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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/2013 

Unidade 1 – Vamos à escola 

Unidade 2 – Uma árvore de Natal muito familiar 

 

Mês: Outubro/Novembro/Dezembro 

 

Objetivos Conteúdos/Atividades 
Conhecimento de si mesmo e 
autonomia pessoal 
 
- Formar uma imagem ajustada e positiva de 
si mesmo. 
 
- Conhecer gradualmente o seu próprio corpo.  
 
- Explorar e avaliar as próprias possibilidades 
motoras e adequa-las às diversas atividades 
da vida quotidiana. 
 
- Adequar o próprio comportamento e ritmo às 
necessidades e requerimentos dos outros 
desenvolvendo atitudes de respeito, ajuda e 
colaboração. 
 
- Aplicar a coordenação visomanual 
necessária para manejar e explorara objetos 
com um grau de precisão cada vez maior. 
 
- Identificar e manifestar as suas 
necessidades básicas de saúde e de bem-
estar. 
 
- Progredir na aquisição de hábitos e atitudes 
relacionadas com a higiene, alimentação, 
segurança e o descanso. 
 

 

 

Conhecimento do Meio  
- Observar e explorar de forma ativa os 
objetos do meio e as suas características. 
 

 
- Iniciar-se na manipulação funcional dos 
elementos e grupos através da sua 
exploração, identificando os seus atributos e 
qualidades e estabelecendo relações lógicas. 

- Exploração e identificação das caraterísticas 
do próprio corpo: cabeça, braços e pernas 
- Conhecimento progressivo da imagem 
global do corpo 
- Manifestação e controlo de necessidades 
básicas: necessidade de abrigo, controlo de 
esfíncteres 
- Interesse por explorar e descobrir o corpo. 
- Exercício grafomotor do traço livre. 
- Aperfeiçoamento em potencialidades 
manipulativas de carácter fino: Rabiscos 
livres e espaços limitados 
- Participação ativa em jogos e atividades de 
grupo 
- Gosto e prazer pelas atividades de jogo e 
movimento 
- Adaptação progressiva às rotinas da vida 
quotidiana 
- Utilização de normas básicas de relação: 
cumprimentar e despedir-se 
- Gosto por desenvolver atividades em meios 
limpos e arrumados 
- Colaboração nas atividades para o êxito do 
controlo dos esfíncteres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Exploração e verbalização de conceitos 
espaciais: “dentro-fora”, “grande-pequeno”, 
“muitos – poucos”. “em cima-em baixo” 
- Diferenciação da cor amarela e vermelha e 
da forma circular em objetos quotidianos 
- Identificação de objetos grandes e pequenos 
- Exploração dos objetos para descobrir as 
suas propriedades 
- Observação e manipulação de materiais da 



 

 
Telef: 238490000 – Fax: 238490003 – Av. Cidade da Covilhã – Apto. 52 6290-322 Gouveia - www.abpg.pt

 
 
 
- Conhecer e avaliar componentes básicos do 
meio natural, desenvolvendo atitudes de 
respeito e cuidado. 
 
 
- Observar e explorar de forma ativa o seu 
meio, criando interpretações sobre as 
situações vividas (Observar as alterações na 
natureza com a chegada do Outono). 
 
 
- Conhecer e participar em diferentes grupos 
sociais próximos da sua experiência. 
 
 
 
- Relacionar-se com os outros, interiorizando 
progressivamente normas de comportamento. 
 
 
- Conhecer e participar em diferentes grupos 
sociais próximos à sua experiência. 
 
 
 
- Reviver Tradições. 
 
 
- Ser solidário para com o próximo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linguagens: Comunicação e 
Representação 
 
 
- Utilizar a linguagem oral para participar em 
situações comunicativas 
 
 
- Compreender e reproduzir textos de tradição 
oral 
 
 
- Expressar sentimentos, desejos, ideias e 
preferências através da linguagem oral 

sala. 
- Observação das alterações na natureza com 
a chegada do Outono. 
- Identificação de plantas e frutos 
característicos do Outono (folhas, 
castanhas…)  
- Dia 1 Outubro – Dia Mundial da Música – 
Atividade musical conjunta com a Creche o 
Jardim de Infância e ATL sob a orientação do 
Professor de música. 
- Dia 16 Outubro – Dia Mundial da 
Alimentação (confeção de receitas/ salgadas 
ou doces). 
- Dia 17 Outubro – Dia Internacional para a 
Erradicação da Pobreza (recolha por sala de 
alimentos para oferecer a uma família 
carenciada) 

- Dia 29 de Outubro - Escavação de abóboras 

- Dia 31 de Outubro – assistir ao desfile do 
Halloween realizado pelas crianças do Jardim 
de Infância e participação no concurso: ”O 
fato mais medonho”. 
- Dia 9 Novembro – Confeção de doces da 
época para partilhar com as outras crianças. 
- Comemoração no dia 12 de Novembro o Dia 
de S. Martinho na Sra. Dos Verdes em 
convívio com os utentes do CAO. 
- Dia 16 de Novembro – Dia Internacional 
para a Tolerância – Visualização de slides da 
história “História da Maria dos olhos grandes 
e Zé Pimpão”  
- Dia 27 de Novembro – Recolha de um 
brinquedo para oferecer aos meninos da 
aldeia S.O.S da Guarda. 
- Dia 3 de Dezembro – Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência – Lanche convívio 
com o CAO. 
- Dia 18 de Dezembro – Assistir à Festa de 
Natal do Jardim de Infância. 
 
 
 
- Interação com a Educadora, as auxiliares e 
os colegas. 
- Aceitação e adaptação às normas da escola. 
- Observação dos personagens e elementos 
característicos do Natal: carteiro, adornos nas 
ruas escola e em casa. 
- Exploração e manipulação de objetos 
natalícios. 
- Conhecer normas que regem o intercâmbio 
linguístico: ouvir com atenção ou respeitar a 
vez de falar. 
- Aquisição gradual da pronúncia correta. 
- Interesse em participar em situações de 
comunicação em grupo. 
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- Compreender as intenções e as mensagens 
que os outros lhe comunicam 
 
 
- Descobrir diferentes formas de comunicação 
e representação, utilizando técnicas e 
recursos artísticos básicos e desfrutar com 
eles. 
 
 
-Descobrir e utilizar as capacidades 
expressivas do próprio corpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Identificação e interpretação de imagens. 
- Utilização de instrumentos da língua escrita: 
imagens que favorecem a linguagem verbal e 
a comunicação 
- Gosto por reproduzir traços como forma de 
expressão: rabiscos. 
- Escuta atenta e compreensão de histórias, 
poemas ou rimas tanto tradicionais como 
atuais. 
- Participação em jogos linguísticos para se 
divertir e aprender. 
- Iniciação à utilização de materiais plásticos 
e técnicas. 
- Perceção diferenciada da cor amarela e 
vermelha. 
- Reprodução de canções 
- Gosto pelas atividades musicais 
- Utilização da linguagem corporal como meio 
de expressão, para cantar e dançar. 
- Valorização da linguagem corporal como 
meio de expressão 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/2013 

Unidade 3 – A saúde e o Inverno 

Unidade 4 – Os brinquedos e o carnaval 

 

Mês: Janeiro/Fevereiro/Março 

 

Objetivos Conteúdos/Atividades 
Conhecimento de si mesmo e 
autonomia pessoal 
 
- Conhecer o seu próprio corpo, as suas 
possibilidades e limitações e identificar os 
elementos mais significativos 
 
- Identificar os próprios sentimentos, 
emoções, vivências, preferências e interesses 
e comunica-los aos outros, identificando e 
respeitando os dos outros. 
 
- Controlar as próprias possibilidades motoras 
e adequá-las às diversas atividades da vida 
quotidiana. 
 
- Desenvolver potencialidades manipulativas 
que requeiram uma precisão cada vez maior. 
 
- Tomar a iniciativa e colaborar com o adulto 
em atividades diárias. 
 
 
 
 
Conhecimento do meio 
 
- Observar e explorar o seu meio de forma 
ativa, fazendo interpretações sobre algumas 
situações e mostrando interesse pelo seu 
conhecimento. 
 
 
- Iniciar-se nas capacidades matemáticas 
agindo sobre elementos e conjuntos, 
identificando os seus atributos e qualidades e 
estabelecendo relações lógicas. 
 
 
 
 

- Identificação e exploração de partes e 
elementos principais do corpo 
- Expressão e regulação progressiva de 
sentimentos e emoções 
- Compreensão dos sentimentos e 
emoções dos outros 
- Identificação e controlo das necessidades 
básicas em qualquer situação. 
- Controlo do corpo em atividades de 
movimento 
- Realização do traço vertical 
- Participação em atividades coletivas 
respeitando as normas. 
- Controlo do próprio comportamento em 
situações de brincadeira, rotinas diárias, 
tarefas… 
- Aceitação das normas estabelecidas 
durante as refeições: comer sentadas e 
utilizar adequadamente os utensílios. 
- Identificação de diferentes alimentos 
 
 
 
- Comparação de grupos de objetos e 
utilização dos termos “um-muitos” 
- Agrupamento de objetos segundo as suas 
propriedades: cor azul; “doce-salgado” 
- Aplicação de noções básicas espaciais: 
“dentro-fora”, “em cima-em baixo”, “à frente-
atrás” 
- Identificação do círculo e do quadrado. 
- Associação da quantidade 1 e da sua grafia. 
- Perceção de propriedade de objetos de cor 
verde. 
- Identificação, exploração e utilização de 
peças de agasalho. 
- Observação das características do Inverno 
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- Interessar-se e identificar modificações no 
meio natural. 
 
 
- Relacionar-se com os outros, interiorizando 
progressivamente normas de comportamento 
social. 
 
 
- Conhecer e participar em diferentes grupos 
sociais próximos. 
 
 
- Valorizar tradições. 
 
 
 
 
 
 
 
Linguagens: Comunicação e 
Representação 
 
 
- Expressar progressivamente sentimentos e 
desejos através de palavras e gestos. 
 
- Compreender as intenções e as mensagens 
que os outros lhe transmitem. 
 
- Mostrar interesse por aperfeiçoar as 
capacidades de comunicação nas conversas. 
 
- Realizar atividades de representação e 
expressão através da utilização de diversas 
técnicas plásticas e musicais. 
 
- Utilizar algumas formas de expressão 
corporal 
 
 
 

- Aceitação de normas de comportamento e 
normas de convivência. 
 
- Identificação de algumas profissões. 
- Dia 30 de Janeiro – Dia Escolar da Não 
Violência e da Paz – Visualização de um 
filme, entoação de canções, e troca de um 
símbolo da Paz entre crianças e adultos da 
Instituição. 
- Dia 12 de Fevereiro - Participação no desfile 
de Carnaval. 
- Dia 14 Fevereiro – Troca de mensagens 
(fomentar a amizade) 
- Dia 19 de Março – Dia do Pai - Elaboração 
de uma lembrança para o Pai 
- Dia 21 de Março – Dia da Árvore – Plantar 
uma árvore na Sra. Dos Verdes 
- Dia 31 de Março – Páscoa – Elaboração de 
uma lembrança 
 
 
 
 
 
- Utilização adequada de potencialidades 
comunicativas numa conversa 
- Interesse por se expressar 
progressivamente de forma mais clara e 
precisa 
- Compreensão e interpretação das imagens 
de uma história como instrumento da língua 
escrita. 
- Participação em jogos linguísticos para se 
divertir e aprender. 
- Encenações de ações quotidianas 
- Exploração e utilização de materiais 
plásticos 
- Utilização de técnicas plásticas elementares 
(pintura, rasgagem, colagem…) 
- Utilização da cor azul em práticas plásticas 
- Participação em canções e audições em 
grupo. 
- Identificar vocabulário referente ao Carnaval 
e aos brinquedos. 
- Utilização da cor verde. 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/2013 

Unidade 5 – A Primavera e os Animais 

Unidade 6 – O Verão e os meios de transporte 

 

Mês: Abril/Maio/Junho e Julho 

 

Objetivos Conteúdos/Atividades 

Conhecimento de si mesmo e 
autonomia pessoal 
- Formar uma imagem justa e positiva de si 
mesmo através da interação com os outros. 
- Identificar diferenças básicas entre as 
pessoas e os animais. 
- Adaptar o próprio comportamento às 
necessidades, requerimentos e regras dos 
outros, desenvolvendo atitudes de respeito, 
ajuda e colaboração. 
- Realizar, de maneira cada vez mais 
autónoma, atividades habituais e tarefas 
simples. 
- Progredir na aquisição de hábitos e normas 
relacionados com o cuidado e bem-estar 
pessoal. 
 
 
 
Conhecimento do meio 
 
 
- Observar e explorar de forma ativa o seu 
meio, fazendo interpretações sobre factos e 
situações. 
 
 
- Iniciar-se nas capacidades matemáticas 
manipulando elementos, identificando 
atributos e qualidades e estabelecendo 
relações lógicas. 
 
 
- Identificar animais e plantas do meio 
próximo demonstrando curiosidade, respeito 
e cuidado. 
 
 
 
 

 - Exploração e identificação das 
características e qualidades do próprio corpo: 
imagem global 
- Desenvolvimento da motricidade fina. 
- Consolidação da coordenação visomanual: 
Traço horizontal. 
- Exploração das características do próprio 
corpo e comparação com o dos animais. 
- Gosto por descobrir e realizar novas 
potencialidades psicomotoras. 
- Aceitação das normas de comportamento, 
relação e convivência. 
- Perceção das mudanças de temperatura e 
utilização da roupa adequada. 
 
 
 
 
 
 
- Observação e utilização dos objetos 
relativamente às suas funções. 
- Agrupamento de objetos de acordo com as 
suas propriedades: “curto-comprido”. 
- Utilização da quantidade1 e 2 
- Aquisição de noções básicas espaciais: 
“perto-longe”, “em cima-em baixo” 
- Identificação da forma do quadrado e do 
círculo 
- Observação e atenção às alterações 
produzidas no meio durante a primavera e o 
verão. 
- Gosto pelas atividades realizadas ao ar livre. 
- Associação de animais com as suas crias. 
- Observação das características de alguns 
animais (domésticos). 
- Reconhecimento das profissões das 
pessoas relacionadas com os animais e suas 
funções. 
- Identificação de meios de transporte de rua 
- Dia 5 de Maio – Dia da Mãe - Elaboração de 
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- Relacionar-se com os outros, interiorizando 
gradualmente as regras de comportamento 
social e ajustando a sua conduta a elas. 
 
 
- Valorizar laços familiares. 
 
 
 
 
 
 
 
Linguagens: Comunicação e 
Representação 
 
 
- Utilizar a linguagem oral como um meio de 
relação com os outros e um instrumento de 
aprendizagem e prazer. 
 
- Compreender as intenções e as mensagens 
que os outros lhe comunicam em situações 
de expressão e comunicação. 
 
- Compreender e reproduzir textos de tradição 
oral com interesse e prazer. 
 
- Realizar atividades de representação e 
expressão através da utilização de diversas 
técnicas plásticas e/ou musicais. 
 
- Descobrir e utilizar as possibilidades 
expressivas do próprio corpo.  
 
 

uma lembrança para a Mãe. 
 
 
- Dia 15 de Maio – Dia Internacional da 
Família – Criação de emails individualizados 
para um contacto mais direto entre a creche e 
as Famílias. 
- Dia 1 de Junho – Dia Mundial da Criança na 
Senhora dos Verdes (comemorado no dia 3). 
- Piscina na  Sra. dos Verdes. 
- Dia 26 de Junho - Dia dos Avós – Oferta de 
uma flor de papel. 
 
 
 
 
- Ampliação de vocabulário. 
- Leitura de histórias com imagens. 
- Utilização de imagens como instrumentos da 
língua escrita. 
- Ter prazer em ouvir breves narrações, 
poemas ou lengalengas tanto tradicionais 
como contemporâneas. 
- Utilização das possibilidades expressivas do 
corpo para a imitação de animais. 
- Interesse por participar em jogos e 
atividades motoras. 
- Manipulação de objetos das cores básicas. 
- Expressão livre através do desenho. 
- Gosto e interesse pelas produções próprias 
e alheias. 
- Reprodução de onomatopeias de animais. 
- Discriminação auditiva e associação dos 
sons produzidos pelos animais. 
- Discriminação e imitação de meios de 
transporte. 
- Divertir-se com as canções e audições 
musicais. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


