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A – PERÍODO A QUE SE REPORTA A PLANIFICACÃO 
 
Período de vigência: 04 / 09 / 2017    a:     28 / 02 / 2018 
 
 
B – ENTIDADES E SERVIÇOS ENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 
 Na implementação deste plano estiveram envolvidas entidades internas à Creche Rosas Amorim Vieira, bem como uma outra entidade externa, a Câmara Municipal 
de Felgueiras. 
 Relativamente aos recursos humanos envolvidos, fizeram parte deste projeto toda a equipa educativa da creche, bem como o Professor de Natação e o Professor de 
Expressão Musical. Quanto aos recursos financeiros, foi necessário apoio a este projeto na aquisição de materiais didáticos com vista a enriquecer as diversas áreas da sala de 
atividades e também materiais necessários à implementação de atividades festivas, como é o caso da Festa de Natal. Nos recursos logísticos, fizeram parte o espaço interior e 
exterior de toda a instituição, onde foram desenvolvidas diversas atividades no âmbito deste plano. O espaço da Piscina Municipal de Felgueiras, o stand cedido pela Câmara 
Municipal de Felgueiras para a participação na III Mostra Social e ainda a Sala de Espetáculos da Casa das Artes de Felgueiras para a realização da Festa de Natal. 

No que diz respeito ao tempo, o presente plano foi desenvolvido ao longo do 1º semestre do ano letivo 2017/2018, contanto com uma organização da rotina diária, 
baseada em momentos de grande e pequeno grupo destinados às propostas de atividades planeadas. 
 Todo este envolvimento é avaliado como Muito Bom, uma vez que foi um projeto implementado com sucesso, sendo que deste modo todos os recursos humanos e 
entidades colaboraram para que os objetivos traçados fossem atingidos. 
 
 
C – ALTERAÇÕES AO GRUPO DE CRIANÇAS 
 
 As alterações realizadas ao grupo de crianças estão mencionadas nos documentos de avaliação dos projetos pedagógicos de cada sala. 
 
 
 
D – AVALIAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
Tendo em consideração as diferentes atividades dos Planos de Atividades Socioeducativas e de Formação / Informação, os indicadores de avaliação estabelecidos no Projeto Pedagógico e a 

avaliação decorrente da implementação diária dos Planos de Atividades de Sala, importa salientar os aspetos que decorreram melhor ou pior na implementação do Projeto Pedagógico, seus 

constrangimentos e potencialidades, revisões que se verificaram durante o período de vigência, bem como o que as motivou e principais consequências delas decorrentes. 

  
1. Alteração aos Objetivos Operacionais 
 

No primeiro semestre, todos os objetivos operacionais foram realizados e atingidos. Refere-se apenas a alteração da data do Ciclo de Partilha, que estava planeada 
para o dia 25 de novembro de 2017 e tendo sido realizada no dia 23 de fevereiro de 2018. 
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2. Alterações ao Conjunto de Estratégias e Métodos 
 
 Não existem alterações a registar. 
 
3. Avaliação do Nível de Execução do Plano Anual de Atividades 

 
Mês 

 
Atividades 

Avaliação da execução  
Justificação 

Avaliação do 
envolvimento 

Adequação da 
calendarização 

Principais 
produtos 

/competências 
alcançadas 

Planeada e 
executada 

Planeada, 
não 

executada 

Replaneada Abandonada Não 
planeada e 
executada 

Família Parceiros Sim Não 

 S
et

em
br

o 

Integração/adaptação X      Muito 
bom 

 X  - Promover a 
adaptação das 
crianças à creche 

Reunião de pais X      Bom  X  - Dar a conhecer 
informações 
relevantes 

 O
ut

ub
ro

 
 

As estações do ano - 
outono 

X      Bom   X  - Desenvolver 
conhecimentos 
acerca do mundo 
que nos rodeia 

Dia Mundial da 
Música 

X      Muito 
Bom  

 X  - Explorar 
diferentes ritmos 
e sons 

Dia Mundial do 
Animal 

X      Excelent
e 

 X  - Contactar com 
animais vivos 

Dia Mundial da 
Alimentação 

X      Excelent
e 

 X  - Explorar 
diferentes 
sabores e texturas 

Dia do Halloween X      Excelent
e 

 X  - Participar em 
atividades 
alusivas ao tema 

III Mostra Social 
 

X      Bom  X  - Publicitar a 
instituição 

 N ov

Magusto X      Bom  X  - Conhecer as 
características 
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das castanhas 
Dia Nacional do 
Pijama 

X      Excelent
e 

 X  - Sensibilizar 
para causas de 
solidariedade 

D
ez

em
br

o 

Decoração da 
Instituição 

X      Bom  X  - Construir um 
adereço para a 
árvore 

Festa de Natal X      Excelent
e 

 X  - Valorizar a 
participação da 
família em 
atividades 
institucionais 

Doces Natalícios 
 

X      Muito 
Bom 

 X  - Participar na 
confeção de 
doces natalícios 

Ja
ne

ir
o 

  

Dia de Reis X      Bom  X  - Participar em 
tradições 
culturais 

As estações do ano - 
inverno 

X      Bom  X  - Promover o 
conhecimento do 
mundo 

F
ev

er
ei

r
o 

Comemoração do 
Carnaval 

X  X    Excelent
e 

 X  - Promover a 
socialização 

Comemoração do Dia 
de S.Valentim 

X      Bom   X  - Fomentar laços 
afetivos 

 

5. Outros Aspetos Relevantes 

 Não existem outros aspetos a salientar. 

 

E – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DAS FAMÍLIAS E DOS COLABORADORES 
 
 No decorrer deste plano podemos constatar que tanto as famílias como os colaboradores da creche se encontram satisfeitos com o trabalho desenvolvido ao longo do 
primeiro semestre. As famílias através das reuniões trimestrais com as educadoras e através da sua participação nas festas temáticas organizadas pela creche foram-nos dando 
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nota da evolução do seu filho e do contentamento evidenciado pelas atividades dinamizadas. Uma outra apreciação positiva é o envolvimento parental, uma vez que na sua 
maioria, as famílias participam na elaboração dos trabalhos realizados em contexto familiar, como por exemplo, na realização das aranhas no âmbito da celebração do 
Halloween. 

F – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA SUPERVISÃO 

Evidencia-se a vontade e empenho em proporcionar às crianças novas experiências sensoriais, cognitivas, motoras, que possibilitam uma maior estimulação, mas também 
proporcionando ao seus pais um acompanhamento e envolvimento nestas atividades. Foca-se ainda o desejo de melhorar de ano para ano, a dinamização da Festa de Natal, 
como foi o caso, deste ano, em que a mesma se realizou na Casa das Artes, em Felgueiras. 

H – APRECIAÇÃO GLOBAL DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 
 O plano anual de atividades é apreciado de forma muito positiva, pois as atividades foram executadas com sucesso. Apenas a celebração do Natal foi replaneado o 
espaço, mostrando-se este novo local o sítio ideal para a nossa festa, tendo todas as condições ao nível de som, luz e comodidade. De uma forma geral, o semestre correu 
muito bem e os objetivos traçados no plano foram atingidos, contando sempre com o envolvimento parental que se destaca de forma positiva ao longo deste tempo. É de 
salientar as grandes evoluções das crianças ao longo do ano letivo, pois o desenvolvimento da linguagem, as relações sociais, autonomia nas tarefas e o reconhecimento da 
rotina diária, são indicadores dos progressos das crianças ao longo do semestre. 
 
 
I – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO FUTURA 
 

 No próximo semestre, serão desenvolvidas atividades centradas quer no plano anual de atividades, quer no projeto pedagógico e educativo. As mesmas serão 
planeadas de acordo com os interesses e motivações das crianças, por forma a uma melhor aprendizagem e desenvolvimento. Estas propostas estão focadas em todas as áreas 
de desenvolvimento e serão descritas e organizadas mensalmente, evidenciando sempre as comemorações e as datas festivas que vão ocorrendo ao longo do tempo. 
 
 
Notas: 
Esta folha pode ser fotocopiada tantas vezes quantas as necessárias e ampliada para A3 
Data:                       Grupo de Famílias:                  Parceiros:              Responsável pelo Grupo de Crianças:                                    Organização: 
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DECORAÇÃO DE NATAL 
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LEMBRANÇA DE NATAL 
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A – PERÍODO A QUE SE REPORTA A PLANIFICACÃO 
 
Período de vigência: 01 / 03 / 2018    a:     14 / 08 / 2018 
 
 
 
B – ENTIDADES E SERVIÇOS ENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 

Na implementação deste plano estiveram envolvidas entidades internas à Creche Rosas Amorim Vieira, bem como outras entidades externas, a Câmara Municipal de 
Felgueiras, mais precisamente, a Piscina Municipal de Felgueiras, uma outra entidade, a empresa de um pai de uma criança, que nos disponibilizou o palco para a Festa Final 
de Ano, a Junta de Freguesia de Serzedo ao ceder as cadeiras para a Festa Final de Ano e ainda o Instituto clínico da Lixa na dinamização dos Ciclos de Partilha. 

Relativamente aos recursos humanos envolvidos, fizeram parte deste projeto toda a equipa educativa da creche, bem como o Professor de Natação e o Professor de 
Expressão Musical. Quanto aos recursos financeiros, foram necessários materiais para a implementação de atividades festivas, como é o caso da Festa da Família e da Festa de 
Final de Ano. Nos recursos logísticos, fizeram parte o espaço interior e exterior de toda a instituição, onde foram desenvolvidas diversas atividades no âmbito deste plano, 
assim como o espaço envolvente à creche e também o espaço da Piscina Municipal de Felgueiras. No que diz respeito ao tempo, o presente plano foi desenvolvido ao longo 
do 2º semestre, contanto com uma organização da rotina diária, baseada em momentos de grande e pequeno grupo destinados às propostas de atividades planeadas. 

Todo este envolvimento é avaliado como bom uma vez que foi um projeto implementado com sucesso, onde todos os recursos humanos e entidades colaboraram para 
que os objetivos traçados fossem atingidos. 
 
 
 
C – ALTERAÇÕES AO GRUPO DE CRIANÇAS 
 

As alterações realizadas ao grupo de crianças estão mencionadas nos devidos projetos pedagógicos de cada sala. 
 
 
 
 
D – AVALIAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
Tendo em consideração as diferentes actividades dos Planos de Actividades Socioeducativas e de Formação / Informação, os indicadores de avaliação estabelecidos no Projecto Pedagógico e a 

avaliação decorrente da implementação diária dos Planos de Actividades de Sala, importa salientar os aspectos que decorreram melhor ou pior na implementação do Projecto Pedagógico, 

seus constrangimentos e potencialidades, revisões que se verificaram durante o período de vigência, bem como o que as motivou e principais consequências delas decorrentes. 
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1. Alteração aos Objetivos Operacionais 
Objetivos operacionais 
 

Indicadores de Avaliação Justificação 

- Participação no Concurso dos 
Espantalhos; 
 

- Atividade que envolveu toda a instituição, 
onde a participação se destacou como boa uma 
vez que houve trabalho de equipa; 

- A atividade foi dinamizada pela Câmara Municipal tendo como 
objetivo a sensibilização para a reutilização de materiais recicláveis, bem 
como a comemoração da Primavera, atribuindo a participação das 
entidades com um valor monetário. 

- Plantar uma árvore no jardim da 
instituição 
 

______________________________________ - Devido ao constante mau tempo ao longo do mês, não foi possível 
realizar a atividade. 

- Conviver com a família na instituição – 
Dia dos avós 

______________________________________ - Devido às várias festividades já realizadas, onde os avós participaram 
ativamente, foi decidido convidar apenas os avós para virem buscar os 
netos à instituição, comemorando assim o dia de forma diferentes dos 
anos letivos anteriores. 

 
 
 
2. Alterações ao Conjunto de Estratégias e Métodos 
 
 No presente semestre registou-se apenas alteração da data da Festa Final de Ano, tendo sido adiada para o dia 22 de Junho, devido às condições meteorológicas. O 
Ciclo de Partilha, planeado para o dia 06 de Abril foi adiado para o dia 20 de Julho de 2018. 
 
 
 
3. Avaliação do Nível de Execução do Plano Anual de Atividades 

 
Mês 

 
Atividades 

Avaliação da execução  
Justificação 

Avaliação do 
envolvimento 

Adequação da 
calendarização 

Principais 
produtos 

/competências 
alcançadas 

Planeada e 
executada 

Planeada, 
não 

executada 

Replaneada Abandonada Não 
planeada e 
executada 

Família Parceiros Sim Não 

 
 
 
 
Março 

Festa do Dia do Pai X      Muito 
Bom 

 X 
 

 - Fortalecer laços 
afetivos 

As estações do ano - 
primavera 

X        X  - Desenvolver 
conhecimentos 
acerca do mundo 
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que nos rodeia 
Dia Mundial da 
Água 

X        X  - Explorar as 
potencialidades 
da água 

 
 
Abril 
 
 

 
Dia do Livro 
Infantil 

X        X  - Estimular o 
gosto pela 
audição de 
histórias 

Páscoa X        X  - Valorizar 
tradições 

 
 
 
Maio 

Festa do Dia da 
Mãe 

X      Muito 
Bom  

 X  - Fortalecer laços 
afetivos 

Dia internacional 
das famílias 

X      Excelent
e  

 X  - Conhecer a 
importância da 
família 

 
 
 
 
 
Junho 

Comemoração do 
Dia Mundial da 
Criança 

X      Bom  X  - Vivenciar 
momentos de 
lazer 

As estações do ano - 
verão 

X      Bom   X  - Desenvolver 
conhecimentos 
acerca do mundo 
que nos rodeia 

Festa Final de Ano X      Muito 
Bom 

 X  - Desenvolver o 
sentimento de 
pertença de grupo 

 
 
Julho 
Agosto 
 

Reunião de Pais 
(por sala) 

X      Muito 
Bom 

 X  - Dar a conhecer 
informações 
importantes para o 
próximo ano 

Ciclo de Partilha – 
Higiene na infância 

 X    O ciclo não se 
realizou devido à 
não adesão das 
famílias 

  X  Necessidade 
sentida ao longo do 
ano, revelada no 
dia a dia de 
algumas crianças 
da creche. 

Atividades de 
Exploração livre 

X      Muito 
Bom 

 X  - Participar em 
brincadeiras e jogos 
lúdicos 
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- Explorações 
sensoriais 

 

5. Outros Aspetos Relevantes 

Salienta-se a inclusão, no plano anual de atividades, de uma feira de stocks realizada nas instalações da creche com o objetivo de angariar fundos para a aquisição de 
materiais pedagógicos. 

 

E – Resultados da avaliação da satisfação das famílias e dos colaboradores 
 

No decorrer deste plano pudemos constatar que tanto as famílias como os colaboradores da creche se encontram muito satisfeitos com o trabalho desenvolvido ao 
longo do 2º semestre. As famílias através das reuniões de final de trimestre e de fim de ano com as educadoras e através da sua participação nas festas temáticas organizadas 
pela creche, foram-nos dando nota da evolução do seu filho e do contentamento evidenciado pelas atividades dinamizadas. Uma outra apreciação positiva é o envolvimento 
parental, uma vez que na sua maioria, as famílias participam na elaboração dos trabalhos realizados em contexto familiar, bem como, na boa aderência de materiais pedidos ao 
longo do semestre. 
 . 
 

 

F – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA SUPERVISÃO 
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H – Apreciação global do Plano Anual de Atividades  
 

O plano anual de atividades é apreciado de forma positiva e satisfatória, pois as atividades foram, na sua maioria, executadas com sucesso. De uma forma geral, o 
semestre correu bem e os objetivos traçados no plano foram atingidos, dos quais se destaca o elevado envolvimento parental na comemoração do Dia da Família, onde os 
familiares estavam verdadeiramente felizes ao concretizar as atividades propostas. 

Importa referir também, que o trabalho desenvolvido em colaboração de todas as salas da creche, garantiu uma afetiva articulação educativa, sendo que ao longo do 
ano, foram realizados inúmeros momentos de desenvolvimento de atividades conjuntas, de onde se destacam as que envolveram iniciativas mais globais da creche (momentos 
festivos, comemorações, etc.), mas também as que permitiram iniciativas conjuntas mais localizadas e específicas (atividades de sala, refeitório e parque infantil). 

Destaca-se ainda a elevada progressão de todas as crianças, a nível relacional com adultos e pares, a nível cognitivo, das expressões e da comunicação, revelando 
assim que o Plano Anual de Atividades, cruzado com os restantes projetos implementados, atingiu os objetivos inicialmente propostos. 
 
 
 
 
I – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO FUTURA 
 

 Futuramente serão desenvolvidas atividades centradas quer no plano anual de atividades, quer no projeto pedagógico e educativo. As mesmas serão planeadas de 
acordo com os interesses e motivações das crianças, por forma a uma melhor aprendizagem e desenvolvimento das mesmas, e tendo em conta os PAA realizados 
anteriormente.  

Estas propostas estão focadas em todas as áreas de desenvolvimento e serão descritas e organizadas mensalmente, evidenciando sempre as comemorações e as datas 
festivas que vão ocorrendo ao longo do tempo. 
 
 
Notas: 
Esta folha pode ser fotocopiada tantas vezes quantas as necessárias e ampliada para A3 
 
 
 
 
Data:                       Grupo de Famílias:                  Parceiros:              Responsável pelo Grupo de Crianças:                                    Organização: 
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