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Áreas de 

conteúdo 

Objetivos Atividades/Estratégias Recursos Avaliação 

 

 

FORMAÇÃO 

PESSOAL E 

SOCIAL 

- Identificar diferentes momentos da 

rotina diária; 

- Demonstrar empenho nas atividades que 

realiza; 

- Realizar as tarefas que lhe foram 

destinadas; 

- Expressar as suas ideias para criar ou 

recriar atividades, materiais e situações; 

- Contribuir e colaborar nas atividades de 

pequeno/grande grupo; 

- Manifestar opiniões, preferências, 

apreciações críticas; 

Segunda-feira 26/06/2017 

Manhã: 

-Acolhimento 

-Entrada na sala 

-Atividades de livres/rotina 

(dossier individual do aluno)  

-Registo das presenças, do 

tempo e do comportamento  

marcadores; 

 lápis de cor; 

máquina de 

calcular 

Dossier 

individual do 

aluno. 

Folhas 

Diplomas de 

atitudes e 

valores 

 

Formativa contínua: 

- Observação não 

instrumentada das 

crianças durante a 

realização das tarefas. 

 

Formativa Pontual: 

- Livro de curso 

- Desenhos para os 

livros de aniversário 

Docente: Professor Doutor Joaquim Escola   

Educadora Cooperante: Educadora Manuela Martins 

Discente: Ana Alexandra Monteiro Fernandes Matos 

Planificação 

Semana 26 de junho de 2017 a 28 de junho de 2017 
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- Partilhar brinquedos e outros materiais 

com os colegas; 

-Demonstrar confiança na realização de 

novas atividades; 

- Aceitar insucessos sem desanimar, 

tentando procurar formas de os 

ultrapassar; 

-Demonstrar comportamentos de apoio e 

entreajuda para com os colegas; 

-Conhecer e aceitar as suas características 

pessoais e a sua identidade social e 

cultural, situando-as em relação às de 

outros. 

-Ser capaz de participar nas decisões 

sobre o seu processo de aprendizagem. 

Desenvolver uma atitude crítica e 

interventiva relativamente ao que se 

passa no mundo que a rodeia 

- Reconhecer atitudes e valores nos 

colegas. 

- Diálogo com os alunos sobre 

os diferentes tipos de atitudes e 

valores 

- Realização de eleições no 

grupo a fim de determinar 

quem obtém determinada 

qualidade (determinado 

diploma)  

-Lanche da manhã 

-Realização dos diplomas de 

atitudes e valores 

Tarde: 

-Acolhimento 

-Sessão fotográfica com as 

cartolas para as capas de finalista.  

Cartola 

Telemóvel 

Computador 

Portfolio 

Livros de 

aniversário 

Livro de curso 

 

 

 

 

 

. 

 

 

- Diplomas de atitudes 

e valores 
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- Participar na eleição das atitudes e 

valores. 

 

-Apresentação dos diplomas de 

atitudes e valores à turma   

-Lanche da tarde 

 

Terça-feira 27/06/2017 

Tarde: 

-Acolhimento 

-Ilustração da 1.ª página do 

portefólio, onde os alunos terão 

que se desenhar. 

- Conclusão dos livros de 

aniversário iniciados 

anteriormente para os colegas que 

fizeram anos recentemente.  

-Lanche da Tarde 

Quarta-feira 28/06/2017 

 

Manhã: 

-Acolhimento 

- Entrada na sala 

 

 

 

 

EXPRESSÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 

PLÁSTICA: 

- Realizar produções plásticas utilizando 

a pintura com tintas 

- Realizar produções plásticas utilizando 

lápis de cor, marcadores, lápis de cera, 

etc.  

- Terminar o livro de curso. 

- Realizar um desenho de aniversário 

para os colegas. 

MOTORA: 

- Realizar atividades utilizando 

corretamente a motricidade fina. 

- Experimentar movimentos locomotores 

e não locomotores; 

MATEMÁTICA: 

-Reconhecer as moedas. 
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-Reconhecer as notas. 

-Realizar contas utilizando o dinheiro.  

 

-Atividades de livres/rotina 

(Dossier individual do aluno)  

-Registo das presenças, do 

tempo e do comportamento  

- Conclusão de trabalhos 

inacabados para colocar no 

portefólio. 

-Lanche da manhã 

-Conclusão dos livros de curso. 

 

Tarde:  

-Atividades livres no recreio 

exterior.  

-Ensaio geral para a festa de 

final de ano 

-Lanche da Tarde 

 

 

 

 

LINGUAGEM 

ORAL E 

ABORDAGEM À 

ESCRITA 

- Escutar com atenção a informação que 

lhe é transmitida, fazendo e respondendo 

a perguntas demonstrando que 

compreendeu a informação; 

- Descrever acontecimentos, narrar 

histórias, seguindo sequência, incluindo 

também as personagens; 

- Partilhar informação oralmente através 

de frases coerentes;/ 

-Identificar os seus trabalhos escrevendo 

o seu nome.  

-Dar a sua opinião acerca do nome da 

banca. 

 – Copiar pequenos textos 

 - Identificar elementos numa imagem;   
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CONHECIMENTO 

DO MUNDO 

- Estabelecer semelhanças e diferenças 

entre materiais segundo as suas 

propriedades; 

  

 

 


