
 

 

ATIVIDADE FÍSICA NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR: 34 

 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica: Josélia Lopes, Maria Canaveira, Natália Santos 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES 
AVALIAÇÃO 

NOME(s)  FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

Mónica Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura  Professores 

1º Ciclo – Variante 

Educação Física 

 

Quintas – feiras 

Das 15.30  às 

17.30 

 

 Desenvolver a noção de lateralidade 

 Manipular objetos e material diverso 

para desenvolvimento da coordenação 

óculo-manual e oculo-pedal 

 

 

 

 

 Executar habilidades motoras diversas 

como forma de desenvolvimento da 

coordenação motora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar Jogos para desenvolvimento 

da parte psico-motora e da parte 

 

 Jogos de destreza motora com recurso a 
material diverso 

 

 Realizar ações motoras básicas com 

objetos/materiais: 

 

  Lançar, receber, passar, pontapear 

  Equilibrar, manipular, balançar 

 Jogos diversos 

 

 

 

 Deslocamentos em corrida  combinados 

com atividades de velocidade  

 Atividades em circuito combinados com 

exercício de ação/reação 

 Trabalho de flexibilidade mediante 

jogos lúdicos e exercícios a pares  

 

 Rastejar, rolar, saltar a pés juntos e a 

um pé, cair e levantar, subir e descer, 

trepar 

A avaliação efe-

tua-se no final 

de cada período, 

em reunião da(s) 

educadora(s) 

com o(s) dinami-

zador(es), de-

vendo ser elabo-

rada ata. 

 

PRÉ-ESCOLAR 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF)  

2019-2020 

JI Abrantes 



 

cognitiva (cooperação em equipa e 

aprendizagem/aplicação das regras do 

jogo)  

 

 

 Realizar Jogos diversos para 

desenvolvimento das noções espácio-

temporais, habilidades motoras e 

ligações socio-afetivas 

 

 

 Desenvolvimento da locomoção motora 

através de atividades rítmicas e 

expressivas 

 

 

 

 Explorar a criação e recriação de 

movimentos mediante conteúdos 

temáticos 

 

 

 

 Ginástica de Solo 

 

 Jogos em equipa  

 

 

 

 Jogo da Corda (Tração), Jogo dos Rabi-

nhos 

 Jogar às Escondidas, Caça ao Tesouro 

 

 

 

 

 

 

 

 Jogo da Apanhada, Jogo da Corrente, 

Corridas de Estafetas em grupo. 

 

 

 Utilizando a música realizar movimentos  

corporais recorrendo à criatividade e  

executando combinações de movimentos 

 

 Realização de pequenas coreografias em  
grupo 
 

 Exercícios de Equilíbrio (Ponte, Avião) 

 Enrolamentos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica: Josélia Lopes, Maria Canaveira, Natália Santos 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES  
AVALIAÇÃO 

NOME(s)  FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

Mónica Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura  Professores 

1º Ciclo – Variante 

Educação Física 

 

Terças  – feiras 

Das 15.30  às 

17.30 

 

 Distinguir diferentes possibilidades de 

movimentação do corpo através de 

movimentos locomotores  

 

 

 

 

 Desenvolver diferentes possibilidades 

de movimentação do corpo através de 

movimentos não locomotores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adequar movimentos corporais com 

estruturas rítmicas diversas 

 

 

 

 Explorar os movimentos corporais em 

situações de diferentes relações 

 

 Desenvolver experiências motoras e 

expressivas 

 

 Movimentações do corpo na sua totali-

dade, partes ou articulações 

 Realização de jogos de exploração cor-

poral 

 

 Descobrir distintas formas de deslocação 

no espaço em trajetórias, direções e 

planos diferentes 

 Deslocar em passos, voltas, saltos 

 Realizar equilíbrios, posturas, posições 

 Deslocar em frente, atrás, ao lado, para 

baixo, para cima, lado direito, lado 

esquerdo 

 

 Promover o contato com a música para 

executar movimentos em ritmos, velo-

cidade, cadências e velocidades dife-

rentes 

 

 Jogos de exploração corporal em orga-

nização espacial 

 

A avaliação efe-

tua-se no final 

de cada período, 

em reunião da(s) 

educadora(s) 

com o(s) dinami-

zador(es), de-

vendo ser elabo-

rada ata. 

                                         DANÇA CRIATIVA NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR: 34 



 

 

 

 

 

 

 

 Construção de pequenas sequências de 

movimentos dançadas a partir de 

estímulos distintos 

 

 Expressar opiniões  sobre peças de 

dança  

 

 Expressar através da dança sentimentos 

e emoções. 

 

 Explorar atividades em roda, em fila, 

em coluna 

 Jogos de conexão com o movimento 

  Imitação, em espelho, em colaboração, 

em oposição 

 

 Jogos de exploração do imaginário 

 

 Realizar danças de forma individual ou 

em grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EXPRESSÃO MUSICAL NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR: 34 

 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica: Josélia Lopes, Maria do Céu Canaveira, Natália Santos 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES  
AVALIAÇÃO 

NOME(s)  FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

Marina Almirante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora do 1º Ciclo do 

Ensino Básico 

 

Segunda e 

Quinta-feira das 

15:30h às 

17:30h 

 Desenvolver os aspetos essenciais da 

voz. 

 Experimentar maneiras diferentes de 

produzir sons. 

 

 Desenvolver a música através da per-

cussão corporal. 

 Desenvolver o sentido rítmico e da 

coordenação motora. 

 

 Desenvolver as capacidades individuais, 

sociais e criativas. 

 Proporcionar às crianças formas de 

expressar e comunicar o que ouvem. 

 Aprender a escutar e tentar dar nome 

ao que ouve. 

 Reconhecer aspetos que caracterizam 

os sons (intensidade, altura, timbre, 

duração). 

 Atender à necessidade de participar em 

projetos que desenvolvam a criativida-

de musical. 

 Proporcionar experiências musicais em 

grupo. 

 Experimentar potencialidades sonoras 

de diferentes instrumentos. 

 Entoar canções infantis, canções de 

acordo com alguns temas a trabalhar (S. 

Martinho, Natal, Primavera, Páscoa, 

etc.)  

 Fazer experiências com a própria voz 

(cantar, rir, falar, chorar, etc.)  

 Imitar sons da natureza, animais, etc…  

 Acompanhar canções com gestos, bati-

mentos rítmicos utilizando as mãos, 

pés, dedos, pernas, etc…  

 Imitar ritmos produzidos pelo professor.  

 Escrita gráfica simples de timbres cor-

porais.  

 Utilizar diferentes maneiras de reprodu-

zir sons com a voz e acompanhamento 

de ritmo corporal.  

 Movimentar-se livremente a partir de 

sons vocais, melodias, canções, etc…  

 Danças de roda.  

 Experimentar potencialidades sonoras 

de certos materiais e objetos.  

 Emitir sons graves / agudos, for-

te/fraco, longos / curtos e as crianças 

repetem.  

 Registo dos sons com símbolos não con-

vencionais.  

A avaliação efe-

tua-se no final 

de cada período, 

em reunião da(s) 

educadora(s) 

com o(s) dinami-

zador(es), de-

vendo ser elabo-

rada ata. 



 

 Explorar instrumentos musicais simples 

e complexos (xilofone, pandeireta, 

etc.) 

 Experimentar potencialidades sonoras 

de certos materiais e objetos.  

 Emitir sons graves / agudos, for-

te/fraco, longos / curtos e as crianças 

repetem.  

 Registo dos sons com símbolos não con-

vencionais.  

 Apresentação e manuseamento dos 

instrumentos musicais.  

 Aprender tocar em grupo e individual.  

 Praticar canções utilizando o acompa-

nhamento dos instrumentos.  

 Realizar jogos rítmicos com diferentes 

instrumentos.  

 Construção de s instrumentos musicais 

simples com materiais recicláveis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HISTÓRIAS DIVERTIDAS NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR:34  

 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica: Josélia Lopes, Maria Canaveira, Natália Santos 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES 
AVALIAÇÃO 

NOME(s)  FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

Cátia Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animação Social 

 

 

 

quarta-feira 

das 

15:30 

às 

17:30 

 

 

Os 5 sentidos 

Memória  visual 

- Desenvolver a Concentração 

- Desenvolver o Trabalhar em grupo 

- Desenvolver a imaginação 

- Desenvolver o gosto pelo livro 

- Promover a leitura 

- Trabalhar as emoções 

 

 

 
- As atividades baseadas em vários livros 
infantis, com sessões de: 
 

 Leitura, 

 dramatização, 

 desenho, 

 pintura 

 … 
- Trabalhar vários temas : 

 Dia sem carros 

 Dia do coração 

 Dia da água 

 Dia música 

 Alimentação 

 Dia das bruxas 

 Natal  

 Dia de reis 

 Dia dos namorados 

 Dia do pai 

 Dia da mãe 

 Páscoa  

 Dia da árvore 

 Dia do livro 

 Estações do ano 

 Carnaval  

 … 

A avaliação efe-

tua-se no final 

de cada período, 

em reunião da(s) 

educadora(s) 

com o(s) dinami-

zador(es), de-

vendo ser elabo-

rada ata. 

 



 

 
 

JOGOS E BRINCADEIRAS NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR: 34 

 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica: Josélia Lopes, Maria Canaveira, Natália Santos 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES 
AVALIAÇÃO 

NOME(s)  FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

Marina Almirante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora do 1º Ciclo do 

Ensino Básico 

 

Sexta-feira das 

15:30h às 

17:30h 

 

 Gostar de brincar com os colegas; 

 Explorar objetos com curiosidade e 

iniciativa; 

 Interagir em atividades de jogos; 

 Desenvolver a criatividade; imaginação 

e raciocínio lógico; 

 Construir puzzles; 

 Fazer jogos simples; 

 Participar em situações de jogo, cum-

prindo as regras do mesmo; 

 Mostrar interesse em participar em 

atividades de grupo; 

 Apreciar atividades lúdicas com os 

outros; 

 Brincar ao faz de conta sozinho e em 

grupo; 

 Desenvolver a atenção e memorização. 

 

 Jogos ludo-didáticos de interior/ exteri-

or; 

 Jogos de mesa; 

 Jogos de dinâmica de grupo; 

 Construção de puzzles; 

 Construção de legos; 

_ Brincadeiras livres (brincar com barbi-

es, bonecos, carrinhos, construções e 

outros brinquedos). 

A avaliação efe-

tua-se no final 

de cada período, 

em reunião da(s) 

educadora(s) 

com o(s) dinami-

zador(es), de-

vendo ser elabo-

rada ata. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

JOGOS TRADICIONAIS NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR: 34 

 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica:  Josélia Lopes, Maria Canaveira, Natália Santos 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES  
AVALIAÇÃO 

NOME(s)  FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

Ana Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistente Social 

 

Sexta-feira das 

15:30h às 

17:30h 

 

 Trabalhar com os alunos os Jogos Tra-

dicionais, fomentando a recreação e 

socialização; 

 Dialogar com os alunos acerca das brin-

cadeiras tradicionais, explorando e 

contextualizando-as como forma de 

tradição cultural 

 Difundir a cultura popular dos jogos 

tradicionais 

 Ajudar a melhorar o nível das capaci-

dades funcionais e coordenativas 

 Fomentar a participação  e empenho 

no desenvolvimento de habilidades na 

realização de distintas e diversas ativi-

dades 

 Cooperar com os colegas nos jogos e 

exercícios, aplicando as regras dos jo-

gos e combinando os princípios de res-

peito para com os colegas e professor 

 Cativar o interesse dos alunos para 

jogos que fazem parte do contexto cul-

tural da sua região 

 Jogo da Apanhada 

 Jogo das Escondidas 

 Corrida de Sacos 

 Saltar à Corda 

 Corrida a 3 Pés 

 Jogo das Cadeiras 

 Corrida de Andas 

 Jogo da Carica 

 Jogo do Mata 

 Péla à Parede 

 Malha 

 Bilros 

 Colher com Batata 

 Macaca 

 Estátua 

 Rede dos Peixinhos 

 Jogo do Lenço 

 Mosca 

A avaliação efe-
tua-se no final 
de cada período, 
em reunião da(s) 
educadora(s) 
com o(s) dinami-
zador(es), de-
vendo ser elabo-
rada ata. 
 



 

 
 

PEQUENOS CIENTISTAS NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR: 34 

 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica:  Josélia Lopes, Maria Canaveira e Natália Santos 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES  
AVALIAÇÃO 

NOME(s)  FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

Ana Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistente Social 

 

Quarta-feira das 

15:30h às 

17:30h 

 

 Obter conhecimentos através do 

contacto com materiais e objetos que 

habitualmente usam no seu quotidiano, 

dando-lhes diferentes usos, com vista a 

realizar experiências com diferentes 

resultados. 

 Experienciar vivências colocando em 

prática o lema que defini com os 

alunos “Aprender e divertir, 

experimentando!” 

 Cultivar o sentido de invenção, 

curiosidade e destreza. 

 Fomentar a autonomia, confiança e 

responsabilidade. 

 Estimular o interesse, descoberta, cu-

riosidade, destreza, autonomia, confi-

ança e responsabilidade mas também o 

respeito e a liderança em contexto de 

trabalhos de grupo, colocando os alu-

nos no papel de dinamizadores da ati-

vidade. 

 

 Realização de experiências adequadas 

às faixas etárias de modo a que todos e 

todas as crianças sejam convidadas a 

mexer e “experimentar”  

 

 
NOTA: As experiências efetuadas serão 

registadas em dossier, a elaborar, para 

que os/as encarregados/as de educação 

possam ter conhecimento e consultar. 

 

 

A avaliação efe-

tua-se no final 

de cada período, 

em reunião da(s) 

educadora(s) 

com o(s) dinami-

zador(es), de-

vendo ser elabo-

rada ata. 

 

 
 
 



 

 
 

RECICLAR COM ARTE NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR: 34 

 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica: Josélia Lopes, Maria Canaveira, Natália Santos 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES  
AVALIAÇÃO 

NOME(s)  FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

Ana Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistente Social 

 

Terça-feira das 

15:30h às 

17:30h 

 

 Explorar os materiais (diferentes ma-

eriais usados nas oficinas de artes- ti-

pos de papéis, material de colorir, ti-

pos de colas, espécies de tintas, entre 

outros) 

 Observar  instrumentos e algumas téc-

nicas de expressão plástica 

 Apreciar diferentes manifestações de 

artes (pintura, fotografia, escultura, 

desenhos) 

 Desenvolver a destreza com os dedos 

dos pés e mãos 

 Desenvolver o trabalhar em grupo 

 Aumentar o sentido do tato 

 Desenvolver a imaginação 

 Desenvolver o tato 

 Aprender a coordenar e delimitar espa-

ços 

 

 

 
_Desenho:  

Desenho figurativo-figura humana,  
Expressão das próprias vivências, 
Representação de contos 
Estruturação do desenho no espaço:  
com traço livre e orientado 

 

 Pintura: 
Digitinta, diferentes tipos de  
tintas, canetas de feltro, lápis de cera,  
com rolha queimada, com giz, entre 
outros 

 

 Modelagem- barro, massa de cores 
 

 Rasgagem 
 

 Colagem 
 

 Recorte 
 

 Dobragens 
 
 

 Efetuar trabalhos com material  
de desperdício e reciclado 

 

 Dobragens 
 

 Efetuar trabalhos com material  
de desperdício e reciclado 

 
 

 

A avaliação efe-
tua-se no final 
de cada período, 
em reunião da(s) 
educadora(s) 
com o(s) dinami-
zador(es), de-
vendo ser elabo-
rada ata. 

 

 



 

 
 

YOGA NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR: 34 

 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica: Josélia Lopes, Maria Canaveira, Natália Santos 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES  
AVALIAÇÃO 

NOME(s)  FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

 

 

 

Cátia Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora de yoga para 

crianças 

 

 

segunda-feira 

das 

16.00 

às 

17:00 

 

- Desenvolver as  posturas 

- Consciencialização da respiração 

 

 

- Desenvolver as Posturas, 

- Respiração- inspiração expiração 

- Desenvolver a Meditação- sons-pau de 

chuva 

 

- Desenvolver as  Posturas 

- Memória visual 

- Coordenação de movimentos 

 

- Desenvolver as Posturas 

- Os 5 sentidos 

- Memória visual 

- O significado das mandalas 

 

 

 

 

- Desenvolver o Equilíbrio 

- Posturas surpresas 

- Respiração- inspiração expiração 

 

1º período  
 

Apresentação: jogo da bola rebola 
Passeio  pela floresta 
Respiração- jogo do lenço de papel 

 
Saudação ao sol 
Passei pela floresta 
Respiração- bolinhas de sabão 
Meditação – pedra do rio 

 
 
História- O ouriço-cacheiro sai de casa 
Jogo da memória visual objectos do outono 
Canção do outono 

 
Saudação ao sol 
Jogo dos 5 sentidos (dia da alimentação) 
Jogo da memória visual objectos da alimentação 
Construção de uma mandala da alimentação. 

 
 
Jogo da montanha 
Historia o nabo gigante  
Respiração- bolas ping pong em grupo 

 
Saudação ao sol- 2 alunos são os prof. 
Jogo da bruxa  
Jogo da memória halloween 
Respiração- do fantasma-buuuuu 

 
Lenda se são martinho -posturas 
Canção das castanhas 
Mandala com castanhas e sementes 

 
Apanhar berlindes com pés 
Jogo- 1, 2, 3 yoga do chinês 

A avaliação efe-

tua-se no final 

de cada período, 

em reunião da(s) 

educadora(s) 

com o(s) dinami-

zador(es), de-

vendo ser elabo-

rada ata. 



 

 

- Desenvolver as Posturas 

- Desenvolver a Concentração 

- Respiração- inspiração expiração 

 

- Desenvolver as Posturas 

- Desenvolver a Coordenação 

- Construção de uma mandala 

 

 

- Desenvolver a destreza com os dedos 

dos pés 

- Desenvolver o Trabalhar em grupo 

 

- Desenvolver as Coordenação  

 -Desenvolver o Sentido do tato 

 

 

 

- Desenvolver a Sentido da audição 

- Desenvolver as Posturas 

- Desenvolver as Respiração- inspiração 

expiração 

 

 

- Desenvolver os Trabalhar de grupo 

 

- Desenvolver as Posturas 

 

- Desenvolver a Ginástica ao cérebro 

- Desenvolver as Posturas  

 

Jogo- o yoga manda 
 
Saudação ao sol 
Canção – O meu tambor 
1,2,3 indiozinhos 
Meditação-massagens com bolas 

 
Saudação ao sol 
Canção da aranha  
Historia- a ranha muito ocupada 
Respiração dos balões 

 
Brain gym 
Jogo a pares 
Passeio da floresta 
Canção do caracol 
 
 
Historia- os animais do natal 
Canções de natal 
Mandala dos desejos 

 
 
 

2º período 
 

Falar sobre as férias 
 
Os reis magos 
A bola dos desejos 
Meditação- sou uma pena 

 
Exercícios de brain gym inverno 
Jogo do inverno 
Canção do inverno 
Mandala do inverno 

 
Saudação ao sol 
Viagem – polo norte 
Respiração-bolas de algodão 
meditação- da estela polar 

 
Yoga a pares  
Jogo- do balão a pares 
Jogo da memória  dos animais 
Meditação- o balão de ar quente 

 
Passeio pela floresta 



 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a Ginástica ao cérebro 

- Desenvolver as Posturas  

- Desenvolver a Concentração 

 

 

- Desenvolver a Imaginação 

- Posturas 

- Respiração- inspiração expiração 

 

- Desenvolver as Posturas a pares 

- Visualização 

 

- Desenvolver as Posturas 

- Coordenação 

 

- Desenvolver a Tato 

 

- Desenvolver as Posturas 

 

- Coordenação 

- Desenvolver a Respiração 

 

- Desenvolver as Posturas 

- Imaginação 

 

 

1,2,3 indiozinhos 
Jogo quem sou eu 
Massagem do urso 

 
Saudação ao sol 
Canção dos 10 indiozinhos 
Passeio pela amazónia 
Pintura com palhinhas usando o sopro animais 

 
Saudação ao sol 
Canção sou uma taça  
Jogo yogui dá licença 
Meditação – água mágica 

 
Jogo do abraço um amigo 
Historia de que cor é o beijinho 
Pintar uma mandala com corações e gestos de amizade (dia dos namorados) 

 
Saudação ao sol 
Jogo 1,2,3 macaquinho do yoga 
Jogo da arca de noé 
Respiração- bonecos 

 
 

Brain gym 
Na  floresta das mácaras 
Canção dos indiozinhos 
Jogo – a nossa história do yoga 

 
Brain gym 
Canção da primavera 
Canção da borboleta 
Meditação –a floresta encantada 

 
 
Jogo tubarão e nadador (paraquedas) 
Jogo roda do arado (paraquedas) 
Descanso em roda (paraquedas) 

 
Passeio pela quinta  
Jogo quem sou eu (um saco com animais e cada um tira um e o grupo tem que adivinhar) 
Canção dos animais o panda e os caricas 

 
 
Canção dos coelhinhos 
Canção o coelho alberto 
Respiração a bola de homerman 

 



 

- Desenvolver o Trabalhar em grupo 

- Dialogo sobre a amizade 

 

- Desenvolver o Trabalhar em grupo 

- Dialogo sobre a felicidade 

 

 

 

 

- Desenvolver a Ginástica ao cérebro 

- Desenvolver as Posturas  

- Desenvolver a Imaginação 

 

- Desenvolver a Ginástica ao cérebro 

- Desenvolver a Coordenação 

 

 

 

- Desenvolver ao afetos 

- Desenvolver as posturas 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a Coordenação 

- Desenvolver a Audição 

- Desenvolver as Posturas 

- Desenvolver a Respiração- inspirar e 

expirar 

 

Saudação ao sol 
As emoções 
Jogo das emoções 
Massagem com bolas 

 
Brain gym 
História - o leão que perdeu a juba 
Massagem desenhada 

 
3º Período 

 
O livro-mamã maravilha 
Jogo dos abraços 
Pintar uma mandala para a mãe 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Saudação ao sol 
Canção o meu tambor 
Canção dos indiozinhos 
Visualização –pedra do rio 

 
 
 
 

 
Jogos de equilíbrio na rua 

 
Viagem ao fundo do mar 
Jogo –  memória visual do mar 
Visualização estrela do mar 

 
 
Pinturas de posturas de yoga com os 
dedos e as mãos 
 
Jogos- o yoga manda 
Jogos- 1,2,3 macaquinho do yoga 
Jogos- o túnel de shivas 

 
História -  os animais de estimação 
Jogo –  memória visual dos animais 



 

- Desenvolver a Ginástica ao cérebro  

- Desenvolver as Posturas 

- Desenvolver o Tato 

- Desenvolver a Amizade 

- Desenvolver a Amor 

 

- Desenvolver o Trabalhar em grupo 

- Desenvolver a Concentração 

- Desenvolver o Equilíbrio 

Respiração com animais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR: 21 

 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica:  Tereza Sécio 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES  
AVALIAÇÃO 

NOME(s)  FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

 

Carla Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura em 

Educação de Infância  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h30 – 13h30 

15h30 – 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O principal objetivo das atividades 

de apoio à família assenta no facto 

de as mesmas serem diferenciadas 

das atividades desenvolvidas durante 

o tempo letivo pelo que devem pro-

porcionar a brincadeira espontânea 

da criança. 

Neste sentido, por forma a existir 

alguma organização e rotina no grupo 

de crianças, optou-se por explorar 

atividades distintas em cada dia da 

semana, sendo as seguintes: 

Inglês e Música a Brincar - Criar 

gosto pela língua inglesa; 

Desenvolver uma educação para a 

comunicação de forma exclusivamen-

te oral, com o objetivo de despertar 

os sentidos de compreensão e ex-

●Noções da língua Inglesa;  

●Atividades ao ar livre (recreio);  

●Exploração de material áudio 

visual;   

●Expressão Corporal;  

●Realizar jogos lúdicos e didáticos;  

●Expressão Musical: jogos de mími-

ca, canções com gestos;  

●Expressão plástica: pintura de 

dedo, colagem, recorte; desenho; 

pintura de sopro; modelagem com 

diversas pastas;  

●Expressão dramática: dramatiza-

ções; jogos de faz de conta; 

●Culinária, elaboração de receitas;  

 Experiências; 

  Hora do conto;  

 

A avaliação 

será feita atra-

vés de diálogos 

com as crian-

ças, registos 

escritos e de-

senhos, de 

forma a perce-

ber se as ativi-

dades desen-

volvidas foram 

do agrado ou 

não das crian-

ças e se os 

objetivos fo-

ram atingidos. 

Para além dis-

 

PRÉ-ESCOLAR 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF)  

2019-2020 

JI BEMPOSTA 



 

 

Cátia Campos 

 

 

 

12º ano na vertente de 

Animação Socio- 

cultural na escola Dr. 

Manuel Fernandes e 

curso de yoga para 

bebés e crianças na 

Sunshine Yoga em 

Lisboa 

 

 

5ª feira – das 

16 horas - 17 

horas 

pressão. 

Despertar nas crianças o gosto pela 

música, enquanto fonte de estímulos, 

equilíbrio e felicidade. 

Brincar com arte - Contatar e expe-

rimentar diferentes técnicas de ex-

pressão plástica. 

Ciência e Culinária a Brincar - Reali-

zar experiências/atividades práticas, 

despertando a curiosidade e o gosto 

pelo sentido de observação do mundo 

que rodeia a criança; 

- Estimular a experimentação, promo-

vendo a cooperação entre todos. 

Yoga para Crianças - Desenvolver, 

nas crianças, os domínios mental, 

emocional e espiritual, ajudando-as a 

alcançar o equilíbrio. 

Brincar com os Jogos Tradicionais – 

Desenvolver nas crianças a compre-

ensão do mundo que as rodeia, inte-

ragindo e explorando os objetos e 

materiais. 

Construir referências no contexto em 

que vive e se integra desenvolvendo 

a autonomia, a autoestima e a cons-

ciência de si, valorizando o patrimó-

nio cultural e social. 

●Jogos didáticos, dominós, puzz-

les…  

●Passeios pelo exterior. 

 (…) 

 

 

 

Organização Semanal 

●2ª Feira – Inglês e música a brincar a 

brincar  

●3ª Feira – Brincar com arte 

●4ª Feira – Ciência e culinária a brin-

car 

●5ª Feira – Yoga para crianças  

●6ª Feira – Brincar com os jogos 

tradicionais 

 

so, a avaliação 

efetua-se no 

final de cada 

período, em 

reunião com a 

educadora 

titular, deven-

do ser elabora-

da ata de regis-

to. 

 

 
 



 

 
 

 

 NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR: 4 

 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica:  Isabel Machado 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES  
AVALIAÇÃO 

NOME(s)  FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

 

 

Lúcia Pedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.ºAno – 

Comunicação, 

Marketing, Relações 

Públicas e Publicidade 

 

 

 

 

 

11:30H – 

14:00H 

15:30H – 

18:00H 

- Garantir um serviço de qualidade e 

de bem-estar para as crianças; 

- Proporcionar às crianças momentos 

lúdicos e ao mesmo tempo de prazer, 

providos de segurança e bem-estar; 

-Dar prioridade a atividades não cur-

riculares; 

- Incluir as crianças em atividades em 

grupo; 

- Promover o cuidado na utilização 

dos materiais e a responsabilidade 

pela sua manutenção; 

- Saber respeitar o outro e ser coope-

rante; 

- Promover o sucesso educativo; 

- Dar resposta às necessidades das 

famílias durante o período do almoço 

e durante o prolongamento do horá-

rio; 

- Desenvolver atividades de carácter 

lúdico e escolha livre. 

 

- Dar possibilidade de as crianças 

escolherem livremente as atividades 

que lhe dão maior satisfação, jogos, 

construções leituras, conversas com 

os amigos ou simplesmente a vontade 

de estarem sós; 

 

- Todas as atividades desenvolvidas 
devem ter em conta o grau de envol-
vimento e satisfação das crianças; 

 

 
- Momentos de sociabilidade entre 

crianças na troca de aprendizagens e 

conhecimentos. 

 

 
A avaliação 

efetua-se no 

final de cada 

período, em 

reunião da(s) 

educadora(s) 

com o(s) dina-

mizador(es), 

devendo ser 

elaborada ata. 

 
 

 

PRÉ-ESCOLAR 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF)  

2019-2020 

JI CARVALHAL 



 

 
 

 NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR: 37 

 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica: Alexandra Cartaxo e Maria Ferreira 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES  
AVALIAÇÃO 

NOME(s)  FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

Susana Costa 

 

 

 

 

Filipa Tomé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura em 

Educação de Infância 

 

 

 

 

12.º Ano 

 

10:30H-14H 

15:00H-19:30H 

 

 

 

 

7:30H-10:30H 

11:45H-13:45H 

15:00H-18:00H 

- Promover e contribuir para o 

bem-estar da criança, tendo em 

vista os seus interesses e necessi-

dades. 

- Fomentar e promover a brinca-

deira livre e espontânea, a intera-

ção com o meio envolvente e as 

relações interpessoais. 

- Possibilitar a livre escolha de 

atividades e materiais. 

 

 

Optou-se por uma oficina para cada 

dia da semana, preparando-se assim, 

uma atividade relacionada com a 

mesma. 

 

2.ª feira – Oficina do Movimento 

3.ª feira - Oficina das Artes Plásticas 

4.ª feira – Oficina da Ciência a Brin-

car 

5.ª feira – Oficina dos Jogos Tradicio-

nais 

6ª feira – Oficina dos Sons 

 

As atividades propostas serão sempre 

alternadas com atividades livres na 

sala e/ou exterior e ainda, podem 

ser sempre alteradas por proposta 

das crianças, das dinamizadoras ou 

parceiros educativos. 

A Avaliação efe-

tua-se no final 

de cada período, 

em reunião das 

educadoras com 

as dinamizado-

ras, sendo elabo-

ra ata. 

 

 

PRÉ-ESCOLAR 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF)  

2019-2020 

JI MARIA LUCÍLIA MOITA 



 

 
 

 

 NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR: 14 
 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica: Fernanda Leitão 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES  
AVALIAÇÃO 

NOME(s)  FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

Telma Dinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura em 

Educação Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07h45 / 09h30 

 

11h15 / 14h00 

 

15h00 / 17h30 

 

 

 

 

 

 

- Garantir um serviço de qualidade e 

de bem-estar para as crianças; 

- Estar atenta à forma como as crian-

ças se comportam; 

- Ouvir as crianças e as suas suges-

tões e ideias;  

- Procurar saber o que diverte e inte-

ressa às crianças; 

- Dar prioridade às atividades não 

curriculares; 

- Fomentar as interações entre pares 

e adultos;  

- Promover o conhecimento e a acei-

tação das características pessoais das 

crianças e a sua identidade social e 

cultural; 

- Estimular a autonomia das crianças; 

- Estimular a curiosidade, o espírito 

- Diálogos sobre os gostos e as prefe-

rências das crianças; 

- Realização de jogos sobre as ex-

pressões e os sentimentos; 

- Realização de atividades livres: 

brincar ao faz de conta; 

- Exploração de movimentos através 

de dança livre; 

- Realização de danças de roda; 

- Exploração de músicas acompanha-

das com mímica e instrumentos mu-

sicais; 

- Ateliers: pintura, colagem, modela-

gem, desenho, rasgagem,… (escolha 

livre). 

 

 

A avaliação 

efetua-se no 

final de cada 

período, em 

reunião com a  

educadora 

titular de gru-

po e com a 

dinamizadora, 

devendo ser 

elaborada ata. 

 

PRÉ-ESCOLAR 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF)  

2019-2020 

JI MOURISCAS 



 

crítico e o sentido estético; 

- Incentivar o conhecimento de si 

próprio e dos outros; 

- Expressar emoções e sentimentos e 

reconhecê-los nos outros; 

- Desenvolver a motricidade global; 

- Preservar as tradições; 

- Privilegiar a dinamização de ativi-

dade lúdicas e ao ar livre; 

- Criar tempos em que as crianças 

tenham momentos para si próprias; 

- Privilegiar momentos em que as 

crianças possam explorar livremente 

e em conjunto os afetos, os materiais 

e os espaços;  

- Incentivar a livre escolha de ativi-

dades por parte das crianças. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

PRÉ-ESCOLAR 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF)  

2019-2020 

JIPEGO 

                          NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR: 11 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica: Maria Margarida Costa 
 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES  
AVALIAÇÃO 

NOME(s) FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

Núria Serrano 
 

 

 

 

 

 

Atília Rosado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exp Musical  (A 

designar) 

Animadora 
Sociocultural 
Nível 4 
 

 

 

 

9º ano 

(Apoio à Ação Educa-
tiva) 
 

 

 

 

 

 

15h30 – 17h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A definir 

- Proporcionar às crianças a oportunidade 

de interagir com materiais/objetos do dia 

a dia, que lhes permitam um maior co-

nhecimento real das situações  

- Explorar o interior e exterior do espaço 
escolar; 
- Respeitar o meio ambiente praticando a 

separação de lixo, incentivando assim a 

utilização de materiais reutilizáveis; 

- Fomentar o cuidado na utilização dos 
materiais e a responsabilidade pela sua 
manutenção; 
- Desenvolver o conhecimento de si 
próprio e dos outros 
- Desenvolver a autonomia da criança e 
construção da sua identidade, assim como 
a autoconfiança e autoestima; 
- Desenvolver o espírito de cooperação 
entre os alunos; 
- Desenvolver a criatividade e 
imaginação; 
- Valorizar e respeitar os vários usos e 
costumes, 
-  

 

 

 Atividades de ciências (Conheci-
mento do Mundo) 

 Jogos para desenvolver a Forma-
ção Pessoal e Social 

 Atividades de Educação Artística 

 Brincadeira Livre 

 Cinema 

 Dança 

 O (re)conto 

 O coro (em conjunto com o 1º 
ciclo) 

 
Comemorações e festividades 
- Dia de São Martinho 
- Natal 
- Carnaval 
- Dia do Pai 
- Dia da Mãe 
- Dia da Criança 
- Dias comemorativos, ex.: dia mun-
dial do professor, dia dos reis, 25 de 
abril, etc.… 
- Festa de final do ano letivo 

 

A avaliação 

efetua-se no 

final de cada 

período, em 

reunião da (s) 

educadora (s) 

com o (s) di-

namizador (es), 

devendo ser 

elaborada ata. 



 

 
 

 

ATIVIDADE FÍSICA NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR: 8 

 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica: Mafalda Alberty (sala A), Ana Raleira (sala B) 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES (a) 
AVALIAÇÃO 

NOME(s)  FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

 

 

Mónica Fernandes  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura  

Professores 1º Ciclo – 

Variante Educação 

Física  

 

 

Quintas – 

feiras das 

15.30 h  às 

17.30 h.  

 

 

  

- Desenvolver a noção de lateralidade 

- Manipular objetos e material diver-

so para desenvolvimento da coorde-

nação óculo-manual e oculo-pedal  

  

  

  

- Executar habilidades motoras diver-

sas como forma de desenvolvimento 

da coordenação motora. 

Realizar Jogos para desenvolvimento 

da parte psicomotora e da parte cog-

nitiva (cooperação em equipa e 

aprendizagem/aplicação das regras 

do jogo)   

  

- Realizar jogos diversos para desen-

volvimento das noções espácio-

temporais, habilidades motoras e 

ligações socio-afetivas 

 

  

- Jogos de destreza motora com re-

curso a material diverso  

  

- Realizar ações motoras básicas com 

objetos/materiais:  

  

-Lançar, receber, passar, pontapear - 

Equilibrar, manipular, balançar - 

Jogos diversos  

  

  

- Deslocamentos em corrida combi-

nados com atividades de velocidade   

-  Atividades em circuito combinados 

com exercício de ação/reação  

 

-Trabalho de flexibilidade mediante 

jogos lúdicos e exercícios a pares   

  

-  Rastejar, rolar, saltar a pés juntos 

e a um pé, cair e levantar, subir e 

A avaliação 

efetua-se no 

final de cada 

período, em 

reunião da(s) 

educadora(s) 

com o(s) dina-

mizador(es), 

devendo ser 

elaborada ata. 

 

PRÉ-ESCOLAR 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF)  

2019-2020 

JI ROSSIO AO SUL DO TEJO 



 

- Desenvolver a locomoção motora 

através de atividades rítmicas e ex-

pressivas;  

  

- Explorar a criação e recriação de 

movimentos mediante conteúdos 

temáticos;  

  

 - Ginástica de Solo. 

descer, trepar - jogos em equipa;   

  

  

-  Jogo da Corda (Tração), Jogo dos 

Rabinhos - jogar às Escondidas, caça 

ao Tesouro; 

  

- Jogo da Apanhada, jogo da Corren-

te, corridas de Estafetas em grupo.  

 

BRINCAR COM AS EMOÇÕES NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR: 8 

 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica: Mafalda Alberty (sala A), Ana Raleira (sala B) 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES (a) 
AVALIAÇÃO 

NOME(s)  FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

Vanda Serra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuropsicóloga 

 

 

Quinta-Feira, 

das 15:30 às 

17:30 

- Desenvolver na criança a 

capacidade de reconhecer 

e entender as emoções, 

nela mesma e nos outros e, 

através dessa consciencia-

lização contribuir para que 

ela consiga gerenciar o seu 

comportamento e os seus 

relacionamentos. 

 

- Através de materiais lúdicos, realizar as seguintes ati-

vidades: 

- Era uma vez o corpo; 
- Quem controla o teu corpo?; 
- Vamos descobrir o corpo (boca, pernas, pés, orelhas e 
ouvidos, nariz, braços, mãos, cabelo, pele, pelos,…); 
- O jogo dos sentidos; 
- Vamos descobrir os órgãos sexuais; 
- Como eu me vejo; 
- Eu e os outros; 
- Vamos descobrir as emoções; 
- Vamos descobrir os sentimentos; 
- Vamos descobrir os pensamentos; 
- Baralho de comportamentos; 
- Qual a coisa qual é ela? 
- A caixa das birras; 
- Vermelho: STOP: parar!; 
- Amarelo: Devagar, Sentir e pensar antes de avançar; 
- Verde: Avançar!; 
- Uma coisa de cada vez; 
- A máquina dos pensamentos mágicos. 

A avaliação 

efetua-se no 

final de cada 

período, em 

reunião da(s) 

educadora(s) 

com o(s) dina-

mizador(es), 

devendo ser 

elaborada ata. 

 
  



 

DANÇA NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR: 8 

 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica:  Mafalda Alberty (sala A), Ana Raleira (sala B) 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES (a) 
AVALIAÇÃO 

NOME(s)  FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

Mónica Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura  Profes-
sores 1º Ciclo – Vari-
ante Educação Física  
 

 

 

Terças  – 

feiras das 

15.30  às 

17.30   

  

 

 

- Distinguir diferentes possibili-

dades de movimentação do corpo 

através de movimentos locomo-

tores;   

  

  

  

- Desenvolver diferentes possibi-

lidades de movimentação do 

corpo através de movimentos não 

locomotores;  

 

- Adequar movimentos corporais 

com estruturas rítmicas diversas;  

  

  

  

- Explorar os movimentos corpo-

rais em situações de diferentes 

relações;  

 

- Adequar movimentos corporais 

com estruturas rítmicas diversas.  

  

  

  

- Desenvolver experiências motoras e expressi-

vas;  

  

- Movimentações do corpo na sua totalidade, 

partes ou articulações -  Realização de jogos de 

exploração corporal;  

  

- Descobrir distintas formas de deslocação no 

espaço em trajetórias, direções e planos dife-

rentes; 

 

- Deslocar em passos, voltas, saltos - Realizar 

equilíbrios, posturas, posições - Deslocar em 

frente, atrás, ao lado, para baixo, para cima, 

lado direito, lado esquerdo;  

  

- Promover o contato com a música para execu-

tar movimentos em ritmos, velocidade, cadên-

cias e velocidades diferentes;  

  

- Jogos de exploração corporal em organização 

espacial;  

  

-  Explorar atividades em roda, em fila, em 

coluna;  

  

- Jogos de conexão com o movimento - imita-

ção, em espelho, em colaboração, em oposi-

ção. 

 

A avaliação 

efetua-se no 

final de cada 

período, em 

reunião da(s) 

educadora(s) 

com o(s) dina-

mizador( es), 

devendo ser 

elaborada ata. 

 
 

 



 

 
 

EXPRESSÃO MUSICAL NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR: 8 

 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica: Mafalda Alberty (sala A), Ana Raleira (sala B) 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES (a) 
AVALIAÇÃO 

NOME(s)  FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

Marina Almirante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora do 1º Ciclo 

do Ensino Básico 

 

Terça-feira 

das 15:30h às 

17:30h 

- Desenvolver os aspetos essenciais 

da voz; 

- Experimentar maneiras diferentes 

de produzir sons; 

- Desenvolver a música através da 

percussão corporal; 

- Desenvolver o sentido rítmico e da 

coordenação motora;  

- Desenvolver as capacidades indivi-

duais, - sociais e criativas; 

- Proporcionar às crianças formas de 

expressar e comunicar o que ouvem; 

- Aprender a escutar e tentar dar 

nome ao que ouve: 

- Reconhecer aspetos que caracteri-

zam os sons (intensidade, altura, 

timbre, duração); 

- Atender à necessidade de participar 

em projetos que desenvolvam a cria-

tividade música;. 

- Proporcionar experiências musicais 

em grupo; 

- Entoar canções infantis, canções de 

acordo com alguns temas a trabalhar 

(S. Martinho, Natal, Primavera, Pás-

coa, etc.);  

Fazer experiências com a própria voz 

(cantar, rir, falar, chorar, etc.);  

- Imitar sons da natureza, animais, 

etc;; 

- Acompanhar canções com gestos, 

batimentos rítmicos utilizando as 

mãos, pés, dedos, pernas, etc;  

- Imitar ritmos produzidos pelo pro-

fessor; 

- Escrita gráfica simples de timbres 

corporais;  

- Utilizar diferentes maneiras de 

reproduzir sons com a voz e acompa-

nhamento de ritmo corporal;  

- Movimentar-se livremente a partir 

de sons vocais, melodias, canções, 

etc;  

- Danças de roda;  

A avaliação 

efetua-se no 

final de cada 

período, em 

reunião da(s) 

educadora(s) 

com o(s) dina-

mizador(es), 

devendo ser 

elaborada ata. 



 

- Experimentar potencialidades sono-

ras de diferentes instrumentos; 

- Explorar instrumentos musicais 

simples e complexos (xilofone, pan-

deireta, etc.) 

- Experimentar potencialidades sono-

ras de certos materiais e objetos;  

- Emitir sons graves / agudos, for-

te/fraco, longos / curtos e as crian-

ças repetem;  

- Registo dos sons com símbolos não 

convencionais;  

- Experimentar potencialidades sono-

ras de certos materiais e objetos;  

- Emitir sons graves / agudos, for-

te/fraco, longos / curtos e as crian-

ças repetem;  

- Registo dos sons com símbolos não 

convencionais;  

- Apresentação e manuseamento dos 

instrumentos musicais;  

- Aprender tocar em grupo e indivi-

dual;  

- Praticar canções utilizando o acom-

panhamento dos instrumentos;  

- Realizar jogos rítmicos com diferen-

tes instrumentos.  

- Construção de s instrumentos musi-

cais simples com materiais reciclá-

veis.  

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

EXPRESSÃO PLÁSTICA NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR: 8 

 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica:  Mafalda Alberty (sala A), Ana Raleira (sala B) 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES (a) 
AVALIAÇÃO 

NOME(s)  FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

Marina Almirante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora do 1º Ciclo 

do Ensino Básico 

 

Terça-feira 

das 15:30h às 

17:30h 

- Compreender a importância das 

artes plásticas como meio de expres-

são e criação;  

 

-Desenvolver a imaginação 

/criatividade;  

 

- Desenvolver o espírito crítico na 

apreciação dos trabalhos realizado 

em grupo e individual; 

 

- Compreender a importância da 

reciclagem e a necessidade de apro-

veitar e reutilizar materiais de uso 

corrente. 

- Manipulação e experimentação das 

diferentes técnicas e materiais; 

- Exploração dos diferentes materiais 

e técnicas de representação da for-

ma; 

- Utilização e criação de novas cores; 

- Modelagem: Atividades com barro, 

plasticinas e massas de cores; 

- Desenho e pintura livre; 

- Experiências de misturas de cores; 

- Atividades de estampagem com 

diversos objetos; 

- Construção de objetos para eventos 

festivos; carnaval, páscoa, dia da 

mãe, dia do pai, entre outros; 

- Construção de mobiles utilizando 

materiais diversos;  

- Elaboração de cartazes; 

- Confeção de fantoches. 

A avaliação 

efetua-se no 

final de cada 

período, em 

reunião da(s) 

educadora(s) 

com o(s) dina-

mizador(es), 

devendo ser 

elaborada ata. 

 
 
 
 



 

JOGOS E BRINCADEIRAS NÚMERO DE CRIANÇAS A FREQUENTAR: 8 

 

Educadora titular de grupo e responsável pela supervisão pedagógica:  Mafalda Alberty (sala A), Ana Raleira (sala B) 

DINAMIZADOR(ES) PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES (a) 
AVALIAÇÃO 

NOME(s)  FORMAÇÃO HORÁRIO OBJETIVOS ATIVIDADES 

 

Marina Almirante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora do 1º Ciclo 

do Ensino Básico 

 

Quarta-feira 

das 15:30h às 

17:30h 

 

- Gostar de brincar com os colegas; 

- Explorar objetos com curiosidade e 

iniciativa; 

- Interagir em atividades de jogos; 

- Desenvolver a criatividade, imagi-

nação e raciocínio lógico; 

- Construir puzzles; 

- Fazer jogos simples; 

- Participar em situações de jogo, 

cumprindo as regras do mesmo; 

- Mostrar interesse em participar em 

atividades de grupo; 

- Apreciar atividades lúdicas com os 

outros; 

- Brincar ao faz de conta sozinho e 

em grupo; 

- Desenvolver a atenção e memoriza-

ção. 

 

- Jogos ludo-didáticos de interior/ 

exterior; 

- Jogos de mesa; 

- Jogos de dinâmica de grupo; 

- Construção de puzzles; 

- Construção de legos; 

- Brincadeiras livres (brincar com 

barbies, bonecos, carrinhos, constru-

ções e outros brinquedos). 

A avaliação 

efetua-se no 

final de cada 

período, em 

reunião da(s) 

educadora(s) 

com o(s) dina-

mizador(es), 

devendo ser 

elaborada ata. 

 
 
 
 
 
 
 


