
 
 

 
Mestrado em Educação Pré-escolar - PES II Jardim de Infância 

Planificação Semanal Cooperada – Design do Plano 

  
Semana de: 26/03 a 

30/03/2012 

 

Visto:  

 
Jardim de Infância: Associação da Creche e Jardim de Infância de Évora                     
Educador(a) Cooperante: Maria do Carmo Mósca  
Nome da Aluna: Sara Vidinha Cruz Santos                                      
Grupo de Crianças: 5 a 6 anos 

 

Propostas Emergentes: 

- Trabalhar o desenho através das diferentes pospostas devido ao facto das crianças 

gostarem muito de desenhar, 

- Explorar o funcionamento do olho devido à realização do rastreio da visão que 

estará a decorrer durante quarta e quinta-feira. 

 

 Propostas do(a) educador(a): 

 - Visita ao Centro de Ciência Viva de Estremoz e elaboração de um cartaz sobre a 

mesma com as crianças; 

- Visita ao Ato de São Bento; 

- Experiências com a luz, 

- Elaboração dos coelhos e dos ovos da Páscoa. 

   

Rotinas institucionais a garantir: 

- Expressão motora às quintas-feiras das 11:00 horas às 11:30 horas com um grupo e 

das 11:30 horas às 12:00 horas com outro grupo. 

 Rotinas organizativas a contemplar: 

- 08:45- Acolhimento; 10:00- reunião de grupo; 10:30- Atividades; 11:15- Atividades/ 

quintal; 11:45- Higiene; 12:00- Almoço; 12:45- Higiene; 13:30- Pequeno recreio com 

jogos calmos; 14:00- Atividades/áreas; 15:30- Higiene; 16:00- Lanche; 16:30- Áreas 

/quintal; 18:00- Receber os pais 

   

Trabalho de acompanhamento individual ou de pequeno grupo: 

- Elaboração do cartaz sobre a visita ao Centro de Ciência Viva de Estremoz, 

- Elaboração dos coelhos e dos ovos da Páscoa. 

  

 Momentos de animação: 

- Canção da manhã, 

- Experiências sobre a luz. 

   

Saídas previstas: 

- Visita ao Centro de Ciência Viva de Estremoz, 

- Visita ao Alto de São Bento.  

 Visitas/Convidados previstos: 

 



Os grandes sentidos da semana / Intenção das propostas apresentadas: 

- Explorar com as crianças alguns conceitos sobre alguns fenómenos que ocorrem na Terra desde há milhões de anos,  

- Exploração do tema da Páscoa. 

 

 

 


