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ATIVIDADE DINAMIZADORES DESTINATÁRIOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS RECURSOS CALENDARIZAÇÃO 

Receção aos alunos Equipa educativa Todas as crianças 

 Promover a adaptação das crianças 

 Fomentar a interação entre crianças e entre 

adultos e crianças 

 Proporcionar momentos lúdicos 

Papel de cenário 
Farinha 

Corante alimentar 
Tintas 

Etc. 

1 de setembro 

Reuniões com os 
Encarregados de Educação 

Equipa educativa 
Pais e Encarregados de 

educação do Pré Escolar 

 Promover a apresentação da equipa e do projeto 

 Estabelecer uma relação de confiança entre as 

famílias e a instituição 

 Envolver as famílias na rotina e no projeto da 

instituição 

 Esclarecer as dúvidas 

Datashow 
Computador 

Início do 1º período 

Dia Mundial da Música 
Equipa educativa 

Convidado 
Todas as crianças 

 Fomentar o gosto pela música 

 Incentivar a exploração dos sons e do 

movimento 

A determinar 3 de outubro 

Dia Mundial do Animal Equipa educativa Todas as crianças  Promover o respeito pelos animais A determinar 4 de outubro 

Dia da Alimentação Equipa educativa Todas as crianças 
 Fomentar o contacto com diferentes sabores, 

cheiros e texturas 

 Incentivar uma alimentação saudável 

Alimentos saudáveis 17 de outubro 

Dia das Bruxas Equipa Educativa Todas as crianças 

 Proporcionar momentos de exploração e 

desconstrução dos medos 

 Promover a criatividade e a fantasia 

 

Elementos festivos 

alusivos à data 
31 de outubro 

Dia de S. Martinho 
Equipa Educativa 

Convidado 
Todas as crianças 

 Fomentar o contacto com as tradições alusivas à 

data 
A determinar 11 de novembro 

Dia Nacional do Pijama Equipa Educativa Toda a comunidade educativa 
 Fomentar a solidariedade e sentido de ajuda ao 

próximo 
Pijamas 

20 de novembro 
( a confirmar) 

 

Festa de Natal dos alunos Equipa educativa Famílias 

 Incentivar o sentimento de pertença à instituição 

 Fomentar o espírito natalício 

 Promover a partilha e a solidariedade 

Elementos festivos 
alusivos à data 

A definir 

Dia dos Reis Equipa educativa Comunidade 

 Fomentar o contacto com as tradições alusivas à 

data 

 Proporcionar o contacto com a comunidade 

envolvente 

Coroas 6 de janeiro 

Reuniões com os 
Encarregados de Educação 

Equipa educativa 
Pais e Encarregados de 

educação do Pré Escolar 

 Manter uma relação de confiança entre as 

famílias e a instituição 

 Envolver as famílias na rotina e no projeto da 

instituição 

 Esclarecer as dúvidas 

Datashow 
Computador 

Início do 2º período 
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Dia de S. Valentim Equipa educativa 
Todas as crianças 

 
 Promover a amizade A determinar 14 de fevereiro 

ATIVIDADE DINAMIZADORES DESTINATÁRIOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS RECURSOS CALENDARIZAÇÃO 

Dia do Pai Equipa educativa Família 
 Envolver as famílias nas atividades 

 Fomentar a interação familiar 
A determinar 20 de março 

Semana da Primavera 
Equipa educativa 

Convidados 
Comunidade 

 Fomentar o respeito pela natureza 

 Proporcionar o contacto com a poesia 

 Fomentar o contacto com as tradições alusivas à 

data 

 Promover a gestão de recursos naturais 

Dia  da Primavera 
Dia da Árvore 
Dia da Água 

20 a 24 de março 

Dia do Livro Infantil 
Equipa educativa 

Convidados 
Comunidade 

 Promover o gosto pela leitura 

 Proporcionar o contacto com o livro 

 Estimular a imaginação e a fantasia 

 

Livros 
Contador de histórias 

3 de abril 

 
Reuniões com os 

Encarregados de Educação 
 

Equipa educativa 
Pais e Encarregados de 

educação do Pré Escolar 

 Manter uma relação de confiança entre as 

famílias e a instituição 

 Envolver as famílias na rotina e no projeto da 

instituição 

 Esclarecer as dúvidas 

Datashow 
Computador 

Início do 3º período 

 

Dia da Mãe Equipa educativa Família 
 Envolver as famílias nas atividades 

 Fomentar a interação familiar 
A determinar 8 de maio 

Dia Internacional da Família Equipa educativa Família 
 Envolver as famílias nas atividades 

 Fomentar a interação familiar 
Picnic 20 de maio 

 

Dia Mundial da Criança Equipa educativa Todas as crianças 
 Promover a interação entre pares 

 Proporcionar o contacto com a natureza 
A determinar 1 de junho 

Semana dos Santos 
Populares 

Equipa educativa 
Todas as crianças 

 
 Fomentar o contacto com as tradições alusivas 

às datas 
A determinar 19  a 23 de junho 

Festa de Fim do ano Equipa educativa Famílias 
 Envolver as famílias nas atividades 

 Fomentar a interação familiar 
A determinar A definir 

Quinzena de praia Equipa educativa Todas as crianças 

 Envolver as famílias nas atividades 

 Fomentar a interação familiar 

 Partilha e trocas entre gerações 

A determinar 3 a 14 de Julho 


