
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

   

 

    

                                                               

21 
ANO LETIVO 

Um desafio para o triénio 
 Expressões pelas Emoções | 2021-2022 

 Expressões pelos Valores |2022-2023 

 Expressões Artísticas| 2023-2024 

 

 

Cada uma das valências trabalha este desafio através de cada 
um dos seus temas, assim: 

 Creche e Pré-Escolar: “(A)mar de emoções”; 

 1º Ciclo: “Somos emoções”; 

 ATL: “ Reconectar”; 

 Lar e Centro de Dia: “O mundo em minha casa”. 

 

 

 

 

 

 

“Lembranças vão e vêm, memórias vêm e 

ficam e as experiências marcam as nossas 

lembranças e enfeitam as nossas memórias.” 

 

 

 
 

Objetivos Gerais 
 

 Contribuir para a valorização e realização pessoal 
promovendo as capacidades de cada um reconhecendo a sua 
importância no todo; 

 Promover o espírito de grupo e sentimento de pertença; 

 Contribuir para a autonomia do idoso retardando ou 
minimizando o grau de dependência física e psicossocial; 

 Promover dinâmicas capazes de estreitar os laços entre os 
sectores e gerações da Instituição em que cada um sinta-se 
parte de um todo; 

 Melhorar as capacidades cognitivas e promover o 
envelhecimento de forma ativa, com o objetivo de aumentar 
a auto-estima do idoso, fomentar a confiança, concentração, 
linguagem e raciocínio , prevenir as demências e diminuir a 
depressão. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

As Expressões são modos de comunicação, que representam 

uma das formas que o ser humano usa para comunicar. Deste 

modo, é permitido dizer que são várias as sensações que as 

Expressões podem oferecer às crianças, levando-as a 

libertarem-se do seu mundo interior e a extrair os seus 

impulsos positivos e negativos. As Expressões desencadeiam 

na criança os seus interesses motivacionais, isto é, ao estar 

motivada para o desempenho de qualquer tarefa faz com que 

a sua atenção e determinação aumentem. É este o nosso 

intuito.  

 

 

 

 

 

 

A educação e o ensino virado para a temática das emoções, 

em meios naturais, ajuda a desenvolver crianças saudáveis, 

sem medos, ligadas ao ambiente, capazes de maior empatia 

para com os outros e propensas a arranjar soluções e escolhas 

para a sua gestão emocional. As emoções encontram-se 

presentes em praticamente todas as situações do dia a dia, 

pelo que se torna importante aprender a lidar com as várias 

situações e adquirir hábitos emocionais. Os momentos de 

aprendizagem são fortemente influenciados pelos aspetos 

emocionais que predispõem a criança a aprender e 

influenciam o seu envolvimento e motivação no contexto 

escolar. 

 

 

 

 
 

Atividades a realizar 
 Atelier de Memória: 2 vezes p/semana 

 Gerontomotricidade: 3 vezes p/semana  

 Discos Pedidos: 1 vez p/semana 

 Sessões Audiovisuais 

 Momentos Lúdicos 

 Comemoração-Datas Festivas 

 Comemoração-Aniversários 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRO 

OUTUBRO 

JANEIRO 

NOVEMBRO 

 15 a 30- Atelier de Outono 

 21- Dia Mundial da Gratidão 

DEZEMBRO 

MARÇO 

 06- Dia de Reis 

 11- Dia do Obrigado 

 16- Comemoração do Dia Mundial do 
Compositor 

 21- Dia Mundial da Religião 

 29- Dia Mundial do Puzzle 

 

ABRIL 

MAIO 

JULHO 

AGOSTO 

 01- Comemoração do Dia Mundial da Música e do Dia 
Internacional do Idoso 

 4 a 8- Atelier de Animais 

 16- Comemoração do Dia Mundial da Alimentação 
(Atividade Comum) 

 29- Comemoração do Pão-por-Deus 

  FEVEREIRO

 

 11- Dia de S. Martinho 

 16- Comemoração do 24 ª Aniversário do Lar de Idosos 

 17- Dia da Criatividade 

 #- Lançamento da Caminhada de Natal 
 

 

JUNHO 

    

 21- Dia das Palavras Cruzadas 

 # - Atelier´s de Natal  

 #- Festa de Natal 

 
 

 7-  66º Aniversário da Instituição 

 22- Dia do Pensamento 

 21 a 25- Atividades Carnavalescas 

 06- Dia Mundial da Oração 

 21- Dia Mundial da Poesia e da Marioneta 

 28- Dia Nacional dos Centros Históricos 

 #- Lançamento da Caminhada da Páscoa 

 

 

 11 a 14- Atividades Pascais 

 21- Dia Mundial da Terra  

 25- Dia da Liberdade 

 30- Dia Mundial do Jazz 

 15- Dia Internacional da Família 

 18- Dia Internacional dos Museus 

 26- Dia da Espiga 

 31- Dia dos Irmãos 
 

 

 13- Santos Populares 

 21- Dia Europeu da Música 

 24- Dia de S. João- Sardinhada Pinhal (Atividade Comum) 

 25- Festa- Final de Atividades (Atividade Comum) 

 

 08- Dia Mundial da Alegria 

 13- Dia Mundial do Rock 

 20- Dia da Amizade 

 26- Dia dos Avós 

 31- Pic-nic no Pinhal (Atividade Comum) 

 1 a 15- Praia 

 # - Pic-nic Pinhal 

Esta Agenda-Plano poderá sofrer alterações | #- Data por definir 

# – Datas a definir 


