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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, 

Segunda-feira 15/05/2017 

Manhã: 

-Acolhimento; 

-Registo das presenças, do comportamento e 

do tempo. 

-Reunião em grupo onde se falará sobre o 

fim de semana e onde em conjunto com os 

meninos se planificará a semana de 

trabalho. 

-Levantamento das ideias prévias dos 

alunos sobre a canela e sobre o alho. 

-Lanche da manhã; 

-Realização de pesquisas relativas à canela.  

marcadores; 

 lápis de cor; 

computador; 

Canela  

Alho 

Pão 

Açúcar 

Azeite 

Farinha 

 

Formativa Continua: 

- Observação não 

instrumentada das 

crianças durante a 

realização das tarefas. 

 

Formativa Pontual: 

- Elaboração da ficha 

de identificação do 

alho e da canela. 

 

Docente: Professor Doutor Joaquim Escola   

Educadora Cooperante: Educadora Manuela Martins 

Discente: Ana Alexandra Monteiro Fernandes Matos 
Planificação  

Semana 15 de maio a 19 de maio de 2017 
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materiais e 

situações; 

- Contribuir e 

colaborar nas 

atividades de 

pequeno/grande 

grupo; 

- Manifestar 

opiniões, 

preferências, 

apreciações 

críticas; 

- Partilhar 

brinquedos e outros 

materiais com os 

colegas; 

- Demonstrar 

confiança na 

realização de novas 

atividades; 

- Aceitar 

insucessos sem 

desanimar, 

tentando procurar 

Tarde: 

-Acolhimento; 

-Audição de uma história  

-Continuação da atividade de pesquisa sobre 

a canela e consequente elaboração da ficha 

de identificação da canela.  

-Ilustração da ficha de identificação da 

canela.  

-Lanche da tarde 

 

Terça-feira 16/5/2017 

Manhã: 

-Acolhimento 

Entrada na sala 

-Atividades de livres/rotina (PIT ) e de 

Projeto - Primavera/Grupo de Trabalho " De 

mãos dadas com a Natureza"- preparação da 

Palestra  

-Registo das presenças, do tempo e do 

comportamento  

Manteiga 

Leite 

Batedeira 

Forno 

 Salsa 

Forma 

Ficha de 

identificação 

da canela 

Ficha de 

identificação 

do alho. 
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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. 

-Reunião de Grande Grupo: 

- Alterar o quadro do dia da semana  

- Fazer o balanço do projeto onde 

estudamos a canela e o alho. 

- Apresentação e ilustração da ficha de 

identificação da canela. 

- Espaço de culinária relacionado com as 

plantas em estudo, a canela e o alho: 

Bolo de canela 

Chá de canela 

Biscoitos de canela 

Pão de Alho 

 

Tarde: 

-Acolhimento 
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EXPRESSÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 

PLÁSTICA: 

MOTORA: 

- Realizar 

atividades 

utilizando 

corretamente a 

motricidade fina. 

- Experimentar 

movimentos 

locomotores e não 

locomotores; 

-  Continuação da elaboração dos 

trabalhos sobre a família iniciados 

no dia anterior. 

Quarta-feira 17/5/2017 

Manhã: 

-Acolhimento 

-Entrada na sala 

-Atividades de livres/rotina (dossier 

individual do aluno ) e de Projeto -

Primavera/Grupo de Trabalho " De mãos 
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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 

sequencia, 

incluindo também 

as personagens; 

- Partilhar 

informação 

oralmente através 

de frases 

coerentes;/ 

dadas com a Natureza"- preparação da 

Palestra  

-Registo das presenças, do tempo e do 

comportamento  

-Reunião de Grande Grupo: 

- Alterar o quadro do dia da semana  

- Fazer o balanço do projeto onde 

estudamos a canela e o alho. 

- Pesquisas relativas ao alho. 

- Análise e ilustração da ficha de 

identificação do alho.  

Tarde: 

-Acolhimento; 
-Continuação da elaboração dos trabalhos 

sobre a família 

 
 

Quinta-feira 18/05/2017 

 

Manhã: 

-Acolhimento 

-Entrada na sala 

-Atividades de livres/rotina (dossier 

individual do aluno ) e de Projeto - 

 

 

 

- Identificar 

elementos numa 

imagem; 

   



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Escola de Ciências Humanas e Sociais 

Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º ciclo do Ensino Básico 

Unidade Curricular: Prática de ensino supervisionada 

 

CONHECIMENTO 

DO MUNDO 

- Estabelecer 

semelhanças e 

diferenças entre 

materiais segundo 

as suas 

propriedades; 

 

- Reconhecer as 

características 

externas do alho; 

- Reconhecer as 

características 

externas da canela- 

- Reconhecer os 

benefícios do alho 

para a saúde. 

- Reconhecer os 

benefícios da 

canela para a 

saúde. 

- Realizar 

pesquisas relativas 

ao alho e a canela- 

Primavera/Grupo de Trabalho " De 

mãos dadas com a Natureza"- 

preparação da Palestra  

-Registo das presenças, do tempo 

e do comportamento  

-Reunião de Grande Grupo 

- Alterar o quadro do dia 

da semana  

- Fazer o balanço do 

projeto onde estudamos a 

canela e o alho. 

- Plantação de Alhos por parte de cada 

aluno. 

- Registo da atividade de plantação de 

alhos em desenho. 

-Espaço culinária:  

Panquecas de canela 

Chá de Canela 

 

 

-Desenhos livres sobre o alho e canela e 

ilustração de vários elementos para a 
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- Identificar os 

elementos que 

constituem a 

família. 

 

 

construção de uma apresentação em 

Prezi.  
  

Tarde:  

-  Audição da História: “Ainda nada?” 

- Registo da história em desenho. 

 
Sexta-feira – 19/05/2017 

 

 Manhã: 

-Acolhimento 

-Entrada na sala 

-Atividades de livres/rotina (dossier 

individual do aluno). 

-Registo das presenças, do tempo 

e do comportamento  

-Reunião de Grande Grupo: 

- Alterar o quadro do dia da 

semana  

- Fazer o balanço do projeto 

onde estudamos a canela e o 

alho. 

- Atividades de preparação da 

comunicação destinada à sala 1 
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relativamente ao projeto da canela e do 

alho 


