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Mês Tema Objetivos Atividades Recursos Envolvidos Avaliação 

Setembro Adaptação/ 
Socialização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outono 
(22 Setembro) 

Promover a adaptação 
das crianças às regras, 
rotinas da creche, espaço, 
amigos e adultos; 
 
Criar laços de afeto entre 
crianças e adultos e entre 
crianças; 
 
Despertar sentimentos de 
bem-estar, segurança, 
autoconfiança e respeito 
pelo outro; 
 
Criar boas relações com as 
famílias correspondendo 
às suas necessidades e 
atendendo às suas 
dúvidas; 
 
Identificar as principais 
características do Outono 
(cores, sons…); 
 
Manipular objetos com 
diferentes texturas e 
formas; 
 
 

 

 

Cantar a canção “Bom 
dia”, mencionando o 
nome de todas as crianças 
presentes; 
 
Exploração livre de 
espaços e materiais; 
 
Decoração do espaço com 
fotos das crianças; 
 
Solicitar aos pais que 
disponibilizem uma foto 
da criança a realizar uma 
atividade de que gostem 
muito (por ex, brincar 
com bolas);  
 
 
 
Leitura de uma história e 
audição de músicas 
relativas ao Outono; 
 
Exploração de folhas 
secas (textura e som); 
 
Elaboração de um painel 
alusivo ao Outono: folhas 
com as cores do outono 
através da estampagem 
das mãos das crianças; 

 
 

Recursos existentes na 
Creche 

Observação direta; 
Elaboração de trabalhos; 
Registos fotográficos. 
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Mês Tema Objetivos Atividades Recursos Envolvidos Avaliação 
Outubro Dia 16: Dia Mundial da 

Alimentação 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia 31: Dia das Bruxas 

Contactar com as 
diferentes cores, texturas 
e os sabores dos frutos da 
época (uva, figo, 
dióspiro...) 
 
 
 
 
 
Valorizar vivências; 
 
Estreitar a 
relação/comunicação 
entre a comunidade 
educativa e a comunidade 
escolar; 

Breve visualização e 
audição da história: “A 
Ana e as frutas”; 
 
Cartaz com desenhos de 
frutas pintadas com 
esfregão “Feira da 
Alimentação no C.S.C.V.”; 
 
 
Exploração tátil dos 
constituintes da abóbora; 
 
Exploração de 
objetos/elementos 
alusivos ao halloween; 
 
Construção de uma 
abóbora para levarem 
para casa; 
 
 
 
 
 

Recursos existentes na 
Creche 

Observação direta; 
Elaboração de trabalhos; 
Registos fotográficos. 
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Mês Tema Objetivos Atividades Recursos Envolvidos Avaliação 

Novembro Dia 11: Magusto/Lenda de 
São Martinho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia 20: Dia Nacional do 
Pijama 

Valorizar vivências; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fomentar o carinho pelo 
próximo 

Exploração de um cesto 
de Outono: “ Milho; 
folhas secas; castanhas; 
ouriços! ...” 
 
Visualização/ audição da 
lenda de S. Martinho;  
 
Construção de um 
cartucho para levar as 
castanhas assadas para 
casa: pintura de uma 
castanha com os dedos; 
 
História alusiva ao dia do 
pijama;  
 
Lache convívio; 
 

Recursos existentes na 
Creche 

Observação direta; 
Elaboração de trabalhos; 
Registos fotográficos. 

Dezembro Natal 
(25 Dezembro) 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Inverno 
(22 Dezembro) 

Valorizar as 
vivências/transmitir 
referências temporais; 
 
Estreitar a relação com as 
famílias e com as crianças; 
 
Desenvolver o sentido de 
partilha e de amizade; 
 
 
Sensibilizar as crianças 
para a chegada da 

Histórias e Canções 
alusivas ao Natal; 
 
Elaboração do presente 
de Natal; 
 
Festa comemorativa 
alusiva à quadra; 
 
 
 
Histórias e Canções 
alusivas ao Inverno; 

Recursos existentes na 
Creche 

Observação direta; 
Elaboração de trabalhos; 
Registos fotográficos. 
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estação.  
Experiência: “Vamos fazer 
um boneco de neve?”  
 
Construção do painel do 
Inverno; 
 

Mês Tema Objetivos Atividades Recursos Envolvidos Avaliação 

Janeiro Dia 6: Dia de Reis 
 
 
 
 
 
 
 
As partes do Corpo 

Vivenciar as tradições; 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar as principais 
partes do corpo; 
 
Estimular e Desenvolver a 
linguagem oral; 
 

 
 
 
 

Decoração de coroas de 
Reis; 
 
Cantar as Janeiras;  
 
Realizar um 
lanche/convívio;  
 
Histórias e canções que 
refiram as partes do 
corpo; 
 
Construção de um dado 
que contenha nas suas 
faces imagens das 
diferentes partes do 
corpo; 
 
Brincar ao jogo"Onde 
está?"; 
 

 
 

Recursos existentes na 
Creche 

Observação direta; 
Elaboração de trabalhos; 
Registos fotográficos. 
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Fevereiro Carnaval 
(13 Fevereiro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projeto: “...Com todos os 
meus sentidos” 
 

Valorizar vivências;  
 
Transmitir referências 
temporais; 
 
Valorizar a tradição 
cultural; 
 
Estreitar a 
relação/comunicação 
entre a comunidade 
educativa e a comunidade 
escolar; 
 
Estimular os sentidos ( a 
visão, a capacidade 
auditiva, o paladar, o 
olfato e a sensibilidade 
tátil); 
 
Descobrir novas 
sensações através dos 
sentidos; 
 
Conhecer as funções dos 
orgãos dos sentidos; 
 

Decoração dos espaços 
alusivos ao Carnaval; 
 
 Baile/Desfile de máscaras 
dia 9 de Fevereiro; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construção de um tapete 
sensorial, permitindo que 
a criança contacte com 
novas texturas p.ex.: 
- algodão 
- lã 
- esponja louça: lado mole 
e lado aspero 
- caixa ovos 
- Cd 
- plástico bolha....etc; 

Recursos existentes na 
Creche 

Observação direta; 
Elaboração de trabalhos; 
Registos fotográficos. 

Março Dia 19: Dia do Pai 
 
 
 
 
 
Primavera 
(20 Março) 

Valorizar a figura paterna; 
 
Valorizar e aprofundar a 
relação entra a instituição 
e a família; 
 
Transmitir referências 
temporais; 

Ouvir a história “Gosto de 
ti, Papá”; 
 
Surpresas para o Pai. 
 
 
Decoração da sala; 
 

Recursos existentes na 
Creche 

Observação direta; 
Elaboração de trabalhos; 
Registos fotográficos. 
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Promover o gosto pelo 
desfrutar da natureza e 
despertar o sentimento 
do belo; 
 
 
 
 

Atividades de expressão 
plástica; 
 
Ouvir poesias sobre a 
Primavera; 
 
Canções. 

Abril Páscoa 
(2 Abril) 
 
 
 
 
 
 
Os animais  

Dar a conhecer símbolos 
da Páscoa; 
 
 
 
 
 
 
Promover o 
conhecimento dos 
animais domésticos como 
forma de admiração e 
respeito face aos seres 
vivos; 

Decoração de ovos; 
 
Elaboração da prenda da 
Páscoa; 
 
“A visita do coelho da 
Páscoa”; 
 
Leitura de Histórias sobre 
os animais (Cão, Gato, 
Galo…) 
Estampagem com a mão 
formando figuras de 
animais; 
 
Imitação dos sons dos 
animais. 

Recursos existentes na 
Creche 

Observação direta; 
Elaboração de trabalhos; 
Registos fotográficos. 

Maio Dia 7: Dia da Mãe Valorizar o papel da Mãe; 
 
Contribuir para um clima 
de afetividade entre 
Mãe/filho(a); 

Surpresas para a Mãe; Recursos existentes na 
Creche 

Observação direta; 
Elaboração de trabalhos; 
Registos fotográficos. 

Junho Dia Mundial da Criança 
(1 de Junho) 
 
 

Favorecer situações de 
diversão; 
 
 

Surpresas para as 
Crianças; 
 
 

Recursos existentes na 
Creche 
 
 

Observação direta; 
Elaboração de trabalhos; 
Registos fotográficos. 
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Nota: Plano de atividades sujeito a alterações, de acordo com os interesses e necessidades das crianças. 

 
A Educadora de infância: 
 
Anaísa Fernandes Santos 
 
 
As auxiliares de ação educativa: 
 
Mª João Ferreira 
 
Rosária Duarte 

Encerramento do Ano 
Letivo 

Proporcionar um 
momento de 
comemoração pelos feitos 
realizados ao longo do 
ano letivo. 

Realização de uma festa 
final de ano. 

  


