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Recursos
Calendarização

Objetivos

Metas/indicadores

Atividades/Ações

Humanos Físicos/
Materiais

Financeiros

Avaliação/Indicadores

Objetivo operacional: Descobrir e conhecer progressivamente o seu corpo, tomando consciência dos seus sentidos.
Aperfeiçoar a
coordenação e controlo
motor.

Que todas as crianças
sejam capazes de andar,
correr e deslizar, com
controlo.

Setembro
a
Junho.

E.I.
A.A.E

Salão
polivalente.
Materiais de
ginástica.

E.I.
A.A.E

Jogos de
encaixe;
bolas;
enfiamentos;
etc.
Histórias;
canções;
sanitas;
roupas;
fraldas
adequadas.
Rádio e CD;
computador/
projetor;
livros; etc.
Jogos;

Aumentar destreza física
e coordenação óculomanual.

Que todas as crianças
desenvolvam
capacidades motoras
grossas e finas.

Controlo dos esfíncteres.

Que pelo menos 3
crianças iniciem o
controlo dos esfíncteres.

Criar rotina de utilização
da sanita.
Elogiar sempre que
consigam.

E.I.
A.A.E

Identificar (nomear e
apontar) as diferentes
partes do corpo.

Que 90% das crianças
identifique e nomeie as
diferentes partes do
corpo.
Que 90% das crianças

Canções mimadas;
jogo do “escondeesconde”; leitura de
imagens/histórias; etc.
Canções com os nomes;

E.I.
A.A.E

Maio
a
Julho.

Setembro
a
Junho.

Jogos de
psicomotricidade.
Corridas; saltos;
diferentes tipos de
marchas.
Brincadeiras no
salão/parque exterior da
creche.
Jogos com bola (chutar,
atirar, enfiar…).
Fazer enfiamentos e jogos
de encaixes.

Identificar e nomear os

E.I.
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colegas do grupo.

Novembro
a
Junho.
Setembro
a
Junho.

Reconhecer a sua imagem
e as suas caraterísticas
físicas e as dos seus
colegas.
Ser capaz de colaborar na
arrumação dos jogos e da
sala.

seja capaz de
reconhecer o seu nome
e o dos colegas.
Que todas as crianças
reconheçam a sua
imagem e a dos colegas.

jogos de identificação;
brincadeiras com
palavras; etc.
Jogos de adivinhas;
canções e mimicas; jogos
com fotos das crianças;
etc.

A.A.E

canções; etc.

E.I.
A.A.E

Que 50% das crianças
cumpra as regras do
grupo.

Estabelecer pequenas
regras.

E.I.
A.A.E

Recursos da
sala;
histórias;
canções;
fotos; etc.
Jogos;
brinquedos;
etc.

2020/21

Objetivo operacional: Utilizar a linguagem oral de forma ajustada às diferentes situações de comunicação habituais.

Setembro
a
Junho.

Ser capaz de
compreender e ser
compreendido pelos
outros, expressar as suas
ideias, sentimentos,
experiências e desejos.

Que 50% das crianças
consiga construir
algumas frases com 2/3
palavras.

Contar histórias; fazer
leitura de imagens;
conversar; cantar
canções;…

E.I.
A.A.E

Rádio e CD;
computado
r/projetor;
livros; etc.

Objetivo operacional: Contatar com a biodiversidade da comunidade descobrindo o que nela existe (animais, plantas, recursos
naturais…)
Outubro
a
Junho.

Desenvolver o gosto por
observar o que há fora de
portas (sons, cheiros,

Que 50% das crianças
fique desperta para
observar o que nos

Observar o que há lá fora,
a partir da janela e do
parque exterior.

E.I.
A.A.E

Materiais/
elementos
da natureza.
2

Plano Anual de Atividades Sociopedagógicas Berçário/Sala das Bolas

Junho

Outubro
a
Junho.

cores, formas).

rodeia.

Identificar animais que
vivem perto de nós.

Que as crianças
nomeiem/imitem 5
animais da quinta.

Identificar frutos.

Que as crianças
nomeiem 3 frutos mais
comuns.

Observar pequenos
animais que nos rodeiam
(caracóis, formigas,
joaninhas,…)
Conhecer melhor a
comunidade que nos
rodeia.

Que as crianças sejam
capazes de observar
animais mais
pequeninos.
Realizar 1-2 saídas ao
exterior.

Despertar as crianças para Que 50% das crianças
as diferentes cores.
comece a associar e a
nomear algumas cores.

Mexer em elementos da
natureza.
Jogos de sons; jogos de
imitação; jogos de
movimento; histórias
dramatizadas; etc.

E.I.
A.A.E

Confeção de receitas
simples; jogos de cheiros
e sabores; jogos de
imagens.
Saídas ao parque exterior;
imagens; histórias;
canções.

E.I.
A.A.E

Imagens;
sons;
histórias;
canções;
rádio e CD;
computador/
projetor;
livros; etc.
Frutos e
verduras.

E.I.
A.A.E

Animais;
lupas,…

Visitar explorações
agrícolas de familiares.
Fazer visita à Quinta da
Paiva.

E.I.
A.A.E
Famílias

Jogos de cores;
verbalização das cores das
coisas; associar cores
diferentes /iguais.

E.I.
A.A.E

Famílias.
Autocarro da
instituição.
Quinta da
Paiva.
Jogos;
imagens;…

2020/21
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Objetivo Operacional: Promover uma alimentação saudável e equilibrada, incentivando ao consumo de mais frutas, legumes e
verduras, reduzindo o açúcar e o sal.

Outubro
a
Junho.

Continuar a consumir
alimentos saudáveis nos
lanches da Creche.

Que as crianças comam
com satisfação os
lanches oferecidos.

Introduzir as verduras nas
refeições.

Que 80% das crianças
comam salada/verduras
à refeição.

Maior autonomia às
refeições.

Que 80% das crianças
consiga comer pela
própria mão.

Introduzir o iogurte
natural; o pão escuro; a
papa de aveia.
Oferecer fruta nos
suplementos.
Plantar verduras;
confecionar algumas
receitas; jogos de
sabores.
Deixar as crianças
comerem sozinhas, sem
ajuda.
Ajudar só no fim, para
rapar o prato.

E.I.
A.A.E

Iogurte
natural; pão
escuro aveia;
fruta;…

E.I.
A.A.E

Verduras;
legumes;…

E.I.
A.A.E

Alimentos e
colher.

Projeto Pedagógico da Creche: “ O que cabe no meu mundo?”
Ano letivo: 2020/2021

4

