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Planificação Diária 

Projectos /Temáticas: As cores – amarelo  

Tempo 
Áreas de Con-

teúdos e conteú-
dos específicos 

 
Competências a 

desenvolver 
 

Sequêncialização de 
Actividades/situações 

de aprendizagem 

Estratégias de implementa-
ção/motivação/ 

Avaliação 

Organização 
Grupo/ 

espaço/material 

Recursos 
Humanos/Materiais 

 
 
 
 
 
 
9h45  
 
Às  
 
11h30  

 
Área de Forma-
ção Pessoal e 
social;  
 
Domínio da Lin-
guagem Oral e 
escrita: Lingua-
gem Oral.  
 
Área de Expres-
são e comunica-
ção: expressão 
plástica.  
 
 
 

 
Respeito pelas 
regras estabeleci-
das em sala de 
aula; 
 
Respeito pelos 
colegas; 
 
Favorecer a auto-
nomia de cada 
criança e do grupo; 
 
Desenvolver a ati-
tude de escuta; 
 
A capacidade de 
diálogo; 
 
Aprender a partici-
par democratica-
mente. 

 
O grupo senta-se no 
tapete e estabelece-se um 
pequeno diálogo sobre 
actividade hoje e sobre 
as cores, fundamental-
mente sobre a cor amare-
la.  
 
Em seguida realiza-se a 
actividade prática de 
expressão plástica: pintu-
ra de um limão utilizado 
a técnica da digitinta.  

 
Fazer dois grupos, cada um 
com seis crianças.  
 
As restantes crianças do gru-
po vão brincar num cantinho 
à sua escolha.  

 

No tapete sentam-se 
em círculo.  

Para a realização da 
actividade sentam-se 
em redor da mesa.   

 
 

Humanos: 
 

 - 22 crianças 
 - Educadora 
 - 2 auxiliares 
 - Estagiária  
 

Materiais  
 

 - Limões em folhas 
brancas já recortados; 
 
 - Digitinta  amarela  
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Reconhecer e iden-
tificar a cor amare-
la;  
 
Associar a cor 
amarela a objectos 
do dia-a-dia;  
 
 
 
 

Desenvolvimento da Sessão (como se interligam as actividades…) 
. 

 

 

 

 

Propostas de actividades alternativas/complementares: Realização de um desenho livre.  
 

Formas de avaliação previstas (competências específicas): Check-list.  
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Observações  
 
 


