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CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ATALAIA - RESPOSTA SOCIAL DE CRECHE   

PLANO DE ATIVIDADES 2020-2021 

ATIVIDADES OBJECTIVOS RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS  
MATERIAIS 

 

 
ESPAÇO FÍSICO 

 
CALENDARIZAÇÃO 

Setembro 
 

 
Adaptação  

Organizar um espaço calmo, seguro e 
estimulante para o desenvolvimento 
global da criança. 

Promover as relações interpessoais 
(creche-criança, creche-famílias, creche-
centro de dia) 

Crianças; Educadoras; 
Aj.Ac.Educativa; 

Famílias 

Brinquedos e 
materiais existentes 

nas salas  

Salas de Creche e espaço 
envolvente 

 A partir de 01.09.2020 

Atividade da Creche – Confeção de 
salame de chocolate  

Desenvolver a motricidade fina; 

Enriquecimento de vocabulário; 

Proporcionar momentos lúdicos; 

 

Crianças; Educadoras; 

Aj.Ac.Educativa;  

Direção técnica  

Contadora de histórias 
profissional  

 

Chocolate em pó 
Bolachas  

Ovos 
Manteiga  

Açúcar  
Papel de alumínio 

 
 
  

Sala de atividades do 
Centro de Dia  11.09.2020 
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Outubro 
 

Outono  

Explorar as características do Outono 
(cores, elementos do Outono, …) 

Realizar atividades alusivas ao tema.  

Crianças; Educadoras; 
Aj.Ac.Educativa; 

Materiais de 
desgaste 

Folhas secas 

Salas de Creche e espaço 
envolvente  

A partir de 01.10.2019 

Dia do Idoso  
e 

Dia da Música 

Desenvolver o espírito de partilha e 
socialização.  

Promover as relações interpessoais. 

Motivar para os valores de convívio com os 
idosos. 

Desenvolver o sentido rítmico. 

Estimular as destrezas manipulativas na 
utilização de instrumentos musicais.  

Realizar um concerto com os instrumentos 
existentes na instituição. 

Crianças; Educadoras; 
Aj.Ac.Educativa; 

Idosos; animadora; 

Direção técnica 

Aj.Ac.Direta; 

Materiais de 
desgaste 

Materiais reciclados  

Salas da Creche e sala de 
atividades do centro de 

Dia  
01.10.2020 

Dia do Animal 
 

Interagir com os animais; 

Conhecer algumas características dos 
animais. 

Crianças; Educadoras; 
Aj.Ac.Educativa; Animais a designar  Centro de Dia  05.10.2020 
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Dia Mundial da Alimentação – 
espetadas de frutas  

Incentivar as crianças a comer alimentos 
saudáveis. 

Incentivar as crianças a participar na 
confeção de alimentação saudável. 

Crianças; Educadoras; 
Aj.Ac.Educativa; 

Alimentos variados 
 

Salas de atividade da 
Creche 

16.10.2020 

Dia de Todos os Santos  

Realizar atividades nas salas referentes à 
tradição de pedir os bolinhos.  

Incentivar as crianças para as tradições 
(confeção de broas e de sacos para as 
mesmas). 

Desenvolver o espírito de partilha e 
socialização. 

Crianças; Educadoras; 
Aj.Ac.Educativa; 

Ingredientes para as 
broas 

Material de 
desgaste 

Refeitório da Creche e 
salas de atividade da 

Creche  
30.10.2020 

Novembro 
 

São Martinho - Magusto 

Realizar atividades nas salas referentes a 
este tema.  

Realizar um magusto com toda a 
comunidade do centro, incentivando 
atitudes de respeito, interesse e 
participação. (caso haja autorização por 
parte da DGS para dinamizar esta 
atividade). 

Crianças; Educadoras; 
Aj.Ac.Educativa; 

Famílias; Clientes 
Centro de dia 

Castanhas 
Groselha 

Papel de jornal 
CD 

Música 
 

Salas de Creche e 
Refeitório do centro de 

dia  
11.11.2020 
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Preservar, valorizar e participar nas 
tradições. 

Motivar para os valores de convívio com 
os idosos e partilha. 

Dia Nacional do Pijama  

Incentivar à solidariedade, recolhendo 
alguns bens para crianças que vivem em 
instituições; 

Valorizar a importância de ter uma 
família. 

Crianças; Educadoras; 
Aj.Ac.Educativa; 

Famílias 
Pijamas  

Kit do dia do pijama 
Sala de creche e espaço 

exterior 
20.11.2020 

Dezembro 
 

Natal  

Realizar atividades na sala referentes ao 
Natal, com algumas manifestações 
culturais e cristãs, tentando incentivar aos 
valores de respeito, participação e 
interesse. 

Preservar, valorizar e participar nas 
tradições; 

Vivenciar o espírito natalício e o seu 
significado; 

Promover o espírito de partilha e 
socialização. 

Crianças; Educadoras; 
Aj.Ac.Educativa; 

Famílias; Centro de dia 

Materiais de 
desgaste  

Materiais natalícios 
Salas de Creche  A partir de 01.12.2020 
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Exposição Presépios 

Motivar as famílias na participação de 
atividades com a creche; 

Promover o espírito de entreajuda; 

Vivenciar o espírito natalício e o seu 
significado. 

Crianças; Educadoras; 
Aj.Ac.Educativa; 

Famílias 
Materiais a designar   

Casa das crianças e hall 
de entrada da Creche  01.12.2020 

Festa de Natal  

Realizar a Festa Natal em conjunto com o 
centro de dia e famílias; (caso haja 
autorização por parte da DGS para 
dinamizar esta atividade). 

Proporcionar momentos de convívio entre 
os idosos, crianças e famílias; 

Vivenciar o espírito natalício e o seu 
significado. 

Crianças; Educadoras; 

Direção técnica 
Aj.Ac.Educativa; 

Famílias; Clientes 
Centro de dia 

Objetos decorativos 
Trabalhos realizados 

pelas famílias 

Centro Cultural de Vila 
Nova da Barquinha  

12.12.2020 
 

Passeio ao Torreshopping 

Conhecer o meio envolvente; 

Interagir com os utentes do Centro de 
Dia; 

Vivenciar o espirito natalício. 

Visitar a exposição de artigos de natal 
elaborados pelos idosos dos diversos 
concelhos. (caso haja autorização por 

Crianças; Educadoras; 
Aj.Ac.Educativa; 

Aj.Ac.Direta; 
Animadora; Direção 

Técnica Clientes 
Centro de Dia 

 

Torreshopping 
 
 
 

A designar  
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parte da DGS para dinamizar esta 
atividade). 

 

 

Janeiro 
 

Dia de Reis  
- 

Lanche convívio 

Promover as tradições; promover o 
convívio entre utentes e funcionários; 
desenvolver as capacidades artísticas, 
plásticas e cognitivas; 

Construir coroas de Reis Magos. 

Funcionários do CSPA; 
Clientes das Respostas 

Sociais 

Material de 
Desgaste 
Lanche 

 

Sala de Convívio e 
Refeitório do Centro de 

Dia (C.D.) 
 

06.01.2021 

Vivenciar o Inverno 

Explorar as características do Inverno 
(cores, elementos do Inverno, …); 

Cantar cantigas sobre esta temática, para 
dar as boas vindas ao Inverno. 

Crianças; Educadoras; 
Aj. Ac. Educativa; 

Clientes Centro de dia 
Material de 

desgaste 
Sala de Convívio (C.D.) 

Sala de refeitório (creche) 
Durante todo o mês  

Fevereiro 
 

Dia de São Valentim   

Incentivar o valor da amizade e da partilha; 

Realizar atividades de expressão plástica 
para comemorar o dia de São Valentim. 

Crianças; Educadoras; 
Aj.Ac.Educativa 

Materiais de 
desgaste Salas de Creche  12.02.2021 
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Desfile de Carnaval –  
Tema Dia de S.Valentim 

Realizar atividades nas salas para as 
crianças tomarem consciência dos 
elementos existentes na terra; 

Promover o encontro Intergeracional; 

Relembrar tradições; 

Estimular ao divertimento e convívio; 

Desenvolver a capacidade lúdica. 

Realizar um desfile de carnaval ao exterior. 
(caso haja autorização por parte da DGS 
para dinamizar esta atividade). 

Funcionários do CSPA 
Clientes de C.D. 

Crianças da Creche 

Famílias 

Material de 
Desgaste 

Adereços Temáticos 
 

Sala de Convívio e 
Atividades do C.D. 

Exterior do Centro Social 
12.02.2021 

Março  
 

Dia Internacional da Mulher 

Realizar atividades nas salas dando valor a 
figura materna como mãe e como mulher;  
 
Elaborar uma flor para oferecer às mães e 
às idosas do centro de dia. 

Crianças; Educadoras; 
Aj.Ac.Educativa; 

Clientes Centro de dia 
Material de 

Desgaste 
Sala de creche e sala de 

convívio do C.D. 
08.03.2021 

Dia do Pai 

Dinamizar atividades por sala marcando a 
importância da figura paterna e a 
importância dos afetos com o pai; 

Realizar um presente; 

Crianças; Educadoras; 
Aj.Ac.Educativa; 

Família 

Material de 
desgaste (a 
designar) 

Refeitório da Creche  19.03.2021 
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Realizar uma festa com os pais no 
acolhimento da tarde (café e bolinhos). 

(caso haja autorização por parte da DGS 
para dinamizar esta atividade). 

Dia Mundial da Árvore / Dia Mundial 
da Poesia 

Sensibilizar para as questões relacionadas 

com o ambiente;  

Promover o diálogo sobre o tema; 

Plantar uma planta; 

Ler de uma poesia. 

Crianças; Educadoras; 
Aj.Ac.Educativa 

 

Material de 
Agricultura 

Livro de poesia 
Recinto Exterior do CSPA 22.03.2021 

Dia do Teatro  

Realizar um teatro de fantoches; 

Incentivar à criatividade; 

Enriquecimento de vocabulário; 

Proporcionar momentos lúdicos;  

Funcionários do CSPA 
Clientes de C.D. 

Crianças 
Adereços a designar 

Sala de atividades do 
Centro de Dia  

26.03.2021 

Abril 
 

Caça ao ovo  

Promover as tradições;  

Reforçar as relações humanas e a 

integração social;  

Proporcionar o divertimento, o bem-estar, 

o convívio e a confraternização entre 

utentes, funcionários;  

Crianças 
Educadoras 

Aj.Ac. Educativa  
 

Ovos de esferovite/ 
chocolate 

Tintas 
 

Parque exterior do CSPA 01.04.2021 
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Páscoa  

Promover as tradições;  

Reforçar as relações humanas e a 

integração social;  

Proporcionar o divertimento, o bem-estar, 

o convívio e a confraternização entre 

utentes, funcionários;  

(caso haja autorização por parte da DGS 
para dinamizar esta atividade). 

Desenvolver as capacidades artísticas, 

plásticas e cognitivas; 

Desenvolver a capacidade lúdica, a 

imaginação, a criatividade e a 

improvisação;  

Promover a participação ativa dos idosos. 

Todos os funcionários 
da instituição  

Clientes de C.D. 
Crianças da Creche 

Material de 
Desgaste 

Sala de Convívio do C.D 1 a 4.04.2021 

IV Olimpíadas Intergeracionais  

Promover o espírito desportivo; 

Promover o desporto como ferramenta de 

saúde; 

Proporcionar atividades de 

desenvolvimento motor. 

(caso haja autorização por parte da DGS 
para dinamizar esta atividade). 

Crianças 
Educadoras 

AJ. Ac. Educativa 
Idosos do C.D. 

Animadora 

Material a designar 
Centro Social Paroquial 

de Atalaia 06.04.2021 
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Dia Internacional do Livro Infantil  
- 

Feira do Livro  

Promover o intercâmbio com o jardim-de-
infância; (caso haja autorização por parte 
da DGS para dinamizar esta atividade). 

Estimular as crianças para o diálogo e 
interação; 

Estimular a leitura; 

Proporcionar momentos lúdicos e 

aliciantes; 

Capacitar para o espírito crítico. 

Educadora de Infância 
Auxiliar de Educação 

Clientes de C.D. 
Crianças da Creche 

Direção técnica 

Comunidade 
envolvente 

Material de Leitura 
Creche e hall de entrada 

do CSPA 
05 a 16.04.2021 

 

Dia Mundial da Dança  

Desenvolver e estimular as capacidades 

físicas e artísticas;  

Fomentar o gosto pela dança. 

Professor de Dança 
Crianças 

Educadoras 
Aj.Ac.Educativa 

Material de Dança 
Equipamentos 

eletrónicos (rádio, 
etc.) 

Sala de atividades do CD 29.04.2021 

Rastreio Dentário – sala das joaninhas  

Incentivar as crianças a realizar a 

higienização dentária; 

Criar empatia com a figura do dentista; 

Crianças 
Educadoras 

Aj.Ac.Educativa 
Dentista 

 

Material a designar  Sala das Joaninhas  A designar  

Maio 
 

 
Dia da Mãe  

Realizar atividades nas salas dando valor a 

figura materna e da importância dos 

vínculos com a mãe. 

Realizar de um presente. 

Crianças 
Educadoras 

Aj.Ac. Educativa  
Mães 

 

Material de 
desgaste (a 
designar) 

Refeitório da Creche  
 

03.05.2021 
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Realizar uma festa com as mães com um 
café e bolinhos. 

(caso haja autorização por parte da DGS 
para dinamizar esta atividade). 

Dia de Nossa Senhora de Fátima  

Promover as tradições;  

Reforçar as relações humanas e a 

integração social;  

Valorizar a fé; 

Crianças 
Educadoras 

Aj.Ac. Educativa  
 

Flores 
Sala de atividades do 

Centro de Dia  
13.05.2021 

Dia Internacional da Família – 
trabalhos livres  

Reforçar as relações humanas e a 

integração social;  

Proporcionar o divertimento, o bem – 

estar, o convívio e a confraternização 

entre utentes, funcionários e familiares; 

Desenvolver uma exposição de casas em 

papel com colagens, desenhos, ou outros 

elementos que as famílias realizem dentro 

dessa mesma casa.  

Crianças 
Educadoras 

Aj.Ac. Educativa  
Famílias  

Material de 
desgaste (a 
designar) 

Corredor do Centro de 
Dia  

14.05.2021 

Piquenique das famílias  

Reforçar as relações entre a escola e 
família; 

Desenvolver momentos lúdicos; 

Crianças 
Educadoras  

Aj.Ac.Educativa 
Famílias   

Material a designar Local a designar  15.05.2021 
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Partilhar experiências; 

Valorizar o papel da família; 

Realizar um piquenique com as famílias 
com um lanche/almoço convívio;  

(caso haja autorização por parte da DGS 
para dinamizar esta atividade). 

“Viagem de finalistas” 

Reforçar as relações humanas com os 
utentes do centro de dia; 

Partilhar experiências; 

Conhecer locais novos e usufruir de 
experiências únicas. 

(caso haja autorização por parte da DGS 
para dinamizar esta atividade). 

Crianças 
Educadoras 

Direção técnica 
Aj.Ac. Educativa  

Animadora; clientes do 
CD; Aj.Ac.Direta; 

 

Material a designar Local a designar  A designar 

Junho 
 

Dia da Criança 

Promover o intercâmbio com os meninos 

da creche;  

Valorizar o papel da criança na sociedade; 

Realizar uma festa comemorativa do dia 
da Criança com um lanche convívio. 

Animador Cultural 
Direção técnica 

Educadora de Infância 
Auxiliar de Educação 

Clientes de C.D. 
Crianças da Creche 

Material de 
desgaste (a 
designar) 

Centro Social Paroquial 
de Atalaia 

01.06.2021 
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(caso haja autorização por parte da DGS 
para dinamizar esta atividade). 

Vivenciar o Verão 

Explorar as características do Verão (cores, 
elementos do Verão, …); 

Cantar cantigas sobre esta temática, para 
dar as boas vindas ao Verão. 

Educadoras 
Aj. Ac. Educativa 

Crianças  

Material de 
desgaste (a 
designar) 

Salas de atividade da 
Creche  

Durante todo o mês 

Uma manhã no Jardim-de-infância 

Promover o contato com os espaços do 
pré-escolar; 

Promover contato com os alunos do 
Jardim-de-infância da Atalaia; 

Iniciar a preparação da transição de 
escola 

(caso haja autorização por parte da DGS 
para dinamizar esta atividade). 

Crianças 
Educadoras 

Aj.Ac. Educativa  
Famílias 

Material a designar 
Jardim-de-infância da 

Atalaia 
A designar 

Julho 
 

 
Festa de Final de ano – arraial popular  

Incentivar a atitudes de respeito, interesse 

e participação; 

Promover a socialização.  

Animador Cultural 
Educadora de Infância 
Auxiliar de Educação 

Clientes de C.D. 
Crianças da Creche 

Direção técnica 

Material de 
desgaste (a 
designar) 

 
            03.07.2021 
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Realizar uma festa para valorizar as 

crianças e as atividades que fizeram 

durante o ano letivo 

(caso haja autorização por parte da DGS 
para dinamizar esta atividade). 

Dia dos avós  
- 

Piquenique  

Motivar para os valores de convívio com os 

idosos e avós. 

Realizar atividades para os avós e para os 

idosos do C.D. 

(caso haja autorização por parte da DGS 
para dinamizar esta atividade). 

Conhecer os espaços que nos rodeiam. 

Animador Cultural 
Educadora de Infância 
Auxiliar de Educação 

Clientes de C.D. 
Crianças da Creche 

 

Material de 
desgaste (a 
designar) 

Borboletário  26.07.2021 

  Atividades regulares  

Estimulação Musical  

Desenvolver a capacidade rítmica e 

coordenação;  

Trabalhar o sentido da audição;  

Adquirir de novo vocabulário. 

Animadora   

Uma vez por semana  
(caso haja autorização por 
parte da DGS para 
dinamizar esta atividade). 

 

Expressão Físico Motora / Massagens  

Desenvolver a coordenação motora geral e 

fina;  

Desenvolver o equilíbrio e a postura; 

Maria Helena Pereira 

  

Uma vez por semana  
(caso haja autorização por 
parte da DGS para 
dinamizar esta atividade). 
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Realizar massagens de relaxamento nas 
crianças. 

 
Projeto 

Hora da Ciência 

Despertar a curiosidade das crianças para 

os fenómenos do quotidiano.  

Desenvolver as observações de 

fenómenos, através de experiências 

simples. 

Visitar o Centro de Ciência Viva de Vila 

Nova da Barquinha. 

Educadora de Infância/Auxiliares de Educação 

Animadoras do CIEC 

Quinzenal  
CIEC – 2 em 2 meses 

(caso haja autorização por 
parte da DGS para 
dinamizar esta atividade). 

 

Projeto 
Horta Pedagógica em parceria com o 

Centro de Dia 

Despertar a curiosidade das crianças para 

os fenómenos da natureza; 

Incentivar as crianças a cuidar das plantas 

e espaços verdes; 

Tomar consciência das atividades na horta; 

Conhecer alguns alimentos que comemos; 

Conhecer o meio ambiente; 

Educadora de Infância 
Crianças da Creche 

Auxiliar de Educação 
Utentes de C.D. 

 
 

Uma vez por semana 
(dependendo das 

condições climatéricas) 
(caso haja autorização por 
parte da DGS para 
dinamizar esta atividade). 

 

Intergeracionalidade  

Reforçar as relações humanas e a 

integração social; 

 Proporcionar o divertimento, o bem-
estar, o convívio, a troca de experiências 
e a confraternização entre idosos e as 
crianças. 

Animador Cultural 
Educadora de Infância 
Auxiliar de Educação 

Clientes de C.D. 
Crianças da Creche 

Direção técnica 

Duas vezes por semana  
(caso haja autorização por 
parte da DGS para 
dinamizar esta atividade). 
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       Data de Aprovação: 30 setembro 2020  

     

(Assinatura e Carimbo) 

Projeto  
A família vem à escola 

Reforçar a relação escola – família; 

Participação de um familiar em atividade a 

designar na sala das crianças; 

Proporcionar o divertimento, o bem-estar, 

o convívio, a troca de experiências e a 

confraternização entre os familiares e as 

crianças. 

Educadora de Infância 
Auxiliar de Educação 
Crianças da Creche  
Familiar da Criança  

Uma vez de 2 em 2 meses  
(caso haja autorização por 
parte da DGS para 
dinamizar esta atividade). 

 


