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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES CRECHE 
2019/2020 

 
 

 
Nome/Local 

Objetivos Específicos/ 
Descrição resumida Destinatários 

16 de setembro Início do ano 
letivo/ 
atividades 
educativas 

Promover um ambiente harmonioso e 
acolhedor no regresso à creche 

Crianças da creche 

22 de setembro Início do 
outono 

Reconhecer as caraterísticas da estação 
do ano 

Crianças da creche 

24 de setembro Reunião de 
pais da sala 4 

Promover um maior envolvimento e 
participação dos pais/encarregados de 
educação na vida da escola 

Encarregados de educação da sala 
4 

25 de setembro Reunião de 
pais da sala 2 

Promover um maior envolvimento e 
participação dos pais/encarregados de 
educação na vida da escola 

Encarregados de educação da sala 
2 

27 de setembro Reunião de 
pais da sala 1 

Promover um maior envolvimento e 
participação dos pais/encarregados de 
educação na vida da escola 

Encarregados de educação da sala 
1 
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30 de setembro Reunião de 
pais da sala 3 

Promover um maior envolvimento e 
participação 
dos pais/encarregados de educação na 

vida da escola 

Encarregados de educação da sala 
3 

5 de outubro Dia do animal Conhecer as diferentes 
onomatopeias. 
Promover o contato com diferentes 
texturas. 
Sensibilizar para as diferenças entre os 
animais domésticos e os selvagens. 

Crianças da creche 

    

16 de outubro  
Dia da 
Alimentação 

Promover o contato com novos 
sabores e novas texturas. 
Conhecer novos alimentos. Sensibilizar 
as famílias para uma alimentação 
saudável. 

Crianças da creche 

28 de outubro 
 

Dia Mundial 
da Terceira 
Idade 

Promover uma maior aproximação às 
pessoas mais velhas da comunidade 
próxima; 
Aprender a respeitar o próximo; 

Crianças da creche 

 

 
29 de outubro 
Período da 
tarde 

 

Halloween 

 

Pão por Deus 

 
Promover uma iniciativa de 
angariação/doação de alimento, 
roupas ou bens para doação a 
entidade que apoia grávidas em 
dificuldade 

Famílias carenciadas ou 
associações de solidariedade 
social. 
“Apoio á vida” 
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11 de 
novembro 

S. Martinho 
Dar a conhecer as caraterísticas da 
época. 
Manipulação de materiais plásticos. 

Crianças da creche 

16 de novembro  
Dia Nacional 
do Mar 

Promover uma atividade relacionada 
com o tema. 
Sensibilizar para o respeito pelo mar e 
preservação das espécies. 
Sensibilizar para o combate à 
poluição. 

Crianças da creche 

20 de novembro  
Dia Nacional 
do Pijama 

 
Incentivar a participação dos 
pais/famílias numa ação de 
solidariedade. 

Crianças da creche 

9 de dezembro Festa de Natal 
sala 2 

Sinalizar a época festiva mantendo a 
tradição de convívio com as famílias 

Crianças da creche e suas famílias 

10 de dezembro Festa de Natal 
sala 3 

Sinalizar a época festiva mantendo a 
tradição de convívio com as famílias 

Crianças da creche e suas famílias 
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11 de dezembro Festa de Natal 
sala 1 

Sinalizar a época festiva mantendo a 
tradição de convívio com as famílias 

Crianças da creche e suas famílias 

13 de dezembro Festa de Natal 
sala 5 

Sinalizar a época festiva mantendo a 
tradição de convívio com as famílias 

Crianças da creche e suas famílias 

16 de dezembro Festa de Natal 
sala 4 

Sinalizar a época festiva mantendo a 
tradição de convívio com as famílias 

Crianças da creche e suas famílias 
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21 de dezembro  
Início de 
inverno 

Reconhecer as caraterísticas da estação 
do ano 

Crianças da creche 

6 de janeiro Dia de Reis Promover uma atividade com base na 
génese da data assinalada 

Crianças da creche 

21 de fevereiro Dia 
Internacional 
da Língua 
Materna 

Promover uma atividade com as 
famílias. 
Construção de uma história em “Livro 
Gigante” 
“Era uma Vez…” 

 
Atividade abrangente para o dia: Dia 
Mundial da Poesia 
Dia do livro Português 

Crianças da creche e famílias 

25 de fevereiro Carnaval Comemorar a data assinalada com 
atividades plásticas Crianças da creche 

19 de março Dia do Pai Cada grupo de sala realiza a prenda 
para oferecer ao pai e a equipa de sala 
promove uma atividade a realizar com 
os pais 

Crianças da creche e pais 
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21 de março Dia Mundial 
da Poesia 
(Atividade 
iniciada a 21 
fevereiro) 

 
Dia Mundial 
da Árvore 

 
Dia Mundial 
da Floresta 

Sensibilizar a parte fonética das rimas 
através da leitura de histórias em poesia 

Assinalar os dias comemorativos 

 
Promover, junto das crianças, os 
cuidados a ter com a natureza 

 
Crianças da creche 

22 de março Dia Mundial 
da Água 

Como sensibilizar crianças de pouca 
idade para a importância de se poupar 
este recurso natural 

Crianças da creche 

26 de março Dia do Livro 
Português 
(Atividade 
iniciada a 21 
fevereiro) 

Promover uma atividade com as 
famílias. 
Construção de uma história em “Livro 
Gigante” 
“Era uma Vez…” 

 
Atividade abrangente para o dia: Dia 
Mundial da Poesia 

 

30 de março a 3 
de abril 

Festa dos 
Coelhinhos 

Momento de celebração de avós e netos 
na creche 

Comunidade escolar 

2 de abril Dia 
Internacional 
do livro Infantil 

Trocamos um abraço por um livro Crianças da creche 
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De 6 a 9 de abril Páscoa Dar a conhecer as tradições através de 
atividades e histórias da época 
assinalada 

Crianças da creche 

De 27 a 30 de 
abril 

Celebração 
do dia da 
Mãe 

Elaborar presente e dinamizar 
atividade com as mães na sala 

 

De 15 de maio Dia 
internacional 
da Família 

“A minha família é…” 
 

Estabelecer estratégias nas diferentes 
salas mediante a temática 

 

1 de junho Dia Mundial 
da Criança 

Dinamizar atividades para realizar com as 
crianças bem como lembranças para 
marcar o dia 

 

5 de junho Dia Mundial do 
Ambiente 

Sensibilizar para as ações a ser tomadas 
no que diz respeito à preservação do 
ambiente 

 

De 15 a 19 de 
junho 

Transição de 
crianças da 
creche para o 
Jardim de 
infância 

Projeto de transição para JI “A 
viagem começa aqui…” 

 
Atividade pedagógica partilhada entre 
educadoras de creche e jardim de 
infância 

 

20 de junho Piquenique 
creche 

Festa final de ano 
Convívio entre comunidade escolar e 
famílias. 
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De acordo com a equipa pedagógica da creche, este plano poderá sofre alterações nas suas atividades descritas. 

Este PAA foi elaborado, pelas educadoras de infância Carla Rodrigues, Catarina Sousa, Manuela Mendes, Ângela Caldas e 

supervisionado pela diretora técnica Manuela Mendes 

 

 
Outubro 2019 


