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Ano Letivo: 2015 /2016 

 
 

 

Data 

 

Comemoração 

 

Objetivos 

 

Atividades/Local 
Recursos Humanos e 

Materiais 
(Internos/Externos) 

 
Observações  

 
 
 
 
 
 
 

01 a 30 de 
setembro   

 

 
Receção e 

integração das 
crianças 

 
 

Promover o conhecimento entre colegas; 
Conhecer as regras do Prolongamento; 
Conhecer os diferentes espaços; 
Promover a integração responsável das 
novas crianças e facilitar a transição das 
mesmas  para a nova resposta social; 
 Desenvolver atividades facilitadoras de 
uma boa adaptação/integração por parte 
das crianças na área da recreação/lúdica; 
Fortalecer as relações com os encarregados 
de educação. 

Receber as crianças de forma individualizada; 
Dar a conhecer os diferentes espaços da sala; 
Jogos de integração e dinâmicas de grupo; 
Elaboração de placares colectivos;  
Aprendizagem de novas canções; 
Atividades motoras em grande grupo; 
Estabelecer estratégias em conjunto com a família 
para a adaptação da criança.  
 

Crianças; 
Educadora de Infância; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Encarregados de 
Educação; 
Material de expressão 
plástica e motora; 
 

 

 
Dia Mundial do 

Coração 
(29/09/2015) 

 

 
Promover o conhecimento do funcionamento 
do coração; 
Sensibilizar as crianças para os estilos de 
vida que afetam o normal funcionamento do 
coração. 
 

Atividade experimental: dissecação de um coração 
de  porco; 
Diálogo em grande grupo sobre a temática. 

Coração de porco; 
Imagens.  
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01 a 31 de 
outubro 

 

 
Dia Mundial da 

Música 
(01/10/2015) 

 

 

 
Sensibilizar as crianças para a importância 
da música na saúde. 

Dialogo em grande grupo sobre o tema; 
Atividade de relaxamento com recurso a músicas 
para o efeito.  

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Leitor de CDs e CDs. 

 

 
outono 

 

 

Sensibilizar as crianças para as alterações 
da natureza. 

Leitura de uma história alusiva ao tema; 
Decoração das salas com elementos alusivo à 
estação; 
Realização de vários trabalhos de expressão 
plástica alusivos ao tema; 
Recolha de folhas de outono no exterior para a 
realização de jogos motores. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Materiais de expressão 
plástica;Outros recursos a 
designar. 

 

 
Dia Mundial da 

Alimentação 
(16/10/2015) 

  
 
 

Estimular os sentidos (tato, paladar e 
olfato); 
Promover hábitos de alimentação saudável; 
Envolver as famílias.  

Leitura de uma história sobre o tema; 
Elaboração de uma espetada de fruta; 
Jogo motor: “A corrida aos legumes”; 
Elaboração de uma pirâmide dos alimentos 
recorrendo ao recorte e colagem de alimentos;  
Elaboração de uma ementa saudável; 
Registo da alimentação das crianças. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Materiais de expressão 
plástica; 
Livros; 
Fruta; 
Outros recursos a designar. 
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Dia das Bruxas 

(30/10/2015) 
 

 

Reconhecer este dia como um costume. 

Dramatização de uma história sobre o tema; 
Elaboração de trabalhos de expressão plástica e 
decoração dos espaços com elementos  alusivos ao 
tema; 
Caracterização das crianças; 
Confeção de um doce alusivo a este dia. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Materiais de expressão 
plástica; 
Fantasias; 
Outros recursos a designar. 

 

1 a 30 de 
novembro 

 
São Martinho 

(11/11/2015) 

 

Valorizar as tradições; 
Incentivar a criatividade e imaginação; 
Desenvolver o sentido de partilha; 
Promover o convívio intergeracional. 

 
Exploração do tema; 
Realização de cartuchos; 
Realização de uma atividade conjunta entre 
crianças e idosos; 
Realização de um jogo motor: “As provisões para o 
São Martinho”. 
 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Idosos; 
Materiais de expressão 
plástica; 
Outros recursos a designar. 

 

 
 

Dia Mundial da 
Diabetes 

(13/11/2015) 

 
 

Dar a conhecer a doença da diabetes; 
Promover o conhecimento das consequências 
da doença e do incumprimento da dieta. 

Diálogo em grande grupo sobre o tema; 
Confeção de um doce para diabéticos. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Outros recursos a designar. 

 



  
                Centro Social de Santa Maria de Sardoura 

Plano Anual de Atividades - Prolongamento Escolar 

 
IRS/87                                       Edição: 01 

 
Data: 26/05/2015 

 

CSSMS – DQ – Prolongamento Escolar                                Página 4 de 4 

 
Dia Mundial do 
Não Fumador 

(17/11/2015) 
 

 

Sensibilizar a população escolar para os 
malefícios do tabaco. 

Apresentação de um powerpoint sobre o tema; 
Realização de uma atividade experimental sobre os 
efeitos do tabaco nos pulmões.  

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Outros recursos a designar. 

 

1 a 31 de 
dezembro 

 

Inverno 
 

 

Visualizar e identificar as alterações da 
Natureza. 

Leitura de uma história sobre o tema; 
Decoração das salas com elementos alusivos à 
estação; 
Realização de vários trabalhos de expressão 
plástica alusivos ao tema. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Materiais de expressão 
plástica; 
Outros recursos a designar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Natal 
 
 

 

Identificar o Natal como festa de 
fraternidade; 
Partilhar momentos de convívio entre toda a 
comunidade da nossa instituição e família; 
Desenvolver a criatividade; 
Realizar trabalhos alusivos ao tema; 
Proporcionar momentos de prazer e alegria; 
Reforçar o gosto pelo Prolongamento e pelas 
experiências que o mesmo proporciona.  
 

Leitura de uma história alusiva ao tema; 
Realização de trabalhos manuais alusivos à época; 
Decoração da sala; 
Ensaio de canções; 
Realização de uma festa de Natal; 
Realização de uma visita de estudo; 
Jogo motor: “O Pai Natal e os Duendes”. 
  

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Livros; 
Leitor de CDs e CDs; 
Materiais de expressão 
plástica; 
Outros recursos a designar. 
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1 a 31 de 
janeiro 

 
Dia de Reis 
(06/01/2016) 

 

 

Comemorar o Dia de Reis; 
Conhecer e promover as tradições. 

 
Elaboração de coroas; 
Cantar os reis no meio envolvente; 
Realização do jogo “A rainha-música”. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Materiais de expressão 
plástica; 
Outros recursos a designar. 

 
 
 

1 a 29 de 
fevereiro 

 
Carnaval 

(09/02/2016) 

 

Desenvolver a criatividade; 
Favorecer o divertimento; 
Comemorar esta tradição. 

Elaboração de máscaras/trajes carnavalescos; 
Decoração da sala; 
Realização de um baile/desfile de carnaval. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Materiais de expressão 
plástica; 
Outros a designar. 

 

Dia de S. 
Valentim 

(12/02/2016) 
 

 
 

Promover a amizade e sentimentos positivos 
entre os colegas; 
 

Leitura de uma história alusiva ao tema; 
Elaboração de uma árvore da amizade; 
Elaboração de uma lembrança. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Livros; 
Materiais de expressão 
plástica; 
Outros a designar. 
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1 a 31 de 
março 

 

 

Dia da Mulher 
(08/03/2016) 

 

Reconhecer o papel da mulher na sociedade. Elaboração de uma lembrança alusiva a este dia. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Materiais de expressão 
plástica; 
Outros a designar. 

 
 
 
 
 
 

   

Dia do Pai 
(18/03/2016) 

 

Valorizar o papel do pai; 
Estimular a relação afetiva entre pai e 
filho(a); 
Desenvolver a criatividade. 

Audição de uma história alusiva ao tema; 
Elaboração de uma prenda para os pais. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Materiais de expressão 
plástica; 
Outros a designar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primavera 

 

 
 
 
Sensibilizar as crianças para as alterações 
da Natureza; 
Sensibilizar as crianças para o cuidado e 
respeito pela natureza. 
 
 
 

Leitura de uma história sobre o tema; 
Decoração das salas com elementos alusivos à 
estação; 
Realização de vários trabalhos de expressão 
plástica alusivos ao tema. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Materiais de expressão 
plástica; 
Outros a designar. 
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Páscoa 
(27/03/2016)  

 

Conhecer as tradições da nossa cultura ; 
Proporcionar momentos de prazer e alegria; 
Reforçar o gosto pelo prolongamento e pelas 
experiências que o mesmo proporciona. 

Realização de trabalhos manuais relacionados com 
o tema; 
Realização de peças de teatro; 
Caça aos ovos; 
Visita a uma fábrica de amêndoas. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Materiais de expressão 
plástica; 
Carrinhas ou autocarro; 
Outros a designar. 
 

 

 
 

1 a 30 de 
abril 

 

Dia Mundial da 
Saúde 

(07/04/2016) 

 

Incentivar a aquisição de bons hábitos de 
higiene oral e corporal; 
Reforçar as formas de higiene pessoal; 
Promover a adopção de hábitos de auto-
cuidado; 
Conhecer a importância do exercício físico 
para a saúde. 

Leitura e dramatização de histórias; 
Aprendizagem de músicas; 
Atividades experimentais sobre o tema; 
Atividades de expressão motora. 
 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Outros a designar. 
 
 

 
 
 
 

 

Dia da Mãe 
(29/04/2016) 

 

 

Valorizar o papel da mãe na estrutura 
familiar; 
Estimular a relação afetiva entre mãe e 
filho(a); 
Desenvolver a criatividade; 
Conhecer a importância do papel da mãe na 
família. 

Audição de uma história alusiva ao tema; 
Elaboração de uma prenda para a mãe. 
 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Materiais de expressão 
plástica; 
Outros a designar. 
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1 a 31 de 
maio 

Dia Nacional do 
Bombeiro 

(30/05/2016) 
 

 

Dar a conhecer a importância dos bombeiros 
para a comunidade; 
Sensibilizar as crianças para os cuidados a 
ter em algumas situações de SOS. 

Atividades experimentais realizadas por um 
bombeiro. 
 
 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Bombeiro; 
Outros a designar. 

 
 
 

 
 
 

1 a 30 de 
junho 

 
 
 
 
 

Dia Mundial da 
Criança 

(01/06/2015) 

 

 
 
Criar momentos de lazer e convívio entre as 
crianças. 
 
 

Realização de jogos tradicionais;  
Pinturas faciais; 
Elaboração de uma lembrança. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Balões, farinha. rebuçados, 
bacia, cordas, arcos, 
Produtos de maquilhagem; 
Material de expressão 
plástica; 
Outros a designar. 

 
 
 
 
 
 
 

Santos Populares 

 

Vivenciar as tradições popular ; 
Criar momentos de lazer e convívio entre as 
crianças. 

Comemoração dos Santos Populares com decoração 
das salas; 
Baile entre as diferentes gerações. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Material de expressão 
plástica; 
Outros a designar. 
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1 de julho a 
31 de agosto 

 

 

Festa final de 
ano 

 
 

Criar momentos de convívio com os pais e 
filhos; 
Promover o envolvimento dos pais na 
instituição; 
Criar momentos onde as crianças possam 
visualizar o trabalho efetuado ao longo do 
ano. 

Realização de um lanche convívio; 
Apresentação de uma actividade das crianças (a 
definir). 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Outros a designar. 

 

Colónia de férias 
 

 
 

Criar momentos de lazer e convívio entre as 
crianças; 
Assegurar a ocupação dos tempos livres; 
Sensibilizar as crianças para os cuidados a 
ter com o sol; 
Promover a interiorização de regras; 
Estimular a autonomia, segurança, auto – 
confiança e auto-estima. 

Realização de passeios à praia, parque da cidade, 
com actividades organizadas ao nível de jogos ao ar 
livre; 
Visitas a museus; jardins zoológicos e parque 
aquático. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Outros a designar. 

 

Atividades a 
Desenvolver 
ao Longo do 

Ano   

Promover o desenvolvimento de algum 
vocabulário da língua inglesa; 
Estimular o desenvolvimento de 
competências motoras; 
Estimular os sentidos. 

Inglês; 
Natação; 
Dança; 
Culinária. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação 
Educativa; 
Professora de Inglês; 
Professor de Educação 
física; 
Outros a designar. 
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Tive conhecimento e aprovo o conteúdo de todas as páginas: 
 

_____/_____/_________ 
 
 
A Coordenadora do PE: _____________________________   As Educadoras de Infância: _______________________ 
                 _______________________ 
                 _______________________ 
 
A Diretora Técnica: __________________________________ 
 


