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PONENTE TÉCNICA 

 
 
 
 

 

         A CRECHE É UM EQUIPAMENTO DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVA, VOCACIONADO PARA O APOIO À FAMÍLIA E À CRIANÇA, QUE VISA O ACOLHIMENTO/ESTIMULAÇÃO DE 

CRIANÇAS COM IDADES COMPREENDIDAS ENTRE OS 3 E OS 36 MESES. O PRINCIPAL OBJETIVO DESTA RESPOSTA SOCIAL É PROMOVER A FORMAÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS 

ATRAVÉS DA PARTILHA DE CUIDADOS E RESPONSABILIDADES DE TODO O PROCESSO EVOLUTIVO DAS MESMAS, ALIANDO O DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES E COMPETÊNCIAS 

A UM AMBIENTE DE SEGURANÇA FÍSICA E AFETIVA.  

        AS INSTALAÇÕES DA CRECHE ESTÃO SEDIADAS NA RUA FERREIRA DE CASTRO, Nº 90 E O SEU PERÍODO DE FUNCIONAMENTO ESTÁ COMPREENDIDO ENTRE AS 8H00 E AS 

19H00. AO LONGO DO DIA A CRECHE PRESTA UM CONJUNTO DE SERVIÇOS, DESTACANDO-SE OS CUIDADOS BÁSICOS DE HIGIENE PESSOAL E DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

(REFORÇO MATINAL, ALMOÇO E LANCHE), E AINDA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E LÚDICAS QUE CONCORRAM PARA A PROMOÇÃO DO OBJETIVO SUPRACITADO. 
TRANSVERSALMENTE É PRESTADO UM ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO A CADA CRIANÇA, DE ACORDO COM AS SUAS CAPACIDADES E COMPETÊNCIAS, E PARA A SATISFAÇÃO DAS 

SUAS NECESSIDADES E INTERESSES.  

        O PRESENTE PLANO DE ATIVIDADES SOCIOPEDAGÓGICAS CONFORMA-SE AO PROJETO PEDAGÓGICO DE CADA SALA PROMOVENDO AÇÕES QUE OPERACIONALIZAM ESSE 

MESMO PROJETO. COMO TAL, AS AÇÕES DESTE PLANO SERVEM O INTUITO DE COMPLEMENTAR, ENRIQUECER E DIVERSIFICAR O PLANO CURICULAR DE CADA SALA 

OPERACIONALIZADO DIARIAMENTE NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EDUCATIVAS. ASSIM, E ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE NOVAS EXPERIÊNCIAS SOBRE AS CRIANÇAS, AS SUAS 

POTENCIALIDADES E O MUNDO QUE AS RODEIA É VISADO O DESENVOLVIMENTO GLOBAL DAS MESMAS, NOMEADAMENTE MOTOR, COGNITIVO, PESSOAL , EMOCIONAL E SOCIAL.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A – CARACTERIZAÇÃO DA VALÊNCIA 
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B1- OBJETIVOS 

 
B.1.1 – Objetivos Gerais 

 

B.1.2 – Objetivos Específicos 

 

1 - Estimular um 
desenvolvimento 
harmonioso e integral das 
capacidades das crianças a 
nível pessoal, social, 
emocional e afetivo. 

1.1 – Promover a autonomia da criança; 

1.2 - Desenvolver na criança auto-estima e confiança em si própria e nos que a rodeiam; 

1.3 - Auxiliar a criança na sua socialização (respeito pelo outro e por pequenas regras); 

1.4 - Desenvolver a capacidade de partilha; 

1.5 - Estimular a sensibilidade e o sentido estético; 

1.6 - Incentivar a criança a ser capaz de tomar decisões; 

1.7 - Conhecer algumas regras de convívio; 

1.8 - Compreender rotinas e hábitos. 

2 – Promover o 
conhecimento do mundo 
que rodeia as crianças. 

2.1 - Utilizar diferentes linguagens (corporal, musical, plástica e oral) de forma que as crianças possam compreender 
o mundo que as cercam e por ele ser compreendida, transformando e sendo transformadas apropriando-se dele 
cada vez mais; 

2.2 – Explorar os diversos ambientes, materiais e brinquedos e concomitantemente desenvolver as habilidades 
corporais, familiarizando-se com a imagem do próprio corpo, expressando seus desejos e sentimentos; 

B - COMPONENTE TÉCNICA 
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2.3 – Construir conhecimento de forma prazerosa através da autodescoberta; 

2.4 - Promover a aprendizagem ativa (vivenciar situações, explorar), ajudando a um conhecimento mais lógico; 

2.5 - Desenvolver a capacidade de observar; 

2.6 - Desenvolver a curiosidade natural das crianças; 

2.7 - Utilizar os sentidos para descobrir e explorar o mundo que os rodeia; 

3 – Promover o 
desenvolvimento holístico 
das crianças no domínio 
da expressão motora, 
dramática, plástica e 
musical. 

3.1 – Promover o desenvolvimento da motricidade grossa e da motricidade fina; do esquema corporal e da 
lateralidade; 

3.2 – Estimular a dicotomia real/imaginário através do jogo simbólico e do jogo dramático; 

3.3 – Potenciar a capacidade de representação, expressão e comunicação veiculadas por diferentes técnicas 
plásticas; 

3.4 – Desenvolver a capacidade auditiva ao reproduzir músicas, motivos melódicos e esquemas rítmicos, sons 
corporais e não corporais. 

4 – Estimular a linguagem 
oral 

4.1 – Fomentar o diálogo em pequeno e grande grupo; 

4.2 – Incrementar o vocabulário ativo. 

5 – Desenvolver as bases 
do raciocínio lógico 

5.1 – Desenvolver atividades de seriação, classificação e ordenação; 

5.2 - Promover o desenvolvimento da noção de grandeza e de medidas. 

 
 



 

 

Este campo deve ser preenchido por cada ação realizada, devendo esta página ser reproduzida tantas vezes quanto o n.º de ações  do Projeto. 

BETIVOS 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  1 Início Janeiro 2017 Fim Julho 2017 
 
Duração 
Total: 

6 
meses 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: As Estações do Ano 
Todos os objetivos 
específicos. 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

 

Esta ação visa promover o conhecimento do mundo que rodeias as crianças, através de atividades 

enquadradas nas diferentes áreas de conteúdo, relacionadas com as quatro estações do ano e as 

características das mesmas. É, por isso, um tema agregador que possibilita o surgimento de muitas outras 

temáticas, suportando-nos no trabalho de projeto e sublinhando a importância da construção do 

conhecimento significativo. Transversalmente as crianças poderão vivenciar novas experiências  que 

incrementem o seu autoconhecimento e onde possam desenvolver as suas potencialidades através do seu 

corpo.  

 

 

 
 
 
 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  2 Início 6 Janeiro 2017 Fim 6 Janeiro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 dia 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Celebração do Dia dos Reis 
Todos os específicos 
exceptuando o 5.1 e 
5.2 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

A comemoração e celebração de datas festivas é fundamental para a apreensão progressiva da cultura e 

costumes da sociedade onde as crianças estão inseridas. Para tal, poderão ser feitas várias atividades para 

B2- AÇÕES 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da valência de Creche.  40 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Creche. 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Dinâmicas individuais, de pequeno grupo e grande grupo. 



 

 

imbuir as crianças no espírito da época e experienciarem esses momentos. Por outro lado, e sublinhado a 

importância da interação entre as diferentes faixas etárias da instituição para a socalização  das crianças e 

para o desenvolvimento da sua sensibilidade, esta ação visa a promoção de atividades conjuntas como o 

tradicional desfile de Reis para a sala dos 2 anos. 

 
 
 
 
 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  3 Início 28 fevereiro 2016 Fim 28 fevereiro 2016 
 
Duração 
Total: 

1 dia 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Comemoração do Carnaval 
Todos os específicos 
exceptuando o 5.1 e 
5.2 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Esta ação inclui diversas atividades lúdicas para que as crianças possam fruir o Carnaval. Através das 

mesmas pretende-se desenvolver a capacidade criativa, desenvolver o espírito estético e ainda preservar os 

usos e costumes do Património Cultural Português. Nesta iniciativa inclui-se também o desfile de Carnaval 

para a sala dos 2 anos com o principal intuito de promover o convívio entre as crianças e os outros 

membros da comunidade. 

 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da valência de Creche, Jardim-de-Infância 
e Idosos do Centro de Dia. 

150 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Creche e meio envolvente. 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Dinâmicas de pequeno e grande grupo e passeios ao exterior. 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da valência de Creche, Jardim-de-Infância 
e Idosos do Centro de Dia. 

150 



 

 

 

 
 
 
 

 

B2.1 
Ação n.º 

  4 Início 14 Fevereiro 2017 Fim 14 Fevereiro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 dia 

Objetivo(s) 
Específico(s) 
correspondente(s) 
(conforme campo 
B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Comemoração do Dia dos Namorados 
Todos os específicos  

 

  

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Creche.  

 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Dinâmicas de pequeno e grande grupo. 

 
 
 
 
 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  5 Início 13 março 2017 Fim 17 março 2017 
 
Duração 
Total: 

5 dias 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Dia do Pai 

Todos os específicos 
exceptuando o 5.1 e 
5.2 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Creche e meio envolvente.  

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Dinâmicas de pequeno e grande grupo e passeios ao exterior. 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

A iniciativa da comemoração do Dia dos Namorados prende-se com o facto de ser uma data que incita à 

amizade, cumplicidade e interesse entre todas as crianças das salas. Serão realizadas atividades das 

diferentes áreas de conteúdo que se conformem aos interesses e necessidades das crianças das diferentes 

salas. 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da valência de Creche 39 



 

 

 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da valência de Creche. 39 

 
 
 

 
 
 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  6 Início 21 março 2017 Fim 21 março 2017 
 
Duração 
Total: 

1 dia 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Dia Mundial da Árvore e da Floresta 
Todos os específicos  

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

A celebração do Dia Mundial da Árvore e da Floresta possibilita a sensibilização das crianças para a 

observação da Natureza que as rodeia. Através de observação direta do exterior e reflexão conjunta serão 

feitas atividades da Área do Conhecimento do Mundo. Por outro lado a celebração desta data  possibiitará 

a concretização de um pequeno projeto sobre natureza constituindo-se então como o elemento inctador 

de novas aprendizagens.    

 

 
 
 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Esta ação visa potenciar a participação das famílias no processo educativo, valorizando a importância das 

figuras parentais no desenvolvimento integrado e integrador das crianças. Paralelamente é pretendido 

fomentar o reconhecimento e compreensão dos diferentes graus de parentesco, contribuindo ainda para 

o desenvolvimento de laços afetivos. Serão realizadas em sala atividades de diferentes áreas de conteúdo 

e ainda um convívio com os pais (a designar).  

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Creche.  

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Dinâmicas de pequeno e grande grupo e convívios familiares. 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da sala dos 2 anos da valência de Creche. 19 



 

 

 

 
 

 
 
 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  7 Início 10 Abril 2017 Fim 13 Abril 2017 
 
Duração 
Total: 

4 dias 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Comemoração da Páscoa 

Todos os específicos 
exceptuando o 5.1 e 
5.2 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

A comemoração e celebração de datas festivas são fundamentais para a apreensão progressiva da cultura 

e costumes da sociedade onde as crianças estão inseridas. A realização de atividades relacionadas com a 

época pascal permite fomentar o gosto pela cultura e tradições, despertando a curiosidade e o 

pensamento reflexivo enquanto poderá ser também potenciada a imaginação e a criatividade. 

 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da valência de Creche 40 

 

 
 

 
 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  8 Início 1 de Maio 2017 Fim 5 de Maio 2017 
 
Duração 
Total: 

5 dias 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Dia da mãe 

Todos os específicos 
exceptuando o 5.1 e 
5.2 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Esta ação visa potenciar a participação das famílias no processo educativo, valorizando a importância das 

figuras parentais no desenvolvimento integrado e integrador das crianças. Paralelamente é pretendido 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Creche  e meio envolvente.  

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Dinâmicas de pequeno e grande grupo e passeios ao exterior. 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Creche “Os Ramaldinhos”.  

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Dinâmicas de pequeno e grande grupo. 



 

 

fomentar o reconhecimento e compreensão dos diferentes graus de parentesco, contribuindo ainda para 

o desenvolvimento de laços afetivos. Serão realizadas em sala atividades de diferentes áreas de conteúdo 

e ainda um convívio com os pais (a designar). 

 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da valência de Creche 40 
 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Creche e meio envolvente.  

 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Dinâmicas de pequeno e grande grupo e convívios familiares. 

 
 
 
 
 

B2.1 
AÇÃO N.º 

 9 Início 15 maio 2017 Fim 15 maio 2017 
 
Duração 
Total: 

1 dia 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Dia Mundial da Família 

Todos os específicos 
exceptuando o 5.1 e 
5.2 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

No Dia Mundial da Família serão promovidas atividades com o intuito de incrementar o reconhecimento e 

e compreensão dos diferentes graus de parentesco e refletir sobre os membros do agregado familiar de 

cada criança. As atividades irão de encontro à necessidade e interesse de cada grupo de crianças podendo 

estar inseridas das diversas áreas de conteúdo. 

 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da valência de Creche. 40 

 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Creche 

 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Dinâmicas de pequeno e grande grupo. 

 
 



 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  10 Início Maio 2017 Fim Maio 2017 
 
Duração 
Total: 

1 dia 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Passeio  
1.1 a 1.8, 2.1 a 2.7, 4.1 
e 4.2 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

 A deslocação e visita das crianças a novos locais de interesse acrescido permite expandir vivências e 

experiências diferentes às crianças da creche. Para além de serem momentos de apredizagem por 

excelência, constitui-se também como um fator de socialização com os pares e também com os adultos 

responsáveis. A posteriori, será um mote para a abordagem de outros temas na sala de atividades, 

relacionando as aprendizagens construídas pelas crianças.   

 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da sala dos 2 anos da valência de Creche e 
crianças da sala dos 3 anos do Jardim-de-Infância 

45 

 
 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
A designar  

 
 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Passeio 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  11 Início 1 junho 2017 Fim 1 junho 2017 
 
Duração 
Total: 

1 dia 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Comemoração do Dia Mundial da Criança 
1.1 a 1.8, 3.1 a 3.4, 4.1 
e 4.2 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Através do favorecimento da alegria e da atividade lúdica é prespetivada a promoção da autoestima e da 

valorização pessoal.  



 

 

 
 
 
 

 
 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  12 Início 23 junho  2017 Fim 23 junho 2016 
 
Duração 
Total: 

1 dia 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Comemoração do S. João 

Todos os específicos 
exceptuando o 5.1 e 
5.2 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

A comemoração e celebração de datas festivas são fundamentais para a apreensão progressiva da cultura 

e costumes da sociedade onde as crianças estão inseridas. Para tal, poderão ser feitas várias atividades 

para imbuir as crianças no espírito da época e experienciarem esses momentos. Por outro lado, e 

sublinhado a importância da interação entre as diferentes faixas etárias da instituição para a socalização  

das crianças e para o desenvolvimento da sua sensibilidade, esta ação visa a promoção de atividades 

conjuntas como o tradicional desfile de S. João para a sala dos 2 anos. 

 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da valência de Creche, Jardim-de-Infância 
e Idosos do Centro de Dia. 

150 

 

 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da valência de Creche e Jardim-de-
Infância. 

N sei a quantidade de crianças do jardim de infancia 
(creche 39) 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Dinâmicas de pequeno e grande grupo e passeios ao exterior. 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Creche   

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Creche “Os Ramaldinhos” e meio envolvente.  

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Dinâmicas de pequeno e grande grupo, atividades lúdicas. 



 

 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  13 Início 
A designar  

(julho 2017) 
Fim 

A designar  
(julho 2017) 

 
Duração 
Total: 

1 dia 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Festa Final de Ano 
1.1 a 1.8, 2.1, 3.1, 3.4, 
4.1 e 4.2 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Nesta ação propõe-se o convívio familar e a interação creche/família. As crianças irão participar numa 

pequena apresentação para os seus pais que se constituirá como o culminar do ano letivo. 

 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da valência de Creche e Jardim-de-
Infância. 

114 

 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Creche  

 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Festa final de ano 

 
 
 
 
 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  14 Início 
A designar  

(julho 2017) 
Fim 

A designar  
(julho 2017) 

 
Duração 
Total: 

1 dia 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Passeio Final de Ano 
1.1 a 1.8, 2.1 a 2.7, 4.1 
e 4.2 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

A deslocação e visita das crianças a novos locais de interesse acrescido permite expandir vivências e expe-

riências diferentes às crianças da creche. Para além de serem momentos de aprendizagem por excelência, 

constitui-se também como um fator de socialização com os pares e também com os adultos responsáveis. 

O Passeio Final de Ano abrangerá apenas a sala dos 2 anos. 

 
 
 
 
 



 

 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da sala dos 2 anos da valência de Creche e 
Jardim-de-Infância. 

91 

 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
A designar  

 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Dinâmicas de grande grupo e passeios ao exterior. 

 
 
 
 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  15 Início 
A designar  

(julho 2016) 
Fim 

A designar  
(julho 2016) 

 
Duração 
Total: 

1  
Sema-

na 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Praia 
1.1 a 1.8, 2.1 a 2.7, 4.1 
e 4.2 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

 Esta ação visa promover momentos lúdicos e de socialização em locais diferentes e que fomentem a 

alegria, a diversão e a interação.  

 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da sala dos 2 anos da valência de Creche e 
Jardim-de-Infância. 

91 

 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Praia.  

 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Dinâmicas de grande grupo e saída ao exterior. 

 
 
 
 
 
 



 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  16 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Avaliações e atendimentos aos pais 
 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

A todo o processo educativo está subjacente uma avaliação contínua e sistemática da evolução ou 

construção de capacidades, competências e conhecimentos das crianças. Como tal, é função do educador 

de infância refletir sobre o progresso das crianças mediante os objetivos de desenvolvimento 

estabelecidos no início do ano letivo mas também para permitir reajustar as suas práticas. As avaliações 

são, posteriormente, explanadas aos pais e encarregados de educação podendo ser ainda marcado um 

atendimento com os mesmos. 

 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da Creche. 40 

 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Edifício da Creche (Per-Viso) ou ASAS de Ramalde.  

 

 
 
 
 

 
 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Esta ação é concernente a reuniões de pais e atendimentos individualizados entre o pessoal docente e 

não docente e as famílias/encarregados de educação das crianças que frequentam a Creche. Os 

atendimentos acontecem no ínico do ano letivo para a incrição das crianças ou renovação de matrícula 

mas também sempre que solicitado por qualquer uma das partes. 

 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Observação das crianças, preenchimento de grelhas e atendimento a pais. 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  17 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Atendimento aos pais/ encarregados de educação 
 



 

 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Pessoal docente e não docente e pais ou 
encarregados de educação. 

Indefinido 

 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Edifício da Creche (Per-Viso) ou ASAS de Ramalde.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Atendimento a pais/reunião. 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  18 Início 1 Setembro 2017 Fim 30 setembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 mês 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Integração e (re)adaptação 
1.1 a 1.8 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Ao longo do mês de setembro, através de vários momentos de brincadeira, partilha e interação será pro-

movida a integração e (re)adaptação das crianças às rotinas e aos espaços característicos da Creche 

potenciando a relação adulto-criança e criança-criança por forma a assegurar o bem estar e segurança de 

cada uma. Simultaneamente será  estimulada a apreensão das regras da sala e de convivência com 

outros. 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da Creche do ASAS. 40 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Creche “Ramaldinhos 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Dinâmicas de grande grupo. 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  19 Início 
(A desinar) 

Setembro 2017 
Fim 

(A desinar) 
Setembro 2017 

 
Duração 
Total: 

1 dia 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Reunião de Pais 
 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

A reunião de pais de inicio do ano letivo serve o intuito de  esclarecer aos pais as regras de funcionamen-

to da Creche, apresentar a equipa educativa,  explanar os hábitos e rotinas das salas e esclarecer dúvidas 

emergentes. 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Pais/Encarregados de Educação. Indefinido 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Creche  

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Reunião de pais/encarregados de educação. 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  20 Início 16 Outubro 2017 Fim 20 Outubro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 
sema-

na 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Semana da Alimentação 
Todos os específicos 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Ao longo da semana da alimentação serão desenvolvidas uma panóplia de atividades que se enquadram 

nas diferentes áreas de conteúdo. Esta ação visa o fomento da consciência para uma alimentação saudável 

e o conhecimento de diferentes alimentos através da exploraração sensorialmente dos mesmos. Como tal, 

serão exploradas diferentes técnicas de expressão plástica e será fomentado o gosto pela audição de his-

tórias de literatura infantil, priveligiando-se sempre os sentidos das crianças para a construção de conhe-

cimento.  



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da Creche do ASAS. 39 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Creche  

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Dinâmicas de pequeno e grande grupo. 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  21 Início 31 outubro 2017 Fim 31 outubro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 dia 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Halloween 
3.1 a 3.4 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

A comemoração e celebração de datas festivas são fundamentais para a apreensão progressiva da cultura 

e costumes da sociedade onde as crianças estão inseridas. Para tal, poderão ser feitas várias atividades 

para imbuir as crianças no espírito da época e experienciarem esses momentos. Respeitando as diferentes 

conceções sobre este dia, serão promovidas atividades de expressão plástica e atividades lúdicas como 

jogos de chão e motricidade. 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da Creche do ASAS. 40 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Creche “Ramaldinhos”.  



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Dinâmicas de pequeno e grande grupo. 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  22 Início 
(a designar) 

novembro 2017 
Fim 

(a designar) 
novembro 2017 

 
Duração 
Total: 

1 
sema-

na 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Magusto 
Todos os específicos 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

A comemoração e celebração de datas festivas são fundamentais para a apreensão progressiva da cultura 

e costumes da sociedade onde as crianças estão inseridas. Esta temática poderá ser desenvolvida con-

soante o trabalho que estará ser feito em sala promovendo a articulação de conhecimentos e, por isso, a 

construção de conhecimento significativo. A incidência em experiências sensoriais favorecerá a interação 

com outras salas da valência de Creche através de atividades conjuntas. 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da Creche do ASAS. 40 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Creche. 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Dinâmicas de pequeno e grande grupo. 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  23 Início 20 novembro 2017 Fim 24 novembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 
sema-

na 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Dia Nacional do Pijama 
1.1 a 1.8, 2.1 a 2.7, 4.1 
e 4.2 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

No Dia Nacional do Pijama é um dia educativo e solidário feito por crianças que ajudam outras crianças. 

Neste dia, as crianças vêm vestidas de pijama para a creche e passam, assim, o dia, em atividades educati-

vas e divertida até regressarem a casa. Esta ação tem como principal finalidade sensibilizar o país para o 

"direito de uma criança crescer numa família", promover o acolhimento familiar de crianças e reduzir o 

número de crianças institucionalizadas. 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da Creche do ASAS. 40 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Creche. 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Dinâmicas de pequeno e grande grupo. 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  24 Início Dezembro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

A 
design

ar 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Comemoração do Natal 
Todos os específicos 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

 A comemoração do Natal pretende incentivar as crianças à sua vivência em espírito de família e solidarie-

dade e a participação das famílias no processo educativo.  A comemoração e celebração de datas festivas 

são fundamentais para a apreensão progressiva da cultura e costumes da sociedade onde as crianças 

estão inseridas sendo, para tal propósito, realizadas várias atividades para imbuir as crianças no espírito 

da época e experienciarem esses momentos. 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Crianças da Creche do ASAS. 39 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Creche  

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Dinâmicas de pequeno e grande grupo. 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  25 Início A designar Fim A designar 
 
Duração 
Total: 

A 
design

ar 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Sessões de sensibilização 
 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

No âmbito da higiene e saúde das crianças serão promovidas sessões de sensibilização para pais sobre 

Higiene Oral e Pediculose, em parceria com o Centro de Saúde de Aldoar.  

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
(De acordo com a tipologia definida no campo B12) 

Número de pessoas a abranger 

Pais e Encarregados de Educação da Creche Indefinido 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
Edifício da Creche (Per-Viso) ou ASAS de Ramalde. 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Sessões de apresentação , debate e esclarecimento de dúvidas 
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B5- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA  RESPOSTA SOCIAL 

 
Identifique e explicite a calendarização de cada ação, identificando os meses da sua realização e caso se justifique, poderá decompor cada mês em quatro semanas. Esta folha deverá ser duplicada por forma a 
abranger os 12 meses de duração da resposta. 
 

Ações (conforme campo 
B8.)/Meses 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

 Ação 1 × × × × × × × × × × × × 

Ação 2 ×            

Ação 3  ×           

Ação4  ×           

Ação 5   ×          

Ação 6   ×          

Acção 7   ×          

Acção 8    ×         

Acção 9     ×        

Acção 10     ×        

Acção 11      ×    
 

  

Acção 12      ×     
  

Acção 13       ×   
 

  

Acção 14       ×      

Acção 15       ×      

Acção 16 × × × × × × × × × × × × 

Acção 17 × × × × × × × × × × × × 

Acção 18         ×    
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Acção 19         ×    

Acção 20          ×   

Acção 21          ×   

Acção 22           ×  

Acção 23           ×  

Acção 24            × 

Acção 25             
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B6- IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA 

 
 

Nome Habilitações Literárias 
N. das Ações em que participam 

(conforme campo B8) 

Joana Falcão Licenciatura em Serviço Social 
Ação n.º 2, 3, 5, 8, 13, 16, 17, 19, 24, 25. 
 

Vanessa Bravo Licenciatura em Educação de Infância Todas 

Luz 11º ano de escolaridade Todas 

Daniela Calado Curso Técnico de Apoio Psicossocial Todas  

Marta Gonçalves Curso Técnico de Apoio Psicossocial Todas 

Ana Barbosa Curso Técnico de Apoio Psicossocial Todas 
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B7- INDICADORES, INSTRUMENTOS E RESULTADOS 

 
Tendo em conta os objetivos definidos, preencha a seguinte grelha explicitando quais os indicadores de avaliação e os instrumentos a aplicar: 
 

 Objetivos Gerais 

(conforme campo B1.1) 

Indicadores Instrumentos a utilizar Recursos Humanos envolvidos 

na avaliação do projeto 
 

Processo Resultados Quais 

 1 – Estimular um desenvolvimento 

harmonioso e integral das capacidades das 

crianças a nível pessoal, social, emocional 

e afetivo. 

Operacionalização 

do plano curricular 

nas planificações  

semanais da prática 

pedagógica 

Avaliação do 

Projeto 

Pedagógico  de 

sala e do 

desenvolvimento 

das crianças 

Grelhas de observação; 

Auto – registos; 

Processos Individuais; 

Perfil de Desenvolvimento; 

Plano Individual; 

Registo de reunião; 

Educadora de Infância 

 

Ajudantes de Ação 

Educativa 

 2 – Promover o conhecimento do mundo 

que rodeia as crianças. 

 3 – Promover o desenvolvimento holístico 

das crianças no domínio da expressão 

motora, dramática, plástica e musical. 

 4 – Estimular a linguagem oral 

 5 – Desenvolver as bases do raciocínio 

lógico 
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C1- INTEGRAÇÃO 

 
C1.1 – ESTÁ PREVISTO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM CONJUNTO COM OUTRAS RESPOSTAS INSTITUCIONAIS/ENTIDADES TENDO EM CONTA AS NECESSIDADES DOS 

GRUPOS-ALVO A ABRANGER? ISTO É, O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES COMPLEMENTARES ENTRE SI FACE ÀS NECESSIDADES DOS GRUPOS-ALVO. 

 

Sim X Não  

 
  
Se sim: 

Quais são as ações? Acompanhamento de crianças pelo Programa ELI, CPCJ, Protocolo RSI do ASAS de Ramalde, ACES. 

 

E1- TERRITORIALIDADE 

 
E1.1 – EM QUE MEDIDA A INTERVENÇÃO PLANEADA REVELA-SE FACE ÀS NECESSIDADES DOS GRUPOS ALVO? 
 

      O Plano Anual de atividades constitui, em conjunto com o Projeto Pedagógico, um dos principais 

instrumentos de trabalho. Considerando cada criança como um ser único, individual e em desenvolvimento, 

com as suas necessidades e interesses, o presente Plano preconiza uma ação pedagógica com 

intencionalidade educativa que passe por diversificar e ampliar experiências vivenciais de forma a despertar 

novos interesses e ampliar o desejo de aprender, conduzindo a desenvolvimento integral e integrado de 

cada criança.  

     Todas as ações aqui explanadas atuam paralelamente às atividades pedagógicas propostas diariamente 

em sala, complementando-se e veiculando simultaneamnete aprendizagens significativas para as crianças 

nestas faixas etárias. Como tal, são perspetivadas não apenas como atividades agregadoras de 

conhecimento e de motor de capacidades e competências mas ainda como potenciadoras de novas 

temáticas e de motivação para a aprendizagem. Assume-se ainda que sejam modificadas e alteradas 

consoante as necessidades e interesses do grupo, predispondo-o para a construção de conhecimento 

significativo.   

     Toda a ação educativa e pedagógica desenvolvida na sala, e fora dela, pressupõe a intenção de que cada 

criança desenvolva todas as capacidades, com alegria e amizade, preparando-a para uma boa integração na 

sociedade; promova a formação integral das crianças baseada no conceção sólida e valorativa da pessoa, da 

vida e do mundo; se sinta acolhida, aceite, respeitada, amada e onde sejam promovidos valores morais e 

sociais; desenvolva a sua autonomia para  tomar decisões e escolher alternativas. 
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A ENTIDADE PROMOTORA DECLARA QUE SÃO VERDADEIRAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NA PRESENTE PROPOSTA TÉCNICA 

 

O(A) COORDENADOR(A) 

 

_______________________________ 

 

O(A) RESPONSÁVEL DA ENTIDADE PROMOTORA 

 

________________________________ 

 

DATA       /       / 
 


