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Data 

 

Comemoração 

 

Objetivos 

 

Atividades 

Recursos Humanos e 
Materiais 

(Internos/Externos) 

 
Observações  

(Local) 

 
1 a 30 de 
setembro 

 

Receção e 
integração das 

crianças 

 

 

Promover o conhecimento entre colegas; 
Conhecer as regras do serviço; 
Conhecer os diferentes espaços; 
Promover a integração responsável das novas 
crianças e facilitar a transição das mesmas 
para a nova resposta social; 
Identificar a “sustentabilidade” como tema 
geral a ser abordado ao longo do ano; 
Desenvolver atividades facilitadoras de uma 
boa adaptação/integração por parte das 
crianças a nível recreativo e lúdico; 
Fortalecer as relações com os/as 
encarregados/as de educação. 

Receção das crianças de forma individualizada; 
Conhecimento e exploração dos diferentes espaços da 
sala; 
Realização de jogos de integração e dinâmicas de 
grupo; 
Elaboração de placares coletivos;  
Aprendizagem da canção de boas-vindas; 
Realização de atividades motoras em grande grupo; 
Estabelecimento de estratégias em conjunto com a 
família para a adaptação da criança.  

 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação Educativa; 
Encarregados/as de Educação; 
Material de expressão plástica e 
motora; 
Outros recursos a designar. 

Sala de atividades; 
Espaço exterior. 

Dia Mundial da 
Monitorização 

da Água 
(18/09/2021) 

 
 

 
 

Sensibilizar as crianças e famílias para a 
proteção dos recursos hídricos. 

Visionamento de um filme “A água é um mundo 
fantástico”. 
Diálogo em grande grupo sobre a poupança da água. 
 
 
 
 
 
 
 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação Educativa; 
Encarregados de Educação; 
Material audiovisual; 
Outros recursos a designar. 
 
 
 
 

Sala de atividades. 
 
 

Ano Letivo: 2021/2022 
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Outono 
(25 a 29 de set.) 

 

Sensibilizar as crianças para as alterações da 
natureza; 
Estimular os sentidos. 

Exploração sensorial de elementos alusivos ao 
outono. 
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. 

Sala de atividades; 
Espaço exterior. 

1 a 31 
outubro 

Dia Nacional 
da Água 

(01/10/2021) 
 

Sensibilizar as crianças para a importância 
da água. 
 

Visualização de uma curta metragem sobre a 
água; 
Diálogo em grupo sobre o tema. 
 

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

Sala de atividades; 
 

Dia 
Internacional 
da previsão 
catástrofes 
(13/10/2021) 

 

Dar a conhecer fenómenos da natureza; 
Promover o gosto pela ciência. 

Visualização de um vídeo com um vulcão em 
erupção; 
Atividade experimental: “Vulcão em erupção”; 
 

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

Sala de atividades 

Dia Mundial da 
alimentação 

(15/10/2021) 

 

Introduzir/explorar o conceito de “desperdício” 
e “desperdício alimentar”; 
Sensibilizar para o aproveitamento de 
alimentos. 

 

Diálogo com as crianças sobre os conceitos e 
experiências pessoais sobre o tema; 
Confeção de sopa seca. 

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

Sala de atividades 
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Dia das Bruxas 
(29/10/2021) 

 

Reconhecer o dia como uma tradição; 
Explorar uma história com figuras alusivas a 
esta festividade; 
Incentivar a utilização de materiais de 
desperdício.  

 Leitura de uma história alusiva ao tema; 
Elaboração de trabalhos de expressão plástica com 
materiais reciclados. 

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

Sala de atividades; 
Outros a designar. 

1 a 30 de 
novembro 

São Martinho 
(11/11/2021) 

 

Conhecer tradições; 
Incentivar a utilização de materiais de 
desperdício; 
Favorecer o desenvolvimento da imaginação e 
da criatividade; 
Promover momentos de convívio. 

Elaboração de cartuchos com materiais reciclados; 
Magusto tradicional. 

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

Sala de atividades; 
Outros a designar. 

Dia da floresta 
autóctone 

(23/11/2021) 

 

 Promover conhecimentos sobre a conservação 
das florestas naturais. 

Visualização de árvores existentes na floresta; 
Elaboração de uma sementeira. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação Educativa; 
Sementes e outros materiais a 
designar 
 

Sala de atividades. 
 

1 a 31 de 
dezembro 

Natal 
(22/12/2021) 

 

Identificar o Natal como a festa de 
fraternidade; 
Desenvolver a criatividade; 
Proporcionar momentos de prazer e alegria. 
 

Aprendizagem de uma canção de Natal; 
Realização de trabalhos manuais alusivos à época; 
Decoração da sala; 
Realização de uma pequena festa de Natal na sala 
de atividades.  

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

Sala de atividades; 
Outros a designar. 

Inverno 
(27/12/2021) 

 
 

Sensibilizar as crianças para as alterações da 
natureza. 
 
 
 
 

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. 

Sala de atividades. 
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1 a 31 de 
janeiro 

Dia de reis 
(06/01/2022) 

 

Comemorar o Dia de Reis; 
Sensibilizar as crianças para as tradições do 
Dia de Reis. 

Elaboração de coroas e de um mealheiro de Reis; 
Cantigas dos reis no meio familiar. 
 

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

Sala de atividades; 
Casa das crianças. 

1 a 28 de 
fevereiro 

Dia de S. 
Valentim 

(14/02/2022) 
 

Expressar emoções e sentimentos e reconhecê-
los nos outros; 
Expressar sentimentos e emoções através do 
corpo. 

Elaboração de corações para o jogo “toque da 
amizade”; 
Jogo “toque da amizade”. 
 
 
 

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

Sala de atividades. 

Carnaval 
(28/02/2022) 

 

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

Decoração da sala; 
Comemoração da festividade na sala de atividades.  

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação Educativa; 
Materiais de expressão plástica. 

Sala de atividades; 
Outros a designar. 

Dia do Pai 
(18/03/2022) 

 

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

Elaboração de um postal para o pai; 
Atividades de expressão plástica. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação Educativa; 
Materiais de expressão plástica. 

Sala de atividades. 

Dia  Mundial 
da árvore 

(21/03/2022) 

 

 

 

Sensibilizar as crianças para os cuidados a ter 
na prevenção dos incêndios. 
Incutir hábitos que promovam a preservação 
da natureza.  

Visualização de um vídeo sobre incêndios florestais 
e formas de os prevenir. 

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

Sala de atividades. 
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Páscoa  
(11/04/2022) 

 

Conhecer as tradições alusivas à Páscoa; 
Proporcionar momentos de prazer e alegria; 
 

Realização de trabalhos manuais relacionados com o 
tema; 
Caça aos ovos; 
Elaboração de um postal da Páscoa. 

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

Sala de atividades; 
Espaço exterior. 

Primavera 
(19/04/2022) 

 

Sensibilizar as crianças para as alterações da 
natureza. 
Dar a conhecer os animais migratórios; 
Explorar os animais típicos da primavera. 

Exploração de uma canção sobre o tema; 
Leitura de uma história alusiva ao tema; 
Atividades de expressão plástica. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação Educativa; 
Materiais de expressão plástica; 
Livro. 

Sala de atividades; 
Espaço exterior. 

Dia da mãe 
(25/04/2022) 

 

 

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

Elaboração de um postal para a mãe; 
Atividades de expressão plástica. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação Educativa; 
Materiais de expressão plástica. 

Sala de atividades. 

1 a 31 de 
maio 

Dia Europeu do 
Mar 

(20/05/2022) 

 

Sensibilizar as crianças para a preservação do 
mar. 
 
 
 
 
 
 

Visualização de um filme sobre a poluição dos 
mares. 
 
 
 
 
 
 

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

Sala de atividades. 
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1 a 30 de 
junho 

 
 

Dia Mundial da 
criança 

Dia Nacional 
do Sobreiro e da 

Cortiça 
(01/06/2021) 

 

Associar o sobreiro à árvore que dá origem à 
cortiça; 
Promover o desenvolvimento da criatividade e 
imaginação; 
Incentivar a exploração de materiais com 
diferentes texturas. 

Visualização de imagens de sobreiros; 
Elaboração de uma lembrança feita em cortiça para 
comemorar o Dia da Criança. 

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

Sala de atividades; 
Espaço exterior. 

Dia Mundial da 
bicicleta 

(03/06/2022) 

 

Sensibilizar para a importância de utilizar 
meios de transporte alternativos. 

Diálogo em grande grupo sobre a poluição 
provocada pelos meios de transporte que utilizam 
combustíveis fósseis. 
Exploração dos meios de transporte alternativos. 

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

Sala de atividades; 
Espaço exterior. 

Dia Mundial do 
Ambiente 

(05/06/2022) 

 

Sensibilizar as crianças para a preservação do 
meio ambiente; 
Dar a conhecer a importância do meio 
ambiente. 
 

Comemoração do Dia Mundial do Ambiente, 
através da canção “Proteger a Natureza”. 
Diálogo com as crianças sobre a importância do meio 
ambiente. 
 

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

Sala de atividades; 
Espaço exterior. 

Santos 
Populares   

 

Comemorar os Santos Populares. 
 
 
 

Realização de atividades de expressão plástica. Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação Educativa; 
Materiais de expressão plástica. 

Sala de atividades. 
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Julho e 
Agosto 

Colónia de 
férias 

 

Criar momentos de lazer e convívio entre as 
crianças; 
Assegurar a ocupação dos tempos livres; 
Promover a interiorização de regras; 
Estimular a autonomia, segurança, 
autoconfiança e autoestima. 

Realização de passeios à praia, parque da cidade, 
com atividades organizadas ao nível de jogos ao ar 
livre; 
Visitas a locais diversos. 

Crianças; 
Educadora; 
Ajudante de Ação Educativa; 
Motorista; 
Jogos de exterior; 
Carrinhas; 
Outros a designar. 

A designar. 

 
 
 
 
Tive conhecimento e aprovo o conteúdo de todas as páginas: 
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