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Planificação Diária                                                                                                                                                                                                                      Data: 11/11/2011 

Te
mp
o 

Área  
de 

Conteúd
o  

 
Objetivos 

 
Competências 

Gerais/Específicas 
Conteúdos 

 
Descritores de  
Desempenho 

Estratégias/ 
Atividades 

Recursos 
Materiais 

Avaliação 

 
Observações 

90’ Estudo 
do Meio 

• Estruturar o 
conhecimento 
de si próprio, 
desenvolvend
o atitudes de 
autoestima e 
de 
autoconfiança 
e valorizando 
a sua 
identidade e 
raízes 

Competência Geral 

• Pesquisar, 
selecionar e 
organizar 
informação para a 
transformar em 
conhecimento 
mobilizável 

• Mobilizar saberes 
culturais, 
científicos e 
tecnológicos para 
compreender a 
realidade e para 
abordar situações 
e problemas do 
quotidiano 

Competências 

• Passado 
próximo: 
- Dias da 
semana 
 

 • Iniciar o dia com a 
quadra relativa ao 
dia de hoje: sexta-
feira 

• Dialogar com as 
crianças sobre os 
diferentes dias da 
semana e 
estabelecer uma 
ordem de acordo 
com as atividades 
que se realizam 
nesses dias 

• Memorizar as 
quadras dos dias da 
semana utilizando 
diferentes prosódias 

• Quadras 
dos dias da 
semana 

• Observaçã
o direta 
dos alunos 

• Pertinênci
a das 
intervençõ
es e 
adequaçã
o das 
intervençõ
es 

As atividades 
desenvolvidas 
não foram as 
planificadas 
tendo sido 
integradas as 
propostas das 
crianças: 
- dança do S. 
Martinho 
- canções 
sobre o S. 
Martinho 
- Construção 
de cometas 
com 
castanhas 
- Concurso do 

Instituição Formadora: ISEC 

Prática Pedagógica Supervisionada III 

Supervisor Científico e Pedagógico: Doutora Ana Saldanha 

Instituição de Intervenção: EB1/JI Dr. João dos Santos  

Coordenador Departamento: Prof.ª Ana Fonseca 

Professora  Cooperante: Prof.ª Mª Hermínia Resende 

Formanda em Intervenção: Matilde Conceição de Vasconcelos                            Turma de intervenção: 1º Ano                         Nº Crianças: 20 (2 N.N.E.) 
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Essenciais: 

• Desenvolver e 
estruturar noções 
de tempo e de 
espaço 

lançamento 
de cometas 

90’ Projeto 
Intervir Projeto dinamizado por equipa externa – desenvolve programa de competências pessoais e sociais que visa atingir os objetivos do PEA 

 


