26 de Maio Educadoras, Crianças, 
Ajudantes de Ação 
Educativa, 
encarregados de 
educação e 
Familiares. 
 

- Material de desgaste (tintas, 
papel, fita cola, cola, cola quente, 
folhas ...). 
- Material reciclado. 
 

A1 
A2 

       A3 

Comemoração do Dia da 
Criança  
 

• Entrega de lembranças; 
• Passeio com as crianças 

e os pais (Ursinhos – 
piquenique e Peixinhos 
– Viagem de fim de ano 
a definir). 

• Proporcionar às crianças momentos 
de convívio, alegria e prazer; 

• Promover o convívio entre as 
crianças, os familiares e os 
trabalhadores do Centro Infantil; 

• Oferecer uma prenda personalizada 
às crianças; 

• Promover o gosto pelas atividades ao 
ar livre e pelo meio ambiente. 

1 junho Educadoras, Crianças, 
Ajudantes de Ação 
Educativa, 
encarregados de 
educação e 
Familiares. 

- Chapéus; 
- Lanche; 
- Material de desgaste (tintas, 
papel, fita cola, cola, cola quente, 
folhas ...); 
- Autocarro. 
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A1 
A2 

       A3 

Feira de S. João 
 

• Montagem do stand da 
Fundação com registos, 
fotografias, objetos e 
materiais realizados 
pelas crianças e 
restantes utentes da 
Fundação; 

• Participação no espaço 
criança. 

• Dar a conhecer a Fundação e os 
trabalhos realizados pela mesma; 

• Angariar verbas para aquisição de 
equipamento lúdico e didático; 

• Proporcionar momentos lúdicos e 
bem-estar às crianças que visitam o 
espaço criança e criar momentos de 
socialização e partilha entre 
instituições. 

 

23 junho a 
2 de Julho 

Educadoras, 
Crianças, 
Ajudantes de Ação 
Educativa, 
Encarregados de 
Educação, Utentes, 
Familiares e 
trabalhadores da 
Instituição.  

- Papel crepe; 
-  Fita-cola dupla; 
-  Papel de seda; 
- Carimbos da instituição; 
- Máquina de café; 
- Frigorifico; 
- Papel de cenário; 
- Tintas. 

Legenda: Três Áreas de conteúdo: A1 – Área de Formação Pessoal e Social; A2 – Área de Expressão e Comunicação: Domínio da Educação Física; Domínio da Educação Artística; Domínio da Linguagem 
Oral e Abordagem à Escrita e Domínio da Matemática; A3 – Área de Conhecimento do Mundo



   

13 
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ÁREA DE 
CONTEÚDO 

ACTIVIDADES A REALIZAR OBJECTIVOS DATA INTERVENIENTES RECURSOS 
Humanos Materiais Logísticos 

A1 
A2 
A3 

Receção aos Alunos 
 

• Reunião com 
pais/Encarregados de 
Educação; 

• Receção aos alunos; 
• Jogos e atividades 

lúdicas. 
 

• Dar a conhecer o ambiente 
educativo; 

• Promover a integração das crianças 
proporcionando um ambiente 
acolhedor e estimulante; 

• Partilhar com os 
pais/Encarregados de Educação o 
funcionamento da sala, atividades 
previstas e solicitar as suas 
propostas/sugestões de atividades 
a integrar no Plano de Atividades; 

• Dar a conhecer aos pais o Projeto 
Educativo “O que é meu é teu e o 
que é teu é nosso: Cuidar da casa 
comum”. 

 
 
 

1ª/ 2ª 
semana 

de 
atividades 

Educadoras, 
ajudantes de ação 
educativa, crianças 
e encarregados de 
educação. 

- Material de desgaste; 
- Tintas; 
- Cartolinas; 
- Lápis de cor. 
 
 

A1 
A2 

       A3 

Comemoração do Dia 
Mundial do Animal 

• Visita ao minizoo da 
Queijaria Cachopas; 

• Trabalhos plásticos e de 
linguagem relativos ao 
tema. 

• Promover a aproximação com os 
animais; 

• Fomentar o respeito pelos animais; 
• Conhecer os animais e perceber do 

que precisam: alimentação, habitat, 
higiene, cuidados, etc; 

• Fomentar respeito pelos animais e 
pela natureza. 

4 de 
outubro 

 

Educadoras, 
ajudantes de ação 
educativa e crianças 
e encarregados de 
educação 
 

- Transporte; 
- Cadeiras de segurança; 
- Garrafas de água. 
 

A1 
A2 

       A3 

Comemoração do Dia da 
Alimentação 
 

• Exploração da 
alimentação saudável 

• Fomentar nas crianças e nas 
famílias bons e saudáveis hábitos 
alimentares;  

• Despertar o gosto e interesse em 
experimentar novos alimentos. 

11 a 18 de 
outubro 

 

Educadoras, 
ajudantes de ação 
educativa e crianças  
 

- Folhetos do supermercado, 
- Cola; 
-Cartão; 
- Tintas; 
- Frutas e legumes variados; 
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através de atividades 
várias: comunicações, 
culinária, expressão 
plástica, etc. 

 - Recipiente. 
 

A1 
A2 

       A3 

Semana de S. Martinho 
• Teatro da Lenda de S. 

Martinho realizado 
pelos adultos, no salão 
da instituição; 

• Degustação de frutos 
alusivos a esta época; 

• Realização de Magusto 
com as crianças, por 
valência. 

 

• Conhecer a Lenda de S. Martinho; 
• Fomentar atitudes de partilha e 

convívio; 
• Comemorar a tradição e enquadrar 

o S. Martinho na Estação do Ano 
(conhecer o clima, frutos da época); 

 

7 a 11 de 
novembro 
 

Educadoras, 
ajudantes de ação 
educativa, crianças, 
Cozinha do Lar 
 

- Material de desgaste (colas, 
tintas, cartão, jornal, etc.) 
- Frutos da época (Castanhas, 
batata doce, romãs, nozes e 
diospiro); 
- Material necessário para a 
realização de bolos. 

A1 
A2 

       A3 

Dia do Fundador 
 

• Contar a história do 
fundador através de 
fotos; 

• Decoração de um 
panfleto sobre o 
fundador e os seus 
pensamentos. Panfleto 
que irá para casa para 
dar a conhecer também 
aos pais; 

• Bolo para marcar o dia. 

• Celebrar o Dia do Fundador da 
Instituição através da sua história; 

• Conhecer os valores em que 
assentou a fundação da nossa 
Instituição; 

14 a 16 de 
novembro 

Educadoras, 
ajudantes de ação 
educativa, crianças  

- Fotos do fundador; 
- Tintas e outros materiais de 
plástica; 
- Bolo. 

A1 
A2 

       A3 

Dia dos Direitos 
Internacionais da Criança   

• Celebração dos direitos 
internacionais da 
criança através no Dia 
Nacional do Pijama; 

• Sensibilizar as crianças e familiares 
para os direitos da criança; 

• Promover a solidariedade e a 
partilha entre as crianças; 

• Incentivar a participação dos EE 
através da decoração de um 
girassol; 

3 a 21 de 
novembro 

Educadoras, 
ajudantes de ação 
educativas, crianças 
e encarregados de 
educação 

- Caixas de cartão de cereais 
- Frases dos direitos das crianças 
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• Recolha de donativos 
para apoiar a Missão 
Pijama; 

• Construção de girassóis 
decorados com os pais 
nos quais colocaremos 
frases dos direitos das 
crianças. 

• Exposição colectiva no 
hall do colégio. 

• Incentivar para proteger o Planeta 
através da reutilização de materiais 
recicláveis nos trabalhos. 

A1 
A2 

       A3 

Caminhada do Advento 
  
• Enfeitar os espaços 

comuns: Hall de 
entrada/escadaria: 
Exposições Natalícia; 

• Realização de uma 
decoração para oferecer 
aos Lares da Instituição;  

• Participação no 
Concurso de Árvores de 
Natal promovido pela 
CME 
 

Festa de Natal  
• Presentear as crianças 

com um espetáculo de 
Teatro; 

• Partilha com as famílias 
de breves 
apresentações; 

• Criação de lembranças 
para levar para casa. 

• Promover a interiorização de 
valores espirituais, estéticos, 
morais e cívicos; 

• Explorar o significado do Natal e 
preparar a sua celebração; 

• Celebrar o nascimento de Jesus 
através de várias formas de 
expressão e comunicação; 

• Promover o contacto entre a 
Instituição e as famílias através da 
concretização de trabalhos de 
expressão plástica; 

• Incentivar para proteger o Planeta 
através da reutilização de 
materiais recicláveis nos trabalhos. 

De 22 de 
Novembro 

a 23 de 
dezembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 de 
Dezembro 

Educadoras 
Ajudantes de ação 
educativa  
Crianças  
Encarregados de 
educação 
 
 

 

- Material de desgaste (tintas, 
papel, fita cola, cola, cola quente, 
folhas, cartão...); 
- Material reciclado. 
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A1 
A2 

       A3 

Comemoração do Carnaval 
• Participação do Desfile 

de Carnaval da CME 
2023; 

• Decoração dos espaços 
alusiva à temática; 

• Brincadeiras no 
exterior (pátios) ou no 
salão da instituição com 
os disfarces que trazem 
de casa. 

• Conhecer e vivenciar tradições 
culturais; 

• Estimular o imaginário e a 
criatividade através de disfarces e 
roupas divertidas; 

• Promover o convívio, a amizade e a 
alegria; 

• Apreciar diferentes manifestações 
artísticas.  

 

13 a 20 de 
Fevereiro 
 
 
 

20 de 
Fevereiro 

Educadoras, 
ajudantes de ação 
educativa e crianças  

- Material de desgaste (tintas, 
papel, fita cola, cola, cola quente, 
folhas, cartão ...); 
- Material reciclado. 
 
 
 
- Disfarces e adereços de Carnaval 
 
 

A1 
A2 

       A3 

Promoção da 
Sustentabilidade Ambiental 
 
Atividades alusivas à temática: 

• Reabilitação dos pátios, 
criando brinquedos 
através de material 
reciclado; 

• Decoração da 
Instituição, reutilizando 
os materiais já 
existentes e criando 
outros com diferentes 
materiais; 

• Participação em 
actividades que 
envolvam a temática, 
promovidas/dirigidas 
pelas parcerias (CME, 
FEA) 

• Sensibilizar para a importância da 
manutenção e poupança dos 
recursos naturais; 

• Evidenciar preocupações com a 
protecção e respeito pelo ambiente. 

 

Janeiro a 
Junho 

Educadoras, 
Crianças e 
Ajudantes de Ação 
Educativa e 
encarregados de 
educação 

- Material de desgaste (tintas, 
papel, fita cola, cola, cola quente, 
folhas ...); 
- Material reciclável. 
 

A1 
A2 

       A3 

Dia Mundial da água 
• Elaboração de trabalhos 

de plástica relativos às 
campanhas “fechar as 

• Sensibilizar para a importância 
e para a poupança da água; 

• Divulgação de trabalhos 
elaborados pelas crianças 

Janeiro a 
Julho 

 
 

Educadoras, 
Crianças e 
Ajudantes de Ação 
Educativa e 

- Material de desgaste (tintas, 
papel, fita cola, cola, cola quente, 
folhas ...); 
- Material reciclado. 
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torneiras, não ao pinga-
pinga” e “as torneiras 
fechadas para a água 
poupar”; 

• Exposição de trabalhos 
sobre o tema. 

relativos às campanhas “fechar 
as torneiras, não ao pinga-
pinga” e “as torneiras fechadas 
para a água poupar” 

 
 
22 de 
Março 

encarregados de 
educação 

 

A1 
A2 

       A3 

Comemoração do Dia do Pai 
• Celebração do Dia do 

Pai com actividades 
várias (expressão 
plástica, escrita, 
exploração de 
fotografias);  

• Elaboração de uma 
lembrança do dia 
comemorado. 

• Fortalecer os laços com os pais; 
• Envolver os pais na vida do grupo; 
• Promover a interação dos pais com 

o educando da forma possível; 
• Proporcionar a exploração de 

vários tipos de materiais, na 
construção das lembranças. 

13 a 20 de 
Março 

Educadoras, 
Crianças e 
Ajudantes de Ação 
Educativa e 
encarregados de 
educação 

- Material de desgaste (tintas, 
papel, fita cola, cola, cola quente, 
folhas ...); 
- Material reciclado. 
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A1 
A2 
A3 

 
 

A1 
A2 
A3 

 

Caminhada da Quaresma 
 

• Audição de histórias, 
canções, pintura e 
elaboração de 
desenhos; 

• Domingo de Ramos – 
Bênção dos ramos com 
o Sr. Padre Fernando e 
as crianças. 

 
Celebração da Páscoa 
 

• Elaboração de 
lembranças para levar 
para casa; 

• Realização de 
atividades variadas no 
âmbito da expressão 
plástica, culinária, 
compreensão e 
comunicação da 
linguagem, 
desenvolvimento 
lógico-matemático, etc. 

• Promover a interiorização de 
valores espirituais, estéticos, 
morais e cívicos; 

• Explorar o significado da Páscoa e 
preparar a sua celebração; 

• Celebrar a Páscoa; 
• Proporcionar o contacto com 

vários tipos de materiais na 
construção de lembranças; 

• Celebrar a ressurreição de Jesus 
através de várias formas de 
expressão e comunicação. 

27 de 
Março a 3 
de Abril 

 
 
 

Educadoras, 
Crianças, 
Ajudantes de Ação 
Educativa   
 
 
 
 
 

- Material de desgaste (tintas, 
cartão, jornal, copos de iogurte, 
garrafas de plástico, papel, fita 
cola, cola, cola quente, folhas ...); 
- Amêndoas e ovos de chocolate; 
- Material reciclado. 
 
 
 
 
 

A1 
A2 
A3 

 

Passeio 
Artístico/Cultural/Ambiental 
 

(a definir) 

• Proporcionar o contacto com 
outros locais; 

• Estimular a imaginação e 
criatividade. 

 Educadoras, 
Crianças, 
Ajudantes de Ação 
Educativa   

- Transporte; 
- Cadeiras de Segurança; 
- Pertences das crianças; 
- Lanche. 

A1 
A2 
A3 

 

Dia Mundial do Livro: 
 

• Visita dos utentes do lar 
à nossa instituição para 
contarem uma história; 

• Lanche convívio. 

• Festejarmos o dia mundial do livro; 
• Encontro entre gerações; 

Conviver com as outras valências 
da instituição. 

21 de 
Abril 

 Educadoras, 
Ajudantes de Ação 
Educativa, Crianças 
e 
Encarregados 
Educação 
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A1 
A2 
A3 

 

Mês de Maio 
• Alusão à vida de Maria. 
• Visita à capela de S. José. 

 
Comemoração do Dia da Mãe  
 

• Celebração do Dia da 
mãe com actividades 
várias (expressão 
plástica, escrita, 
exploração de 
fotografias); 

• Elaboração de uma 
lembrança do dia 
comemorado. 

• Promover o contacto das crianças 
com as mães 

• Fortalecer os laços com as mães 
através da forma possível; 

• Promover a interação das mães com 
o educando da forma possível; 

• Proporcionar o contacto com vários 
tipos de materiais, na construção 
das lembranças. 
 

Maio 
2 a 8 de 

Maio 

Educadoras, 
Ajudantes de Ação 
Educativa, Crianças 
e 
Encarregados 
Educação 
Familiares 

- Material reciclado. 

A1 
A2 
A3 

Comemoração do Dia da 
Família  
• Realização de atividades 

variadas no âmbito deste 
dia (expressão plástica, 
escrita, exploração de 
fotografias); 

• Caminhada pela ecopista 
com as famílias com local de 
partida e de chegada 
previamente definido e 
paragem para lanche 
partilhado. 

• Fortalecer os laços com a família 
através de atividades variadas. 
 

15 de 
maio 

Educadoras, 
Crianças, 
Ajudantes de Ação 
Educativa, 
Encarregados de 
Educação, 
Familiares 

- Material de desgaste (tintas, 
papel, fita cola, cola, cola quente, 
folhas ...) 
 
 

 Festa de Final de Ano 
• Apresentação de breves 

atuações por sala no pátio 
às famílias; 

• Entrega das pastas aos 
finalistas e breve cerimónia 
religiosa; 

• Partilha de conhecimentos, 
aprendizagens, descobertas, 
desenvolvimento concretizados ao 
longo do ano por parte das crianças às 
suas famílias;  

Maio 
 

Educadoras, 
Crianças, 
Ajudantes de Ação 
Educativa, 
encarregados de 
educação e 
familiares. 

- Material de desgaste (tintas, 
papel, fita cola, cola, cola quente, 
folhas ...) 
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• Lanche partilhado com as 
famílias. 

 

• Promover a interação entre as famílias 
e as mesmas com a instituição e com a 
equipa pedagógica; 

• Proporcionar momentos de convívio 
entre os Encarregados de Educação, 
funcionários e as crianças. 

 

 

A1 
A2 
A3 

Comemoração do Dia da 
Criança  
 

• Entrega de 
lembranças; 

• Celebração da ocasião 
com passeios, 
actividades no 
exterior. 

 

• Proporcionar às crianças momentos de 
convívio, alegria e prazer; 

• Promover o convívio entre as crianças, 
fora do contexto escolar; 

• Oferecer uma prenda personalizada às 
crianças; 

• Promover o gosto pelas atividades ao ar 
livre e pelo meio ambiente 

1 junho Educadoras, 
Crianças, 
Ajudantes de Ação 
Educativa 
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A1 
A2 

       A3 

 Feira de S. João 
 

• Montagem do stand da 
Fundação com registos, 
fotografias, objetos e 
materiais realizados 
pelas crianças e 
restantes utentes da 
Fundação; 

• Participação no espaço 
criança promovido pela 
CME. 

 
 
 

• Dar a conhecer a Fundação e os 
trabalhos realizados pela mesma; 

• Angariar verbas para aquisição de 
equipamento lúdico e didático. 

• Proporcionar momentos lúdicos e 
bem-estar às crianças que visitam o 
espaço criança e criar momentos de 
socialização e partilha entre 
instituições. 

 
 
 
 
 

 
 

23  de 
Junho a 2 
de julho 

Educadoras, 
Crianças, 
Ajudantes de Ação 
Educativa, 
Encarregados de 
Educação, Utentes, 
Familiares e 
trabalhadores da 
Instituição.  

- Papel crepe; 
- Fita-cola dupla; 
- Papel de seda; 
- Carimbos da instituição; 
- Máquina de café; 
- Frigorifico; 
-Papel de cenário; 
- Tintas. 

 

* Legenda: 

Três Áreas de conteúdo: 

A1 – Área de Formação Pessoal e Social; 
A2 – Área de Expressão e Comunicação: Domínio da Educação Física; Domínio da Educação Artística; Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita e Domínio da 
Matemática; 
A3 – Área de Conhecimento do Mundo.
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PLANO GERAL DE 
ACTIVIDADES 2023 

 

ERPI- CENTRO DE DIA-SAD 

(Évora, Montoito, Nª Srª de Machede e S. Miguel de 
Machede) 
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MESES ACTIVIDADES TIPO DE ACTIVIDADE LOCAL DE 
REALIZAÇÃO 

DATA PREVISTA / 
PERIODICIDADE 

RESPONSÁVEL 
EXECUÇÃO SUPERVISÃO 

Janeiro 

• "Sentir é viver": o Paladar Lúdico-Recreativa 
Fisico-motora ERPI Durante o mês A DT 

• Lanche do dia de Reis com canto das Janeiras Lúdico-recreativa ERPI 06 Janeiro 
A 

COL 
DT 

• Apoio psicossocial a utentes Psicossocial ERPI Durante o mês DT - 

•  Dia do Riso e Dia do Obrigado Lúdico-Recreativa ERPI 11 e 18 
(respetivamente) A DT 

• Comemoração dos aniversários Lúdico-recreativa ERPI Durante  o mês TODOS - 

Fevereiro 

. Comemoração do Dia de S. Valentim Lúdico-recreativa ERPI 14 A       DT 

• Apoio psicossocial a utentes Psicossocial ERPI Durante o mês DT - 

• Lanche de Carnaval - concurso "Quem é 
quem?" 

Lúdico-recreativa ERPI 15,16,17 e 19 A DT 

• Comemoração dos aniversários Lúdico-recreativa ERPI Durante o mês TODOS - 

Março 

• "Sentir é viver": o Olfacto Lúdico-Recreativa 
Fisico-motora ERPI Durante o mês A DT 

• Dia da Mulher - ateliers de auto-estima  
Lúdico-recreativa 

Nª Srª Machede 
(para todas as 

ERPI's) 
8  A DT 

• Missa e lanche do Dia de S. José e Dia do Pai 
(vídeo com mensagem para os pais) 

Religiosa 
Lúdico-recreativa 

ERPI 13 a 19 TODOS DT 

• Dia da felicidade Lúdico-recreativo ERPI 20 A DT 

• Dia da árvore / Primavera: passeio ao Parque 
Ambiental  

Lúdico-recreativa 
Motora / cognitiva 

Montoito (para 
todas as ERPI's) 

21  TODOS - 

• Apoio psicossocial a utentes Psicossocial ERPI Durante o mês DT - 

• Dia do teatro: visita ao teatro Motora 
Lúdico-recreativa 

Teatro Garcia de 
Resende 27 A DT 

• Comemoração dos aniversários Lúdico-recreativa ERPI Durante o mês TODOS - 

Abril •  Dia do Parkinson  Formativa ERPI 11  A DT 



  

25 
 

• Almoço da Páscoa (Monte do Trigo) Lúdico-recreativa ERPI 12 A DT 

• Dia do livro (actividade conjunta com a 
infância - colégio da FOSJO e Pré + EB das 
Aldeias) 

Motora / cognitiva 
Lúdico-recreativa ERPI 17 a 21 A DT 

• Apoio psicossocial a utentes Psicossocial ERPI Durante o mês DT - 

• Dia da dança (aula de dança para 
colaboradores e utentes) Motora 

S. Miguel de 
Machede (para 
todas as ERPI's) 

28 A DT 

• Comemoração dos aniversários Lúdico-recreativa ERPI Durante o mês TODOS - 

Maio 

• "Sentir é viver": a Audição Lúdico-recreativa 
Físico-motora ERPI Durante o mês A DT 

• Dia de S. José Operário - Eucaristia e Lanche 
comemorativo 

Religiosa 
Lúdico-recreativa 

SEDE da FOSJO 01 Maio TODOS - 

• Dia da mãe: gravação de vídeos para as mães Lúdico-recreativa ERPI 2 a 5 A  
• Dia de Nossa Senhora de Fátima: assistir às 

comemorações na televisão 
Religiosa ERPI 13 de Maio A - 

• Dia da Espiga: apanha das plantas e 
elaboração dos tradicionais ramos  

Lúdico-recreativa 
Motora / cognitiva 

ERPI de S. 
Miguel de 
Machede 

18 de Maio 
A 

DT 
DT 

• Apoio psicossocial a utentes Psicossocial ERPI Durante o mês DT - 
• Comemoração dos aniversários Lúdico-recreativa ERPI Durante o mês A - 

Junho 

• Dia de Portugal (actividade de reconhecimento 
do território) Lúdico-recreativo ERPI 5 a 9 A DT 

• Construção dos arcos para os Santos Populares 
e ensaio da marcha popular Motora / cognitiva ERPI Início de Junho A - 

• Dia da Consciencialização da Violência contra 
os idosos - Acção de Sensibilização 

Formativa  Évora  15   
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• Comemoração dos Santos Populares: Marchas 
Populares (a realizar por cada centro) Almoço 
tradicional  

Lúdico-recreativa ERPI de Évora 21  
A 

DT 
TODOS 

DT 

• Apoio psicossocial a utentes Psicossocial ERPI Durante o mês 
A 

DT 
- 

• Passeio à Feira de S. João Motora ERPI 28 A 
DT DT 

• Comemoração dos aniversários Lúdico-recreativa ERPI Durante o mês A - 

Julho 

• "Sentir é viver": o Tacto Ludico-recreativa 
 

ERPI Durante o mês A DT 

• Semana da Amizade Motora / cognitiva 
Lúdico-recreativa 

ERPI 17 a 21 A DT 

• Dia dos Avós: Lanche no quintal com os 
familiares dos utentes  Lúdico-recreativa ERPI 26 Julho 

A 
DT 

A 

• Apoio psicossocial utentes Psicossocial ERPI Durante o mês DT - 

• Comemoração dos aniversários Lúdico-recreativa ERPI Durante o mês A - 
 
 

Agosto 

• Dia da Fotografia (exposição de fotos Ontem 
vs Hoje) 

Lúdico-recreativa ERPI 21 a 25 A 
DT 

 

• Apoio psicossocial a trabalhadoras e utentes Psicossocial ERPI Durante o mês DT - 
• Comemoração dos aniversários Lúdico-recreativa ERPI Durante o mês A - 

 
Setembro 

      

• Passeio Anual: Fátima   Religiosa  
Motora 

Fátima 6 
A 

DT 
DT 

• Apoio psicossocial a utentes Psicossocial ERPI Durante o mês DT - 

• Dia do Alzheimer: acção de formação para 
utentes e trabalhadores Formativa ERPI 21 A DT 

• Caminhada solidária comemorativa do Dia da 
Fundação da FOSJO e do mês do Coração 

Motora 
Lúdico-recreativa TODOS 30 TODOS  

• Comemoração dos aniversários Lúdico-recreativa ERPI Durante o mês A - 

Outubro 
• "Sentir é Viver": a Visão Lúdico-recreativa 

Físico-motora ERPI Durante o mês A DT 
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• Atividades alusivas ao mês do idoso  (a definir 
em parceria com a Câmara) Lúdico-recreativa ERPI e Exterior Durante o mês 

A 
DT 

DT 

•  Semana da música (sessões de musicoterapia 
nas ERPI's) 

Lúdico-recreativo 
Motora 

ERPI 2 a 6 A DT 

• Apoio psico-social a utentes Psicossocial ERPI Durante o mês DT - 

• Dia do AVC - acção de sensibilização (para 
utentes e trabalhadores) 

Formativa ERPI 30 A 
DT - 

• Comemoração dos aniversários Lúdico-recreativa ERPI Durante o mês A - 

Novembro 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dezembr
o 

• Dia do Cinema: ida ao Cinema com os utentes  Lúdico-recreativa 
 

ERPI 6 a 9 A DT 

• Festa de S. Martinho: lanche comemorativo Lúdico-recreativa ERPI  10  A DT 

• Dia da Diabetes: acção de formação para 
utentes e trabalhadores  Formativa ERPI 14 A 

DT - 

• Dia do Fundador: eucaristia na Igreja de S. 
Mamede e lanche comemorativo nas ERPI's 

Religiosa 
Lúdica- recreativa 

ERPI 16 Novembro 
CA 
AE 

TODOS 
- 

• Decoração de Natal Motora / cognitiva ERPI Final do mês A DT 

• Apoio psico-social a utentes Psicossocial ERPI Durante o mês DT - 
• Comemoração dos aniversários Lúdico-recreativa ERPI Durante o mês A - 

• Festa de Natal: SMM, Évora, Montoito, NSM Lúdico-recreativa ERPI's 11 a 14 TODOS - 

• Apoio psico-social a utentes Psicossocial ERPI Durante o mês DT - 
• Comemoração dos aniversários Lúdico-recreativa ERPI Durante o mês A - 

Legenda: A- Animador DT- Diretor Técnico CA- Conselho de Administração AE- Assistente Espiritual
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	Dezembro

