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    NOTA:
Plano sujeito a alterações em função das condições metereológicas, número e idade dos participantes.
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PLANO DE ACTIVIDADES
CLUB mini KID

Manhãzitas: 08h30 às 12h00 ou 13h00
Socialização: 10h00 às 12h00

CLUB
miniKID

ACOLHIMENTO

HIGIENE e LANCHE DA MANHÃ

ACTIVIDADE DIÁRIA

BRINCADEIRAS LIVRES (Desenhos | Puzzles | Jogos de Construção | Livros | etc...) e HIGIENE

Prolongamento para refeição

HIGIENE

08h30 - 10h15

10h15 - 10h30

10h30 - 11h30

11h30 - 12h00

12h00 - 12h45

12h45 - 13h00

5ª feira | 02/01/2020

6ª feira | 03/01/2020

2ª feira | 06/01/2020

3ª feira | 07/01/2020

4ª feira | 08/01/2020

5ª feira | 09/01/2020

6ª feira | 10/01/2020

2ª feira | 13/01/2020

3ª feira | 14/01/2020

4ª feira | 15/01/2020

5ª feira | 16/01/2020

6ª feira | 17/01/2020

2ª feira | 20/01/2020

3ª feira | 21/01/2020

4ª feira | 22/01/2020

5ª feira | 23/01/2020

6ª feira | 24/01/2020

2ª feira | 27/01/2020

3ª feira | 28/01/2020

4ª feira | 29/01/2020

5ª feira | 30/01/2020

6ª feira | 31/01/2020
www.facebook.com/tobekid

Formação Pessoal e Social: Ida ao Parque Infantil

Expressão Plástica: Elaboração de coroas para o Dia de Reis

Expressão Plástica: Pintura de imagens de Bolos-Reis

Culinária: Confecção de mini Bolos-Rei

Expressão Motora: Insuflável

Domínio da Matemática: Enfiamentos

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita: Adivinhas sobre o Inverno e colagens com lã

Expressão Plástica: Pintura com gelo

Expressão Musical: Jogo das cadeiras ao som de canções sobre o Inverno

Conhecimento do Mundo: Brincadeiras com neve falsa

Domínio da Matemática: Jogo da Memória com luvas

Expressão Plástica: Construção de um boneco de neve

Expressão Musical e Expressão Motora: Dança com cachecóis

Expressão Motora: Piscina de bolas

Culinária: Confecção de pizza

Expressão Dramática: Pinturas faciais e brincadeiras com disfarces e adereços

Formação Pessoal e Social: Ida ao Parque Infantil

Culinária: Confecção de gomas saudáveis

Expressão Motora: Sessão de Relaxamento com bolas de pilates e penas

Domínio da Matemática (Dia Mundial do Puzzle): Construção de puzzles

Conhecimento do Mundo: Construção de frascos sensoriais

Expressão Plástica (Dia ao contrário): Desenho ao contrário (com folhas coladas por baixo das mesas)

ACTIVIDADE DIÁRIA | JANEIRO 2020
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OBJECTIVOS POR ÁREA
CLUB mini KID

Área de Formação Pessoal e Social
Promover a socialização 
Estabelecer laços de confiança e amizade
Promover a compreensão de rotinas e hábitos
Promover a assimilação das regras da sala
Dar a conhecer algumas regras de convívio
Fomentar a interiorização de atitudes e valores: solidariedade, 
tolerância, compreensão do outro, respeito pela diferença, 
amizade, respeito, generosidade, etc. 
Promover a autonomia 
Promover o espírito de iniciativa, incentivando a criança a ser 
capaz de tomar decisões
Promover a responsabilidade
Despertar e desenvolver a curiosidade e o desejo de aprender
Despertar a criatividade
Despertar a imaginação
Promover a capacidade criativa
Promover a capacidade de atenção e concentração
Desenvolver a capacidade de observar

Área do Conhecimento do Mundo (meio social e meio físico)
Estimular o interesse pelo conhecimento do mundo
Favorecer a descoberta individual 
Promover o conhecimento do corpo da criança
Promover o auto conhecimento da sua identidade
Construir progressivamente uma imagem positiva de si mesmo e 
dos outros
Adquirir gradualmente hábitos relacionados com o bem-estar 
pessoal
Demonstrar atitudes de afeto e carinho pelas pessoas que lhe são 
próximas
Identificar os elementos da sua família
Promover o intercâmbio entre a família e a escola 
Aceitar e respeitar as diferenças físicas
Valorizar e promover em cada família as suas origens e valores

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita
Desenvolver a linguagem e a comunicação
Promover a aquisição de vocabulário novo
Alargar o vocabulário sobre… (ex.: a família) 
Explorar o carácter lúdico da linguagem, através de canções e histórias
Alargar situações de comunicação

Domínio da Expressão Motora
Desenvolver a motricidade global (motricidade fina e motricidade grossa)
Desenvolver o equilíbrio
Desenvolver a coordenação
Desenvolver o esquema corporal
Desenvolver a orientação espacial 
Favorecer a perceção sensorial

Domínio da Expressão Musical
Desenvolver a capacidade auditiva 
Sensibilizar para a discriminação auditiva de sons
Explorar e identificar sons
Despertar o gosto pela música 

Domínio da Expressão Plástica
Estimular a sensibilidade e o sentido estético
Explorar diversos materiais, texturas e técnicas

Domínio da Matemática
Levar a criança a desenvolver noções matemáticas, 
nomeadamente, de: classificação, seriação, ordenação, espaço, 
tempo, número e cor. 

Domínio da Expressão Dramática
Favorecer atividades lúdicas através do faz – de – conta
Motivar a realização de experiências sensoriais, favorecendo a perceção 
sensorial

CLUB
miniKID


