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Introduçã o 

O Plano Anual de Atividades é um documento que mostra as atividades a desenvolver 

ao longo do ano letivo. Estas atividades são planeadas de acordo com as características 

do grupo de crianças e com um tema principal. 

O tema escolhido para este ano letivo designa-se por “Cresço e Aprendo com os 

Contos”. 

Este plano está assim estruturado pela Introdução onde se dá a conhecer o tema; pela 

Fundamentação Teórica do tema escolhido; pelos Objetivos Gerais; pelos Objetivos 

Específicos; pela Planificação temática e pelas Datas Comemorativas. 

  



Fundãmentãçã o Teo ricã 

Os Contos Infantis combinam com os sonhos, com o prazer da descoberta, com a 

aventura e com o despertar para a curiosidade proporcionando sempre uma reflexão 

crítica e uma passagem de saberes. 

Ao dramatizar um conto, a criança desenvolve a linguagem ao mesmo tempo que se 

autovaloriza. A capacidade de viver no imaginário e no maravilhoso marcam um período 

de desenvolvimento muito importante da criança. 

Desenvolver a imaginação, enriquecê-la, e ao mesmo tempo dar á criança a capacidade 

de distinguir o maravilhoso do real, é a principal função dos contos. Estes passam de 

geração em geração e pertencem a um património que é de todos nós.  

Os contos também possuem uma componente educativa e promovem o 

desenvolvimento da personalidade. 

Também não podemos esquecer que hoje em dia os hábitos de leitura também foram 

passando para segundo plano. Então é meu objetivo apelar para a importância dos livros 

e incutir nas crianças a vontade de os explorar e cuidar. 

Este tema foi então escolhido porque nestas idades as crianças gostam de ouvir 

histórias. Estas que funcionam como construtores do saber e que ajudam a formar as 

crianças que muitas vezes se identificam com as próprias personagens e tentam ser 

como elas.  

De acordo com os contos que irei escolher, sempre de acordo com a faixa etária das 

crianças, os temas irão surgir e serão abordados de forma a fomentar a aprendizagem. 

  



Objetivos Gerãis 

 Criar um ambiente de conforto e segurança onde as crianças se sintam felizes. 

 Promover o desenvolvimento global da criança, respeitando as suas 

características individuais e o seu ritmo. 

 Desenvolver atitudes de respeito, colaboração e cooperação. 

 Criar situações que levem a criança a explorar o meio que a rodeia. 

 Colaborar com as famílias numa partilha de cuidados e responsabilidades. 

 

Todos estes objetivos serão trabalhados segundo as áreas de conteúdo: 

1. Área de Formação Pessoal e Social 

1.1. Promover o desenvolvimento global da criança, respeitando as suas 

características individuais, o seu ritmo, as suas necessidades, sentimentos 

e emoções. 

1.2. Valorizar a autoestima da criança, confiando nas suas capacidades. 

1.3. Estruturar uma rotina diária consistente, que possibilite á criança uma 

sequência previsível dos acontecimentos e que incentive a sua autonomia 

e segurança. 

2. Área de Expressão e Comunicação 

2.1. Proporcionar e diversificar situações e experiências de aprendizagem, em 

que a criança vá dominando e utilizando o seu corpo e contactando com 

diferentes materiais. 

2.2. Criar oportunidades de desenvolver a imaginação, curiosidade e 

criatividade. 



2.3. Estimular a expressão dramática, como forma de desenvolver a 

linguagem, imaginação, criatividade e curiosidade de si e do outro. 

3. Área do Conhecimento do Mundo 

3.1. Sensibilizar a criança para a exploração do meio que a rodeia dentro e 

fora da sala. 

3.2. Despertar a curiosidade e o interesse da criança através da exploração de 

novas situações e de diversos temas. 

3.3. Transmitir noções de hábitos de respeito e proteção da natureza e dos 

seres vivos. 

  



Objetivos Especí ficos 

 Compreender a importância das histórias. 

 Identificar contos, lendas, lengalengas. 

 Desenvolver noções de tempo, espaço, grandeza, altura e cor. 

 Adquirir novos vocábulos. 

 Desenvolver os sentidos. 

 Identificar a moral das histórias, 

 Desenvolver a criatividade. 

  



Plãnificãçã o Temã ticã 

Primeiro Período 

SETEMBRO 

 Organização do tempo e espaço 

 Adaptação das crianças 

 Garatujas 

 Relembrar as férias 

OUTUBRO 

 Outono 

 Frutos do outono 

 Organização e identificação das camas e cabides 

NOVEMBRO 

 Magusto 

 Introdução do quadro dos aniversários 

DEZEMBRO 

 Natal 

 Decoração do espaço educativo 

 Festa de Natal 

  



Segundo Período 

JANEIRO 

 Inverno 

 Frutos do Inverno 

 Lengalengas (O Cão Pimpão, O Gato Maltês, A Lagarta; A Borboleta) 

FEVEREIRO 

 Carnaval 

 Decoração do espaço educativo 

 Desfile de Carnaval 

 Conto Infantil (Uma História em Botão) 

MARÇO 

 Conto Infantil (A Viagem da Sementinha) 

 Primavera 

 Frutos da Primavera 

 Dia da Árvore 

 Dia do Pai 

 Prenda para o Dia do Pai 

 A Páscoa 

ABRIL 

 Conto Infantil (O Caracol) 



Terceiro Período 

MAIO 

 Dia da Mãe 

 Prenda para a Mãe 

 Conto Infantil (Os Dois Ratinhos) 

JUNHO 

 Verão 

 Frutos do Verão 

 Dia Mundial da Criança 

 Conto Infantil (Os Três Ursinhos) 

JULHO 

 Construção das capas pedagógicas 

 Festa de final de ano 

 Férias 

  



Dãtãs Temã ticãs 

 21 de Setembro - Dia Internacional da Paz 

 16 de Outubro - Dia da Alimentação 

 31 de Outubro - Dia das Bruxas 

 11 de Novembro - Dia de S. Martinho 

 20 de Novembro - Dia Nacional do Pijama 

 25 de Dezembro - Natal 

 

 6 de Janeiro - Dia de Reis 

 9 de Fevereiro - Carnaval 

 14 de Fevereiro - Dia de S. Valentim 

 19 de Março - Dia do Pai 

 21 de Março - Dia Mundial da Árvore 

 27 de Março - Páscoa 

 2 de Abril - Dia Mundial do livro Infantil 

 

 1 de Maio - Dia da Mãe 

 15 de Maio - Dia Internacional da Família 

 1 de Junho - Dia Mundial da Criança 

 26 de Junho - Dia dos Avós 


