
Planificação da atividade: Alunos inventores  

 Escola da Timpeira, Vila Real n. º 6 -  1.º ano de escolaridade 

Professora cooperante: Clara Vaz de Carvalho 

Estagiárias:  Diana Saraiva n.º 50660 

                      Sofia Oliveira n.º 58737 

Área 

curricular  

Conteúdos Objetivos Estratégias/ 

atividades 

Recursos Avaliação 

Gerais Específicos 
Português- 

Oralidade 

Princípio de 

cortesia.  

Alargamento e 
adequação de 
vocabulário. 

 -Respeitar regras 

da interação 

discursiva. 

Produzir um 
discurso oral 
com correção. 

-Escutar os outros;  

-Esperar pela sua vez para falar;  

-Usar vocabulário adequado ao tema e à 

situação. 

 

Apresentação de 

um problema 

inventado pelas 

estagiárias. Análise 

e exploração 

enunciado.  

As estagiárias 

inventam um problema 

servindo-se dos seus 

nomes e das suas 

preferências. O 

problema é lido à 

turma e são discutidas 

estratégias para o 

resolver.  

 

Atividades “alunos 

inventores”  

Humanos 

 

Professora; 

Alunos;  

Estagiárias.  

 

Materiais  

- Folha de 

trabalho. 

Avaliação 

formativa 

 

- Do processo: 

observação 

não 

instrumentada. 

 

- Dos 

resultados: 

 
-Problemas 

inventados 

pelos alunos.  

-Estratégias de 

resolução de 

problemas  

Português- 

Leitura e 

escrita 

Produção de 

textos. 

Frases 

simples. 

-Ler textos 

diversos. 

-Desenvolver o 

conhecimento 

da ortografia. 

-Escrever frases de diferentes níveis de 

dificuldade;  

-Planear textos curtos com a colaboração 

do professor;  

-Redigir textos curtos com a colaboração 

do professor; 

-Rever textos curtos com a colaboração do 

professor; 

-Escrever legivelmente com correção 

(orto)gráfica e com uma gestão correta 

do espaço da página.  
 

Matemática- 

Números e 

operações 

Números 

naturais:  

     Adição.  

-Resolver 

problemas.  

 

-Resolver problemas de um passo 

envolvendo situações de juntar ou 

acrescentar;  



     Subtração.  

Resolver 

problemas.  

Estratégias de 

resolução de 

problemas.  

Comunicação 

matemática.  

Raciocínio 

matemático. 

-Resolver problemas de um passo 

envolvendo situações de retirar, comparar 

ou completar;  

-Conceber estratégias na  

resolução de problemas com números 

naturais;  

-Aplicar estratégias na resolução de 

problemas com números naturais;  

-Exprimir, oralmente e por escrito, ideias 

matemáticas;  

-Explicar raciocínios, procedimentos e 
conclusões. 

Cada aluno recebe uma 

folha com o seu nome, 

com um tema e com 

uma operação 

matemática (adição ou 

subtração). A partir 

dos dados os alunos 

devem inventar um 

problema, resolvê-lo e 

ilustrá-lo.  

Apresentação dos 

problemas 

inventados pelos 

alunos e verificação 

da estratégia de 

resolução  

Os alunos leem o 

problema que criaram 

e explicam a estratégia 

que usaram para o 

resolver.  

Expressões 

Artísticas- 

Expressão 

plástica 

Atividades 

gráficas 

sugeridas. 

Ilustrações. 

-Desenvolver 

capacidades 

expressivas 

através da 

utilização de 

diferentes 

materiais e 

técnicas. 

-Selecionar técnicas e materiais ajustando-

os à intenção expressiva das  

suas representações;  

-Manifestar capacidades expressivas e 

criativas nas suas produções plásticas, 

evidenciando os conhecimentos e técnicas 

adquiridos. 

 


