
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 

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 

Segunda-feira 29/05/2017 

 

Manhã: 

-Acolhimento; 

-Atividades livres/ rotina (dossier individual do 

aluno) 

-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. 

marcadores; 

 lápis de cor; 

computador; 

máquina de 

calcular 

Dossier 

individual do 

aluno. 

Folhas 

Telemóvel 

Aplicação 

Snapchat 

 

Formativa contínua: 

- Observação não 

instrumentada das crianças 

durante a realização das 

tarefas. 

 

Formativa Pontual: 

- Realização do teatro do 

dentinho. 

Docente: Professor Doutor Joaquim Escola   

Educadora Cooperante: Educadora Manuela Martins 

Discente: Ana Alexandra Monteiro Fernandes Matos 

Planificação 

Semana 29 de maio de 2017 a 2 de junho de 2017 
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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 

formas de os 

ultrapassar; 

-Demonstrar 

comportamentos de 

apoio e entreajuda para 

com os colegas; 

-Conhecer e aceitar as 

suas características 

pessoais e a sua 

-Registo da história: “As férias do Caracol” 

apresentada na biblioteca pela professora 

responsável pela mesma.  

-Lanche da manhã 

-Continuação da elaboração dos trabalhos do dia 

da família- placas identificativas da família 

onde estão representados todos os elementos da 

família.  

Tarde: 

-Acolhimento; 

-Ensaio do Teatro de fantoches: “o dentinho”: 

- Leitura do texto ao grupo. 

- Distribuição de personagens  

- Adaptação do texto ao projeto do alho e da 

canela: “De mãos dadas com a Natureza.  

-Lanche da Tarde 

 

 

 

 

Cartolinas 

Cartaz do dia 

da criança 

Fantoches do 

teatro do 

dentinho 

Texto do 

teatro do 

dentinho 

Modelo das 

raspadinhas 

Plastificadora 

Tinta de 

raspadinha 

(tinta acrílica 

e liquido da 

louça.) 

Moedas falsas 

Notas falsas 

 

- Realização das contas 

utilizando a máquina de 

calcular.  

- Registos: “Ser criança é…” 

 



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 

identidade social e 

cultural, situando-as 

em relação às de 

outros. 

-Ser capaz de 

participar nas decisões 

sobre o seu processo de 

aprendizagem. 

Terça-feira 30/5/2017 

 

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  

- Leitura do diário de grupo com vista ao 

estabelecimento do plano de trabalho em 

conjunto com os alunos. 

-Lanche da manhã 

- Sessão fotográfica utilizando a aplicação 

Snapchat ode existem diversos filtros divertidos 

com vista a elaboração do painel do dia da 

criança.  

- Conclusão de trabalhos iniciados em dias 

anteriores 

. 

 

 

 

 

 

 

EXPRESSÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 

PLÁSTICA: 

- Realizar produções 

plásticas utilizando a 

pintura com tintas 

- Realizar produções 

plásticas utilizando 

lápis de cor, 

marcadores, lápis de 

cera, etc.  

- Ilustrar as 

raspadinhas conforme 

as indicações. 

- Desenhar o prémio 

que sairá na 

raspadinha. 
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--Pintar a área de jogo 

da raspadinha com a 

tinta especial (líquido 

da louça e tinta 

acrílica.) 

DRAMATIZAÇÃO:  

- Decorar a fala da sua 

personagem no teatro 

de fantoches:” O 

dentinho” 

- Dar o seu contributo 

para a adaptação do 

texto do teatro: “O 

dentinho” 

-Realizar o teatro de 

fantoches:” O 

dentinho” 

MOTORA: 

- Realizar atividades 

utilizando 

corretamente a 

motricidade fina. 

- Realização dos chapéus para o desfile do dia 

da criança. 

 

Tarde: 

-Acolhimento 

-  Saída ao teatro de Vila Real afim de assistir a 

uma peça de teatro- Trabalho realizado pelo 

grupo de trabalho de teatro do agrupamento 

Diogo Cão.  

-Regresso à escola. 

-Lanche da tarde 

 

Quarta-feira 31/05/2017 

 

Tarde: 

- Apresentação aos alunos de um novo material 

didático construído para enriquecer a área das 

ciências- “Máquina de Calcular” 
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- Experimentar 

movimentos 

locomotores e não 

locomotores; 

MATEMÁTICA: 

-Reconhecer as 

moedas. 

-Reconhecer as notas. 

-Realizar contas 

utilizando o dinheiro.  

 

- Realização de contas em grande grupo. – Á vez 

uma criança vem a máquina de calcular e com a 

ajuda do grupo realiza uma conta à escolha.  

- Reunião de grupo afim de planificar a 

atividade da “banca”: 

• O nome 

• Os produtos que se vão vender 

• Os preços.  

• -Lanche da Tarde 

Quinta-feira 1/06/2017 
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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 

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. 

Manhã 

-Entrada na sala afim de colocar os chapéus 

realizados para o desfile do dia da criança e 

organizar o grupo para a saída.  

- - Desfile da primavera pelas ruas de Vila Real 

como celebração do dia da criança. 

- Regresso à escola. 

Tarde:  

-Acolhimento; 

-  Realização do painel relativo ao dia da criança 

- Ilustração de balões em cartolina com os 

dizeres de cada um relativamente à pergunta: “o 

que é para ti ser criança” 

-Atividades relacionadas com o dia da criança, 

em conjunto com as outras salas do pré-escolar 

no recreio exterior da escola. 

 

Sexta-feira – 2/06/2017 

  

Manhã: 
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 – Copiar pequenos 

textos 

-Acolhimento 

-Entrada na sala 

-Atividades de livres/rotina (dossier individual 

do aluno)  

-Registo das presenças, do tempo e do 

comportamento  

-Reunião de Grande Grupo: 

• Dialogo com os alunos a fim de realizar 

o plano do dia 

• Alterar o quadro do dia da semana  

• Reunião de grupo sobre a “banca” a fim 

de continuar a sua planificação.… 

- Início da realização das raspadinhas que irão 

ser vendidas na banca. 

• Explicação do processo de construção 

da raspadinha. 

• Apresentação do modelo da raspadinha. 

• Ilustração do exterior da área de jogo da 

raspadinha e posteriormente escolha do 

prémio que irá sair (cada aluno realiza 

uma ou mais raspadinhas. 

 

 

 

CONHECIMENTO 

DO MUNDO 

- Identificar elementos 

numa imagem; 

- Estabelecer 

semelhanças e 

diferenças entre 

materiais segundo as 

suas propriedades; 

- Expressar o que é 

para si ser criança. 
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- Conhecer o modo de 

funcionamento de uma 

venda. 

- Dar a sua opinião e 

contributo para a 

planificação da banca 

sobre os produtos que 

serão vendidos. 

-Dar a sua opinião e 

contributo para a 

planificação da banca 

sobre que prémios 

saíram na raspadinha.  

 

 

• Plastificação da raspadinha para depois 

se pintar a área de jogo com a tinta 

especial (tinta acrílica com líquido da 

louça) 

- Realização de contas com dinheiro.  

-Lanche da tarde 

 


