
• PLANIFICAÇÃO DIÁRIA  

Local de Estágio: E.B 1 nº 31 do Lumiar 

Professora Cooperante: Professora Fátima Magro       Turma: 2º B – 19 alunos 

Coordenadora de estágio: Doutora Ana Saldanha        Discente: Carina Teixeira Cardoso 

Dia: 15 de dezembro 

Áreas / 
Tempo 

Objetivos Competências  Conteúdos Descritores de 
Desempenho 

Atividade Material Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Expressão 
e Educação 

Plástica  
3h  

(período da 
manhã)  

 - Recortar um 
molde de 
árvore;  
 
- Colar bolas na 
árvore 
recortada; 
 
- Usar a tesoura 
corretamente;  
 
- Trabalhar em 
grupo;  
 
- Saber partilhar 
o material;  
 
- Usar a cola 
corretamente; 
 
- Saber colocar 

C.G.: - Realizar 
atividades de 
forma 
autónoma, 
responsável e 
criativa.  
 
C.E.:  - Cumprir 
normas 
democraticamen
te estabelecidas 
para o trabalho 
de grupo, gerir 
materiais e 
equipamentos 
coletivos;  
 
- Desenvolver a 
motricidade na 
utilização de 
diferentes 

Bloco 2- 
Descoberta e 
organização 
progressiva de 
superfícies: 
desenho.  
 
Bloco 3- 
Exploração de 
técnicas 
diversas de 
expressão: 
recorte e 
colagem.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Desejar o bom dia às 
crianças, e perguntar-lhes 
em que dia nos 
encontramos; 
 
- Explicar a atividade que 
realizaremos neste dia: 
postal de Natal e árvore 
de natal com materiais 
recicláveis;  
 
- Distribuir o molde do 
pinheiro às crianças para 
estas recortarem pela 
linha;  
 
- Posteriormente, 
realização de um desenho 
no postal onde irá ser 
colado o pinheiro;  
 

- Tesoura; 
- Cola; 
- Molde de 
pinheiro de 
Natal;  
- Bolas de 
cartolina 
realizadas 
com o 
furador; 
- Canetas de 
feltro; 
- Lápis de 
cor/ cera;  
- CD com 
músicas 
específicas 
da época 
natalícia;  
- Rádio. 

 



o pinheiro no 
postal tal como 
o exemplo;  
 
- Fazer um 
desenho livre; 
 

materiais;  
 
- Participar 
ativamente no 
processo de 
produção 
artística. 
 

 
 
 
 

- Colagem das bolas de 
cartolina fazendo o efeito 
de uma árvore de Natal;  
 
- Colocarei música 
enquanto as crianças 
realizam a atividade 
durante a manhã.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expressão 
e Educação 

Plástica  
1h 30’ 

(período da 
tarde) 

 
 
 
 

 
 

- Pintar 
adereços: folha 
de jornal 
amachucada e 
rolo de papel 
higiénico;  
 
- Pegar 
corretamente 
nos materiais a 
ser pintados;  
 
- Realizar um 
desenho livre 
com os 
materiais 
disponíveis;  

C.G.: - Realizar 
atividades de 
forma 
autónoma, 
responsável e 
criativa.  
 
C.E.:  - Cumprir 
normas 
democraticamen
te estabelecidas 
para o trabalho 
de grupo, gerir 
materiais e 
equipamentos 
coletivos;  
 
- Desenvolver a 
motricidade na 
utilização de 
diferentes 
materiais;  
 
- Participar 
ativamente no 
processo de 
produção 
artística. 

Bloco 2- 
Descoberta e 
organização 
progressiva de 
superfícies:  
desenho e 
pintura. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Explicação às crianças 
da sua tarefa proposta 
para este dia: realização 
de uma árvore de natal 
com material reciclável 
(rolos de papel higiénico e 
jornal); 
 
- Disponibilizar na sala 
um espaço para as 
crianças que irão realizar 
a tarefa (3 de cada vez) e 
para as restantes que irão 
realizar um desenho com 
tema livre numa folha 
branca; 
 
- Irão três crianças de 
cada vez pintar o rolo e a 
folha de jornal 
amachucada (para o 
enfeite de bola na árvore); 
 
- Aquando tudo seco, irá 
montar-se uma árvore de 
Natal para ficar de 
exposição na sala de aula.  
 
 

- Tintas; 
- Pincéis;  
- Rolos de 
papel 
higiénico;  
- Copos de 
plástico; 
- Folhas de 
jornal; 
- Folhas 
brancas; 
- Canetas de 
feltro; 
- Lápis de 
cor / cera;  
- Cartolina 
castanha.  
- Col. 
 
 
 
 

- Observação;  
- Participação 
das crianças 
nas atividades 
propostas;  
- Marcação do 
comportament
o no mapa de 
comportament
o; 

Observações: Durante o período da manhã (nas 3horas explicitadas) a Professora Cooperante realizou a prenda de Natal que pretendia realizar com as 
crianças. Assim sendo, aproveitou que a expressão plástica estava a ser trabalhada e realizou a atividade.  
 


