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                                                                       Assoalfra – Associação de Solidariedade de Alfragide 

Plano de Ação 2023 

 

Calendarização Atividades Objetivos/Competências Intervenientes Resposta Social 

 3 de janeiro Início do 2ªPeríodo 
- Facilitar o regresso à escola.  
- Promover o convívio entre a comunidade escolar. 

Equipa Educativa 
Creche 
Pré-escolar 

6 de janeiro Dia de Reis 
- Valorizar as tradições e as datas festivas. 
- Transmitir valores como a partilha e a entreajuda. 

Equipa Educativa 
Creche 
Pré-escolar 

23 de janeiro a 
24 de fevereiro 

Reuniões Individuais com os 
Encarregados de Educação 

- Reforçar a relação escola-família. 
- Articular estratégias para um melhor desenvolvimento 
da criança. 

Educadoras 
Encarregados de 
Educação 

Creche 
Pré-escolar 

14 de fevereiro Dia dos Amigos  
- Promover a relação entre os elementos do grupo. 
- Vivenciar emoções e afetos. 
- Despertar para o sentido da amizade. 

Equipa Educativa 
Creche 
Pré-escolar 

17 de fevereiro 
Comemoração do Carnaval 
Lanche – convívio 

-  Criar momentos de diversão e alegria entre os grupos. 
- Incentivar a vivência do fantástico e do imaginário. 

Comunidade Educativa 
Creche 
Pré-escolar 

17 de março  
Comemoração do Dia do Pai (ou 
familiar) 

- Fortalecer os laços e as relações familiares. 
- Vivenciar um dia festivo. 

Equipa Educativa 
Famílias 

Creche 
Pré-escolar 

22 de março Comemoração do Dia da Água 
- Sensibilizar para a importância da água na saúde dos 
seres humanos e do planeta. 
- Fomentar o respeito por este recurso. 

Equipa Educativa 
Creche 
Pré-escolar 

31 de março Brincadeiras de Páscoa 
- Proporcionar o contacto de forma lúdica com as 
tradições e costumes culturais. 
- Celebrar o final do 2º Período. 

Equipa Educativa 
Creche 
Pré-escolar 

17 de abril  Início do 3ºPeríodo - Acolher e facilitar o regresso à escola. Equipa Educativa 
Creche 
Pré-escolar 

17 a 21 de abril 
Semana da Leitura 
       «Leitura vai e vem» 

- Fomentar o gosto pelo livro. 
- Criar e fortalecer hábitos de leitura nas crianças. 
- Envolver as famílias nas atividades da escola. 

Equipa Educativa 
Famílias 

Creche 
Pré-escolar 

24 de abril 
Exposição de trabalhos 
realizados pelas crianças. 

- Valorizar os trabalhos das crianças. 
- Dar a conhecer o trabalho desenvolvido desde o início 
do ano a toda a comunidade educativa. 

Comunidade Educativa 
Creche 
Pré-escolar 
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Calendarização Atividades Objetivos/Competências Intervenientes Resposta Social 

5 de maio 
Comemoração do Dia da Mãe 
(ou familiar) 

- Possibilitar o envolvimento entre mães e filhos. 
- Celebrar a presença das mães na escola. 

Equipa Educativa 
Famílias 

Creche 
Pré-escolar 

15 de maio Dia Internacional da Família 
- Criar momentos de partilha e socialização entre as 
Famílias. 

Equipa Educativa 
Famílias 

Creche 
Pré-escolar 

18 de maio Dia Internacional dos Museus 
- Proporcionar o contacto com o património histórico. 
- Promover a preservação e o respeito pelos museus. 

Equipa Educativa 
Recursos exteriores 

Creche 
Pré-escolar 

25 e 26 de maio 
Viagem dos Finalistas do  
Pré-escolar 

- Fortalecer as relações adulto/criança; criança/criança 
num contexto exterior à escola.  
- Assinalar o percurso de partilha realizado por todos os 
elementos do grupo. 

Equipa Educativa 
Recursos Exteriores 

Pré-escolar 

1 de junho 
Comemoração do Dia Mundial 
da Criança 

- Festejar o Dia da Criança. 
- Vivenciar vários momentos lúdicos e divertidos. 

Equipa Educativa 
Creche 
Pré-escolar 

30 de junho 
Festa de Encerramento do Ano 
Escolar 

- Encerrar o ciclo letivo em festa. 
- Proporcionar momentos de convívio e diversão entre 
todos os membros da comunidade educativa. 
- Integrar as Famílias na organização da festa. 

Comunidade Educativa 
Recursos Exteriores 

Creche 
Pré-escolar 

3 a 7 de julho  Reuniões de Pais 
- Analisar e refletir sobre o trabalho realizado ao longo 
do ano. 
- Aproximar os intervenientes educativos. 

Equipa Educativa 
Famílias 

Creche 
Pré-escolar 
 

3 a 14 de julho Colónia de Férias – Ida à Praia 
- Proporcionar experiências novas e enriquecedoras no 
meio exterior. 
- Sensibilizar para as regras de segurança na praia. 

Equipa Educativa 
Recursos Exteriores 

Creche 
Pré-escolar 

3 e 4 de 
setembro 

Reunião de Equipa  
Preparação do Ano Letivo 

- Realizar a avaliação do ano anterior. 
- Elaborar o plano de atividades. 
- Organizar e planificar o ambiente educativo. 

Equipa Educativa 
Direção 

Creche 
Pré-escolar 

 
5 de setembro 
 

Início do Ano Letivo 
Atividades de boas-vindas e 
acolhimento aos alunos antigos. 

- Assegurar um atendimento personalizado a cada 
criança e Encarregado de Educação. 

Equipa Educativa 
Famílias 

Creche 
Pré-escolar 

6 de setembro 
Receção aos alunos pela 1ª vez e 
às suas famílias 

- Facilitar a integração e adaptação de cada criança. 
- Dar a conhecer os espaços, a equipa pedagógica e os 
colegas. 

Equipa Educativa 
Famílias 

Creche 
Pré-escolar 
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Calendarização Atividades Objetivos/Competências Intervenientes Resposta Social 

5 a 8 de 
setembro 

Reuniões de Pais 
- Reforçar a relação escola-família. 
- Apresentar os aspetos práticos da rotina, métodos de 
trabalho e intenções pedagógicas para o grupo. 

Equipa Educativa 
Famílias  

Creche 
Pré-escolar 

4 de outubro Dia do Animal 
- Desenvolver valores de respeito pelos animais. 
- Saber como cuidar e proteger os animais. 

Equipa Educativa 
Famílias 

Creche  
Pré-escolar 

16 de outubro 
 
Dia da Alimentação 
 

- Incentivar a aquisição de hábitos de alimentação 
diversificada e saudável. 
- Sensibilizar para o desperdício alimentar. 

Equipa Educativa 
Creche 
Pré-escolar 

31 de outubro Dia das Bruxas (Halloween) 
- Conhecer os diferentes símbolos e tradições desta data 
festiva. 
- Aprender a desmistificar e a brincar com alguns medos. 

Equipa Educativa 
Creche 
Pré-escolar  

 
11 de novembro 

 
Magusto 

- Envolver as crianças na preservação das celebrações 
tradicionais. 
- Conhecer a tradição de S.Martinho, fomentando o valor 
da solidariedade e ajuda. 

Equipa Educativa 
Creche 
Pré-escolar 

 
20 de dezembro 

 
Dia Nacional do Pijama 

- Sensibilizar as crianças e as Famílias para a necessidade 
que cada criança tem de crescer em família.  
- Desenvolver sentimentos de solidariedade. 

Equipa Educativa 
Recursos Exteriores – 
kit missão Pijama 
Famílias 

Creche 
Pré-escolar 

5 de dezembro 
Dia Internacional do 
Voluntariado 

- Alertar para quem tem mais necessidades e promover 
comportamentos de respeito e cidadania. 

Equipa Educativa 
Recursos Exteriores 

Pré-escolar 

14 de dezembro 
Encontro de Natal 
Lanche-convívio 

- Promover um momento de convívio e alegria entre 
toda a comunidade educativa. 
- Vivenciar o espírito natalício. 
- Desenvolver competências artísticas. 

Equipa Educativa 
Famílias 

Creche 
Pré-escolar 

Ao longo do ano 
letivo 

Programa Eco- escolas – Reciclar 
para ajudar 

- Estimular na comunidade educativa uma cultura 
ambiental que contribua para o desenvolvimento 
sustentável. 
- Sensibilizar a comunidade escolar para o 
desenvolvimento de comportamentos, atitudes e 
valores que contribuam para o equilíbrio do Planeta. 

Equipa Educativa 
Recursos exteriores 

Creche  
Pré-escolar 

 

  


