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Centro Social de Soutelo – I.P.S.S.

PLANO SEMANAL DE ATIVIDADES

A nossa missão: Satisfazer as necessidades e expectativas legítimas da comunidade...

Valência: Jardim

Sala: 3B

Período de Vigência: de 19/03/2018 a 23/03/2018
Março: Criatividade

segunda – feira

Dia

Objetivos

Área de Conteúdo

- Descrever ideias, imagens e Acontecimentos
(fim de semana)
- Ter coordenação nas atividades de
movimento segmentares
- Participar nos usos e costumes culturais – Dia
do Pai

Expressão e
Comunicação:
- Domínio da
Expressão Motora

terça-feira

- Utilizar as capacidades sensitivas para o
conhecimento do Mundo
- Cantar em grupo
- Reproduzir os sons da Natureza

Conhecimento
Do
Mundo
Expressão e
Comunicação:
- Domínio da
Expressão Musical
-Formação Pessoal e
Social
Autonomia

quinta-feira

quarta-feira

- Identifica as várias condições atmosféricas
(Primavera)
- Pronunciar corretamente as palavras
- Utilizar corretamente várias técnicas de
Pintura (com garfos)

- Utilizar as capacidades sensitivas para o
conhecimento do Mundo
- Utilizar adequadamente vários materiais e
utensílios

sexta-feira

- Realizar Traços (Vertical)
- Identificar algumas Formas Geométricas
(Quadrado)

*1

Conhecimento
Do
Mundo
Expressão e
Comunicação:
- Linguagem Oral
- Domínio da
Expressão Plástica
Formação Pessoal e
Social
Autonomia
Expressão e
Comunicação:
- Domínio da
Expressão Plástica

Expressão e
Comunicação:
- Abordagem á Escrita
- Matemática

Atividades*1

Obs

Motricidade:
Aquecimento: “Jogos de Expressão Corporal”
Exercício: “Exploração do jogo – Passa o
Testemunho”
Relaxamento: Postura à escolha de cada
criança (posição confortável
- Leitura/exploração da história “Pê de Pai” e
“Gosto de ti, Papá”
- Registo de Depoimento: “O que gosto de fazer
com o meu Pai?”
Aula de Expressão Musical dinamizada pelo
Prof. Fernando Moreira)
- Canção da Primavera
Os Sentidos
- Conversação em grande grupo sobre a
importância do sentido da VISÃO
- Exploração de jogos com os olhos fechados
- Visualização da história em DVD “Estás a ver o
mesmo que eu?”
A Primavera:
- Observação de painel temático sobre a
Primavera (conversação sobre as caraterísticas
do ambiente”
- Exploração de painel cultural “As Papoilas”de
Claude Monet
- Registo de Depoimento: “O que se vê no
quadro?”
- Realização de painel coletivo – Pintura com
garfos
A Primavera:
- Conversação sobre os animais caraterísticos da
Primavera – Elaboração de Borboletas
Os Sentidos
- Conversação em grande grupo sobre a
importância do sentido da OLFATO/PALADAR
- Visualização das histórias em DVD “O nariz é
que sabe”; Provar para gostar
- Realização de desafios abordando o Traço
Vertical: Desenhar a relva à volta da Joaninha;
Desenhar as riscas do gato Brincalhão
As Formas Geométricas – O Quadrado
- Observação/Exploração de imagens painéis
com esta forma
- Pintar com lápis de cera os quadrados
- Exploração da rima “O Quadrado tem 4 lados”

O Plano Semanal de Atividades é um documento flexível podendo sofrer alterações sempre que necessário;

*2 R – Atividade realizada;

NR – Atividade não realizada;

Ad – Atividade adiada

... promovendo a igualdade, a participação, a cooperação e a solidariedade.
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