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Introdução 

 

 “ A Educação realiza-se sempre em situações de aprendizagem, que prossegue através 

da elaboração de projetos nascidos de desejo e de aspirações que são sempre 

necessidade de desenvolvimento pessoal, enriquecedoras para si e para os outros”  

Robert Goloton 

 

As atividades propostas no Plano Anual de Atividades (PAA) do presente ano letivo, de 

acordo com o Projeto Curricular de Instituição, pretendem responder aos objetivos 

estratégicos abaixo apontados: 

 Tornar a escola um local privilegiado de aprendizagens significativas, não só para 

os alunos, mas para todos os elementos da comunidade educativa; 

 Encarar a escola como Comunidade Educativa, onde todos os seus elementos, tais 

como: professores, alunos, pessoal não docente, pais e encarregados de educação 

sejam atores participantes e agentes de mudança; 

 Promover a concretização das normas, valores, atitudes e comportamentos que 

são representativos da cultura organizativa da escola e que constituem a sua 

identidade. Educar para a cidadania através da promoção de valores como a 

solidariedade, responsabilidade e autonomia; 

 Concretizar a articulação entre os diferentes níveis de ensino;  

 Diversificar as atividades de complemento curricular;  

Descentralizar e evitar a sobreposição das atividades do PAA.  

 

O PAA é um modelo aberto e reformulável ao longo do ano, de modo a permitir integrar 

mais atividades, desde que apresentadas em Conselho Pedagógico e devidamente 

planificadas pelos seus proponentes. 
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Calendarização 
Atividade a 
desenvolver 

Objetivos Destinatários 

 
2/1/2019 

Ida ao Teatro: 
“A Surpreendente 

Fábrica de Chocolate” 

 Promover e valorizar o teatro; 

 Participar em atividades interpessoais e de 
grupo, respeitando normas, regras e critérios de 
atuação, de convivência e de trabalho em vários 
contextos; 

 Proporcionar às crianças a vivência de situações 
lúdicas e estimulantes. 

Pré escolar  
ATL 

04/01/2019 

Dia de Reis: 
Elaboração coroas e 
cantar as Janeiras 

pelas ruas 

 Cantar as Janeiras pelas ruas de Cucujães; 

 Despertar o gosto pela tradição cultural;  

 Dar a conhecer a história dos Reis Magos; 

 Explorar a educação musical e instrumental; 

 Sensibilizar para a partilha; 

 Promover momentos de intercâmbio com a 
comunidade envolvente. 

Creche  
Pré escolar 

 

Semana de  
7/1/2019 

a 
11/1/2019 

1º Momento de Avaliação Pré escolar 

janeiro 
(a definir) 

Ação de 
Sensibilização: 

“Comer para crescer!” 
(Nutricionista da instituição) 

 

 Sensibilizar a comunidade educativa para a 
alimentação saudável através de uma ação de 
sensibilização; 

 Alertar as famílias para a importância de uma 
alimentação equilibrada e suas repercussões no 
desenvolvimento da criança; 

 Encorajar a participação da comunidade, na 
tomada de decisões que influenciem as suas 
condições de vida. 

Creche 
Pré escolar 

ATL 

14/2/2019 

Atividade de Projeto: 
A roda dos afetos- 

inicio da exploração da 
emoção Raiva 

 Explorar as várias emoções através dos afetos; 

 Transmitir e dar a conhecer a história de S. 
Valentim; 

 Envolver a comunidade educativa nas atividades 
do nosso projeto, sensibilizando-os para a 
importância dos afetos na educação. 

Creche 
Pré escolar 

ATL 

1/3/2019 

Baile Desfile de 
Carnaval:  

Chegada dos Reis à 
nossa escola 

 Sensibilizar as crianças para as tradições desta 
época festiva; 

 Promover o intercâmbio com a comunidade 
envolvente; 

 Proporcionar um tempo de lazer e de convívio 
entre as crianças e a comunidade escolar. 

Creche 
Pré escolar 

ATL 
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16/3/2019 

Concerto Musical: 
Com pais e familiares 

e 
Só para bebés 

 Proporcionar às crianças uma variedade de 
situações musicais através de canções variadas, 
movimentos, instrumentos e atividades lúdicas 
diversificadas; 

 Explorar, expressar e produzir sons com a voz, 
corpo e materiais/ instrumentos diversos; 

 Participar em brincadeiras e jogos cantados e 
rítmicos; 

 Promover momentos de brincadeira que 
envolvam a dança, improvisação musical e 
repertório de canções a fim de desenvolver 
memória musical; 

 Integrar progressivamente um vocabulário de 
melodias, ritmos e movimentos no quotidiano das 
crianças; 

 Promover o convívio entre os membros da 
comunidade educativa e desenvolver o prazer por 
participar nas atividades dos seus filhos. 

Creche 
Pré escolar 

Semana de  
19/3/2019 

a  
27/3/2019 

Dia do Pai:  
Atividade Surpresa 

 
Elaboração de uma 
prenda para o Pai 

 

 Sensibilizar para a importância do papel do Pai 
na família; 

 Valorizar a figura paterna e o convívio entre pais; 

 Proporcionar a elaboração de uma prenda para o 
Pai; 

 Desenvolver a criatividade e a capacidade de 
expressão através da elaboração da prenda para o 
pai. 

Creche 
Pré escolar 

ATL 

2/4/2019 

Dia do livro infantil: 
Visita do escritor 
Carlos Canhoto à 

nossa escola 

 Promover o gosto pela leitura recreativa; 

 Criar hábitos de leitura; 

 Sensibilizar os Encarregados de Educação para 
a importância da leitura na formação dos seus 
educandos; 

 Valorizar o livro como instrumento transmissor de 
conhecimentos; 

 Participar em atividades interpessoais e de 
grupo, respeitando normas, regras e critérios de 
atuação, de convivência e de trabalho no contexto 
das emoções; 

 Proporcionar às crianças a vivência de situações 
lúdicas e estimulantes. 

Creche 
Pré escolar 

ATL 

(a definir) 
“Despertar com 

Histórias” 
(Centro Lúdico de Ol. Azeméis) 

 Promover o interesse pela leitura e contato com 
livros; 

 Promover o gosto pela leitura recreativa; 

 Proporcionar momentos de aprendizagens em 
contextos extra-escolar.   

3/4 Anos 
5/6 Anos 

Semana de  
8/4/2019 

a 
12/4/2019 

2º Momento de Avaliação Pré-escolar 

18/4/2019 

Páscoa: 
Elaboração de um 
trabalho alusivo ao 

tema 

 Transmitir tradições e costumes valorizando os 
saberes e experiência vividas pelas crianças e 
suas famílias; 

 Explorar a gastronomia tradicional da época, 
através da prova de sabores. 

Creche 
Pré escolar 

ATL 
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abril 
(a definir) 

Piquenique:  
Caminhada ao parque 

Nossa Senhora dos 
Milagres com 
piquenique 

 Promover caminhadas saudáveis; 

 Proporcionar às crianças momentos de diversão 
e lazer na natureza. 

ATL 

20/4/2019  
Benvinda Primavera: 
“Vamos plantar uma 

árvore” 

 Comemorar o dia mundial da árvore e da floresta, 
através da plantação de uma árvore na nossa 
escola;  

 Sensibilizar a importância da preservação da 
natureza e da sua importância para o meio 
ambiente; 

 Conhecer os vários elementos associados a esta 
estação do ano. 

Creche 
Pré escolar 

ATL 

26/4/2019 

Visita ao Planetário 
do Porto- Centro de 

Ciência Viva: 
“O Que se esconde no 

céu?” 

 Estimular a natural curiosidade da criança para 
com os mistérios da natureza e do universo; 

 Conhecer os planetas, as órbitas, a importância 
do Sol, a Lua e a ciência como fornecedora de 
soluções e respostas. 

4/5 Anos  

abril 
(data a definir) 

Ida ao Cinema:  
Visualização de um 

filme 

 Promover a cultura cinematográfica; 

 Participar em atividades interpessoais e de 
grupo, respeitando normas, regras e critérios de 
atuação, de convivência e de trabalho em vários 
contextos; 

 Proporcionar às crianças a vivência de situações 
lúdicas e estimulantes. 

ATL 

2/5/2019 
e  

3/5/2019 

Dia da mãe:   
Atividade Surpresa 

 
Prenda do Dia da Mãe 

 

 Sensibilizar a criança para a importância da Mãe;  

 Valorizar o papel da Mãe na família; 

 Desenvolver a criatividade e a capacidade de 
expressão através da elaboração de uma prenda 
para a mãe; 

 Promover o convívio entre os membros da 
comunidade educativa; 

 Participar nas atividades coletivas respeitando 
normas, regras e critérios de atuação e de 
convivência. 

Creche 
Pré escolar 

ATL 

(data a definir) Laboratório Pingote 
(Câmara Municipla de Ol. Azeméis)  

 Despertar e desenvolver o gosto, a curiosidade e 
o sentido de observação pela experimentação 
científica; 

 Sensibilizar a comunidade educativa para a 
importância da água. 

3/4 Anos 
5/6 Anos 

17/5/2019 

Atividade de Projeto 
Dia da Família: 

Jantar da Família 
e 

Elaboração de Coroas 
pelos membros da 

família 

 Promover o convívio entre os membros da família 
no seio da comunidade educativa; 

 Criar uma relação de vinculação à família; 

 Maior envolvimento dos pais nas atividades da 
escola. 

Creche 
Pré escolar 

ATL 
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3/6/2019 
(a confirmar pela 
Câmara Municipal 
de Ol. Azeméis) 

Dia da Criança: 
Visita ao Parque La 

Salette e participação 
nas atividades da 

CMOAZ 

 Festejar o dia Mundial da Criança; 

 Evidenciar o papel da criança como individuo 
com direitos e deveres; 

 Explorar de forma lúdica atividades para as 
crianças; 

 Participar em atividades interpessoais e de 
grupo, respeitando normas, regras e critérios de 
atuação, de convivência e de trabalho em vários 
contextos; 

 Proporcionar às crianças a vivência de situações 
lúdicas e estimulantes. 

Pré-escolar 

7/6/2019 Visita à Viarco 

 Aprendizagem de conteúdos em contextos 
informais; 

 Incentivar as crianças a respeitar o património 
natural, histórico e nacional; 

 Fomentar a procura em conhecer mais; 

 Explorar a origem das cores primárias e as suas 
misturas. 

Pré escolar 

13/6/2019 
“Despertar com 

Histórias” 
(Centro Lúdico de Ol. Azeméis) 

 Promover o interesse pela leitura e contato com 
livros; 

 Promover o gosto pela leitura recreativa; 

 Proporcionar momentos de aprendizagens em 
contextos extra-escolar.  

Sala 4/5 Anos 

12/7/2019 
Festa Final Ano 

Letivo 

 Promover momentos de convívio entre as 
crianças, a equipa educativa e a comunidade 
escolar; 

 Sensibilizar a criança para a importância do 
trabalho coletivo; 

 Divulgar à comunidade envolvente os momentos 
mais significativos vivenciados ao longo do ano. 

Creche 
Pré escolar 

ATL 

26/7/2019 
Os Avós vêm à 

escola 

 Promover o convívio entre as crianças das várias 
salas; 

 Proporcionar momentos de convívio com os 
avós; 

 Troca de saberes intergeracionais. 

Creche 
Pré escolar 

ATL 

15/7/2019 
a 

26/7/2019 
Semana da Piscina 

 Proporcionar momentos de prazer e convívio 
entre crianças e equipa educativa; 

 Promover regras de segurança. 

Creche  
2/3 Anos 

Pré escolar 
ATL 

julho 
(a definir) 

Passeio Anual 
(destinos a definir) 

 Promover aprendizagens fora do contexto 
escolar; 

 Proporcionar às crianças a vivência de situações 
lúdicas e estimulantes. 

2/3 Anos 
Pré escolar 

ATL 

julho 
(a definir) 

Piquenique: 
Caminhada ao parque 

Nossa Senhora dos 
Milagres com 
piquenique 

 Promover caminhadas saudáveis; 

 Proporcionar às crianças momentos de diversão 
e lazer na natureza. 

ATL 

julho 
(a definir) 

Já sou crescido!:  
Organização de dois 
dias “fora de portas” 

 Promover o convício entre as crianças mais 
velhas e a equipa educativa; 

 Proporcionar atividades de carater lúdicas e 
pedagógicas. 

ATL 
(2º Ciclo) 

29/7/2019 
a 

31/7/2019 
3º Momento de Avaliação Pré escolar 
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10/9/2018 
Atividade de Projeto: 
Início da exploração 
da emoção Tristeza 

 Explorar as várias emoções, em especial a 
Tristeza, neste início de ano letivo; 

 Reconhecer e nomear emoções na criança e no 
outro; 

 Aprendizagens de técnica de regulação 
emocional na criança; 

 Envolver a comunidade educativa nas atividades 
do nosso projeto, sensibilizando-os para a 
importância dos afetos na educação. 

Creche 
Pré escolar 

ATL 

(a definir 
bimestral) 

Concerto para 
Bebés: 

Com pais e familiares 
e 

Só para bebés 

 Proporcionar às crianças uma variedade de 
situações musicais através de canções variadas, 
movimentos, instrumentos e atividades lúdicas 
diversificadas; 

 Explorar, expressar e produzir sons com a voz, 
corpo e materiais/ instrumentos diversos; 

 Participar em brincadeiras e jogos cantados e 
rítmicos; 

 Promover momentos de brincadeira que 
envolvam a dança, improvisação musical e 
repertório de canções a fim de desenvolver 
memória musical; 

 Integrar progressivamente um vocabulário de 
melodias, ritmos e movimentos no quotidiano das 
crianças; 

 Promover o convívio entre os membros da 
comunidade educativa e desenvolver o prazer por 
participar nas atividades dos seus filhos. 

Creche 
2/3 Anos 

16/9/2019 
(quinzenalmente) 

Visita da Bibliomóvel 
(Biblioteca Ferreira de Castro) 

 Promover o contato com o livro e criação de 
hábitos de leitura;  

 Promover o enriquecimento do vocabulário da 
criança, através da leitura de histórias; 

 Proporcionar aprendizagens para a utilização das 
bibliotecas, desde cedo.  

2/3 Anos 
Pré escolar 

23/9/2019 
Benvindo Outono:  

Ida às Vindimas  

 Promover o convívio entre as crianças, através 
da realização de uma desfolhada, vindimas; 

 Preservar tradições; 

 Partilhar com os mais novos as histórias dos 
mais velhos; 

 Recolher, trabalhar e divulgar a cultura popular 
ligada a esta época do ano: lendas, canções, 
provérbios e costumes. 

Pré escolar 

1/10/2019 
Dia da Música  

 
 Construção de instrumentos musicais; 

 Realização de uma aula de expressão musical. 

Creche 
Pré escolar 

ATL 

16/10/2019 
a  

18/10/2019 

Semana da 
Alimentação: 

Dramatização da 
história “A lagarta 

comilona” 
 

Atividade Culinária: 
“Vamos fazer Waffles 

Saudáveis!” 

 Comemorar o dia da alimentação; 

 Sensibilizar para a alimentação saudável através 
da exploração de ingredientes saudáveis na 
confeção de uma sobremesa; 

 Alertar para problemas, distúrbios alimentares e 
para comportamentos adequados.  

Pré-escolar e 
ATL 

31/10/2019 
Halloween:  
“Doçura ou 

Travessura?!” 

 Desfile de máscaras nas ruas; 

 Visitar a exposição da biblioteca; 

 Festa temática no ATL.  

      Creche 
Pré escolar 

ATL 
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Nota: Este Plano Anual de Atividades é suscetível a alterações de acordo com as necessidades das 

crianças ou caso se verifique o impedimento à realização das atividades do mesmo. 

15/11/2019 
Semana Solidária: 

Festa do Pijama 

 Sensibilizar as crianças para a importância de 
cada criança ter direito a uma família; 

  Sensibilizar as crianças para a importância dos 
valores da partilha e da solidariedade; 

 Promover momentos de convívio entre a 
comunidade. 

Creche 
Pré escolar 

ATL 

5/12/2019 
a  

6/12/2019 

Feira de Natal 
 

 Promover as tradições de Natal, a gastronomia  e 
a cultura popular, bem como o artesanato; 

 Envolver e criar laços com a comunidade 
educativa. 

Creche 
Pré escolar 

ATL 

6/12/2019 Laboratório Pingote 
(Câmara Municipla de Ol. Azeméis)  

 Despertar e desenvolver o gosto, a curiosidade e 
o sentido de observação pela experimentação 
científica; 

 Sensibilizar a comunidade educativa para a 
importância da água. 

4/5 Anos 
 

19/12/2019 
Almoço 

gastronómico  
 

 Fomentar o convívio entre as crianças; 

 Sensibilizar para as diferenças gastronómicas a 
nível de doces de Natal e o conhecimento das 
tradições. 

Creche 
Pré escolar 

ATL 

20/12/2019 Espetáculo de Natal 

 Promover momentos de convívio entre a 
comunidade educativa e a comunidade escolar: 

 Partilhar com a comunidade educativa a 
importância da comemoração desta época festiva; 

 Proporcionar às crianças a vivência de situações 
lúdicas e estimulantes. 

Creche 
Pré escolar 

ATL 
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