
Centro de Atividades de Tempos Livres

Planificação Semanal de Atividades –  de 14  a 18 de março de 2016  
Calendarização Área(s) Temática(s) Objetivo(s) Atividade/Estratégia a 

Desenvolver
Recursos

14 de março
(segunda- 

feira)

17h/18h
Estudo 

Acompanhado

-  Promover  a  aquisição  de 
competências  que  permitam  a 
apropriação de métodos de estudo, de 
organização e de trabalho.

-  Realização  dos  trabalhos 
escolares.

-Material escolar.

17h/18h30m Expressão Plástica
- Utilizar diferentes técnicas e materiais 
na elaboração de presente.

- Elaboração de prenda para o pai 
(continuação). 

-  Material  de 
desgaste.

15 de março
(terça- feira)

17h/18h
Estudo 

Acompanhado

-  Promover  a  aquisição  de 
competências  que  permitam  a 
apropriação de métodos de estudo, de 
organização e de trabalho.

-  Realização  dos  trabalhos 
escolares.

-Material escolar.

17h/18h30m
Expressão 

Físico-Motora
-  Desenvolver  a  aptidão  física  das 
crianças fomentando o equilíbrio.

-  Realização  de  jogos: 
“Deslocamentos e equilíbrios”.

-Arcos;  cordas; 
pinos. 

16 de março
(quarta- feira)

17h/18h
Estudo 

Acompanhado

-  Promover  a  aquisição  de 
competências  que  permitam  a 
apropriação de métodos de estudo, de 
organização e de trabalho.

-  Realização  dos  trabalhos 
escolares.

-Material escolar.

17h/18h30m Expressões Artísticas
- Promover o desenvolvimento global da 
criança  através  das  expressões 
artísticas. 
- Utilizar diferentes técnicas e materiais.

-  Elaboração  de  lembrança  da 
Páscoa para a família.

-  Material  de 
Desgaste.

17 de março
(quinta- feira)

17h/18h Estudo 
Acompanhado

-  Promover  a  aquisição  de 
competências  que  permitam  a 
apropriação de métodos de estudo, de 
organização e de trabalho.

-  Realização  dos  trabalhos 
escolares.

-Material escolar.

17h/18h30m Educação na Fé

- Proporcionar o desenvolvimento da fé 
cristã.
-  Compreender o significado das datas 
religiosas: Quaresma e Páscoa.

-  História  da  Páscoa:  morte  e 
ressurreição de Jesus Cristo.

- História

18 de março
(sexta- feira)

17h/18h30m Educação em Ciência
- Contribuir para o desenvolvimento de 
competências  científicas  e  do 
conhecimento sobre a natureza.
- Sensibilizar para a Ecologia.

-  Atividade  desenvolvida  pela 
“Gumelo”

-  Sistema  de 
som.
-  Folhas  de 
registo.

A Coordenadora Pedagógica: Isabel Agostinho    


