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PLANIFICAÇÃO ANUALPLANIFICAÇÃO ANUAL

� OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO

� História: “A Fada Juju – Uma Escola Mágica”

� JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO

� História: “O Som das Cores”

� ABRIL | MAIO | JUNHO

� História: “A Amizade sobre rodas”
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Estas 3 histórias focam essencialmente alguns valores 
cada vez mais importantes no nosso dia-a-dia
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�Como devemos fomentar a amizade uns com os outros?

�Como devemos respeitar os outros, atendendo às suas diferenças?

� Saber respeitar e aplicar valores morais (na sua integração para a 
sociedade)

� A partilha

� A solidariedade

� A confiança

�O despertar dos sentidos
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TODOS JUNTOS VAMOS CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR



Lidar com as diferenças é um dos grandes desafios da Educação na 
atualidade.

É importante:
�O respeito pela dignidade

� Autonomia individual

� “dizer” não à discriminação

� A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade (igualdade e 
acessibilidade)

�O respeito pelas crianças e pelos seus direitos
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EDUCAR A CRIANÇA COM VALORESEDUCAR A CRIANÇA COM VALORES

� A amizade é um dos valores mais importantes na educação da 
criança

� Para isso, é preciso que o adulto lhe transmita conhecimentos, vivências, 
sentimentos e que a preparemos para viver com harmonia e respeito.

�O adulto deve ser um exemplo

� As relações de amizade nas crianças, são baseadas em ações 
simples do seu quotidiano como:

� Brincar ao faz de conta

� Partilhar um brinquedo

� A amizade é um dos valores mais importantes na educação da 
criança

� Para isso, é preciso que o adulto lhe transmita conhecimentos, vivências, 
sentimentos e que a preparemos para viver com harmonia e respeito.

�O adulto deve ser um exemplo

� As relações de amizade nas crianças, são baseadas em ações 
simples do seu quotidiano como:

� Brincar ao faz de conta

� Partilhar um brinquedo



AO LONGO DO ANO LECTIVOAO LONGO DO ANO LECTIVO

� Vamos dar importância às quadras festivas e à realização de uma 
pequena lembrança, como forma de assinalar a data

� Dar continuidade a propostas, que possam surgir numa conversa 
de manta

� Trabalhar com as crianças que vão para a escola, de uma forma 
mais exaustiva, no sentido de prepará-las melhor
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ATIVIDADES BASE A DESENVOLVER COM CRIANÇAS DE 5 ANOS
(Favorecendo a sua entrada na escola primária)
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� Iniciação à escrita
As crianças aprendem a ler muito antes da sua entrada na escola através de:

�Verem os adultos ler
�Falarem por imitação do adulto
�Ouvirem ler história em voz alta
�Fazer registos com as crianças, dos temos que possam surgir
�Grafismos
�Fazer a construção correta de frases

� Iniciação aos números
Exemplos:

�Marcar o dia do mês
�Marcar o dia da Semana
�Dar a noção de quantidade (+,-,=)

� Atenção
Tentar aumentar o período de concentração
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Visitas de estudo programadasVisitas de estudo programadas

� Visitas à comunidade
� Zoo Musical Infantil
� Palácio de Queluz
� Pavilhão do Conhecimento – “Casa Inacabada”

� Casa do Artista – “Feiticeiro de Oz”

� Museu Calouste Gulbenkian – “Um jardim para descobrir”

� Tapada de Mafra
� Pavilhão do Conhecimento
� Museu da Criança
� Museu Berardo - “Começo no Miró”



HORÁRIO DE ATENDIMENTOHORÁRIO DE ATENDIMENTO

�DIÁRIO: 15h30 às 16h00

�Através de atendimento telefónico

�Marcação Prévia de Reunião
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