PLANO DE ACTIVIDADES
DA CRECHE

ANO LECTIVO
2019 / 2020

Introdução

Na base da construção deste Plano estão um número variado de objectivos os quais
consideramos fundamentais para o desenvolvimento do trabalho realizado pelos
técnicos responsáveis da creche. Como principal preocupação temos os intervenientes
mais significativos neste processo, ou seja, as Crianças, os seus Pais, os Educadores
de Infância e Auxiliares de Educação. No nosso ponto de vista, é a partir das
necessidades de cada um destes intervenientes, que vão ser criadas as condições
adequadas para o desenrolar de todo o processo.
O conhecimento geral, de fonte teórica, filosófica e prática sobre bebés e crianças de
tenra idade, proporciona uma necessária base conceptual. Tendo em conta esta base,
deve-se, no entanto, ter a preocupação de conhecer a criança individualmente, de
forma a planear, proporcionar e avaliar quais as experiências que irão facilitar um
saudável desenvolvimento.

Na creche, no nosso quotidiano estão sempre presentes os valores que consideramos
essenciais para um crescimento saudável, valores cristãos e humanistas - a amizade, a
partilha, o amor pelo próximo – valores conducentes à educação na paz, no diálogo e
na solidariedade.

A Equipa da Creche do Centro Social e Paroquial de S. Mamede elaborou o seguinte
Plano de Atividades.
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Objectivos – 1º Trimestre:


Organizar espaço escolar de forma funcional e acolhedora



Adaptação das crianças



Conhecimento de todos os adultos



Trabalhar em conjunto com os pais



Incentivar ao conhecimento e desenvolvimento do seu próprio corpo

Actividades a desenvolver
Mês

Temas

Actividades/Estratégias

Em conjunto com o
Centro de Dia



Reunião Geral de
Abertura do ano

1º TRIMESTRE

letivo;

Setembro



A escola

Outubro



Novembro
Dezembro





Atelier de culinária –

Exploração e

Mostra de saberes e

Estações do

conhecimento do

sabores

Ano

material da sala



Magusto

Brincadeira livre:



Festa de Natal do



A família



Os amigos



Natal



exterior e interior


Histórias - Livros



Canções



Desenho/pintura



Passeios ao jardim

Centro

Botãnico


Ateliers no jardim
Botânico ( música no
Jardim , Visita ao
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museu de história n. )


Expressão corporal
(sala de 2 anos)



Atividades com a
animadora da junta
de freguesia.



Ida ao museu de
história natural

(sala de 2 anos)

Objectivos – 2º Trimestre:


Criar condições para o melhor domínio da língua portuguesa



Valorizar as potencialidades do livro



Incutir o sentido de responsabilidade



Proporcionar o Convívio e o trabalho em grupo



Promover convívio entre os intervenientes do Centro de Dia e da comunidade
em geral
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Actividades a desenvolver
Em conjunto com o
Mês

Temas

Actividades/Estratégias



Vestuário



Expressão plástica

2º TRIMESTRE



Os animais



Expressão pelo

Janeiro



O corpo Humano

Fevereiro



Os 5 sentidos



Aulas de música

Março



Carnaval



Histórias

Abril



Dia do Pai



Incentivar a conversa



Os livros



Lengas-lengas



A alimentação



Fantoches



Páscoa



Experiências

Centro de Dia



Carnaval:
Intercâmbio Creche –
Centro de dia;



Atividade de Páscoa
em intercâmbio com
o Centro de Dia

movimento

sensoriais


Faz de conta



Culinária



Actividades ao ar livre



Idas á Biblioteca da
Junta de Freguesia



Expressão corporal



Lanches com os
idosos



Passeio com almoço e
repouso á Quinta
pedagógica de Loures



Inicio do projeto: “
Semanas com Arte”
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Objectivos – 3º Trimestre:


Desenvolver capacidade criativa e artística das crianças



Promover as normas básicas para a saúde e higiene pessoal



Promover e divulgar aos pais o trabalho realizado na escola por crianças e
adultos

Actividades a
desenvolver

Mês

Temas

Actividades/Estratégias

Em conjunto com o
Centro de Dia




Utilização de

Exposição de
trabalhos



3º TRIMESTRE

material de



Expressão plástica



Maio

desperdício



Expressão pelo



Junho



Dia da Mãe

Julho



A natureza



Canções



Saúde/higiene



Puzzles



Os transportes



Construções



Histórias –

Comemoração do
Dia dos Avós
Festa de Fim de
Ano
Dia das famílias

movimento

Dramatizações


Actividades com
água e areia
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Reunião de Pais



Expressão corporal



Aulas de música



Festa de finalistas
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