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Construção da Identidade e da autoestima 

• Conhecer e aceitar as suas característ icas 
pessoais e a sua identidade social  e cultu-
ral,  situando-as em relação às de outros.  

• Reconhecer e valorizar laços de pertença 
social  e cultural.  

o Conversas sobre sentimentos e emoções a partir 
de histórias, poesias, acontecimentos, situações 
reais e/ou notícias 

o Diálogos sobre manifestações de afetos entre ami-
gos e/ou familiares; 

o Realização da autoavaliação de trabalhos e ativida-
des 

o Jogos de mímica corporal evidenciando sentimen-
tos 

o Elaboração/Introdução/utilização de quadros or-
ganizativos da sala 

o Jogos de responsabilização 
o Rotinas diárias 
o Planificação e avaliação das atividades em grande 

grupo 
o Facilitar as escolhas das crianças dando-lhes 

tempo para decidir, apoiando as suas iniciativas 
para as enriquecer e complexificar 

o Incentivar as crianças a encontrar as suas formas 
próprias de resolução de problemas 

o Participar nas decisões de pequeno e grande grupo 

o Organização e colaboração em trabalho de equipa 

o Elaboração de quadro de distribuição de tarefas 
o Promoção de momentos de partilha de saberes e 

afetos entre gerações 

o Implementação de práticas ecológicas e respeito 
pela natureza 

- Observação 
direta; 

 
- Observação 

indireta: 
 

Registos gráficos 
individuais e 

coletivos; 
 

Registo das 

aprendizagens 

no final do 

período 

Independência e autonomia 

•  Saber cuidar de si e responsabi lizar-se 
pela sua segurança e bem-estar.  

• Ir adquirindo a capacidade de fazer esco-
lhas, tomar decisões e assumir responsa-
bi lidades, tendo em conta o seu bem -estar 
e o dos outros.  

Consciência de si como aprendente 

•  Ser capaz de ensaiar diferentes estraté-
gias para resolver as dificuldades e pro-
blemas que se lhe colocam.  

•  Ser capaz de partic ipar nas decisões sobre 
o seu processo de aprendizagem.  

•  Cooperar com outros no processo de 
aprendizagem 

Convivência Democrática e Cidadania 

•  Desenvolver o respeito pelo outro e pelas 
suas opiniões, numa atitude de parti lha e 
de responsabil idade social.   

•  Respeitar a diversidade e solidarizar -se 
com os outros.  

•  Desenvolver uma atitude crít ica e inter-
ventiva relativamente ao que se passa no 
mundo que a rodeia.  

•     Conhecer e valorizar manifestações do 
património natural e cultural,  
reconhecendo a necessidade da sua 
preservação.  
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Deslocamentos e Equilíbrios 

(ação da criança sobre si própria 

e sobre o seu corpo em 

movimento) 

 

 
 
o Realização de atividades ao nível sensorial e manipulativa 

o Jogos com utilização de material de motricidade 

o Jogos e canções de roda 

o Exploração da hora do recreio 

o Jogos de movimento utilizando o corpo de diferentes formas 

o Jogos de identificação de pares 

o Jogos de equipas 

o Gincanas/Circuitos/Labirintos 

o Jogos tradicionais 

o Atividades que promovam a lateralidade  

o Lançamentos orientados com bolas 

o Jogos com orientação 

o Recorte orientado e livre 

o Sessões de motricidade com bola para trabalhar a coordenação 

óculo manual e óculo pedal 

o Enfiamentos e entrançamentos 

o Construção de puzzles variados 

o Disponibilização de espaços e materiais para que as crianças 
possam planear e propor os seus jogos.  

o Dinamização de situações de jogo seguindo orientações ou re-
gras. 

 

Registos gráficos in-
dividuais e coletivos 
 
Motivação e partici-
pação das crianças 

 

 

Perícia e Manipulações (ação 

da criança sobre os objetos) 

•  Cooperar em situações de jogo, 
seguindo orientações ou regras.   

• Dominar movimentos que impli-
cam deslocamentos e equi líbrios 
como: trepar, correr, salt itar,  des-
lizar,  rodopiar,  saltar a  pés juntos 
ou num só pé,  saltar sobre obstá-
culos,  baloiçar,  rastejar e rolar.  

• Controlar movimentos de períc ia 
e manipulação como: lançar, rece-
ber, pontapear, lançar em preci-
são, transportar,  driblar e agarrar  

 

Jogos (o desenvolvimento da 

criança nas relações sociais em 

atividades com os seus 

parceiros)  
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Artes Visuais 

 

 

 

 

 

 

• Desenvolver capacidades expressivas e criativas 
através de experimentações e produções plásti-
cas.  

• Reconhecer e mobilizar elementos da comunica-
ção visual,  tanto na produção e apreciação das 
suas produções, como em imagens que observa.  

• Apreciar diferentes manifestações de artes v isu-
ais,  a partir da observação de várias modalida-
des expressivas (pintura, desenho, escultura, fo-
tograf ia,  arquitetura, v ídeo, etc.),  expressando 
a sua opinião e leitura crítica  

 
 
 

 

o Registo/montagem da figura humana  

o Desenho livre e orientado 

o Recorte e colagem (utilização de diferentes materiais) 

o Pintura (utilização de diferentes técnicas) 

o Modelagem (utilização de diferentes materiais) 

o Decalque  

o Realização de trabalhos segundo critérios definidos previa-

mente: cor, ocupação do espaço, fidelidade ao que foi pe-

dido, apresentação,… 

o Registo, de formas e técnicas variadas 

o Construções 3D com materiais variados 

o Trabalhos alusivos a épocas festivas (magusto, natal, carna-

val, páscoa, dia do pai, dia da mãe …) 

o Exposição dos trabalhos das crianças envolvendo-as na sua 
escolha e na definição de critérios estéticos da sua apresen-
tação.  

o Promoção do contacto com diversas modalidades expressi-
vas (pintura, escultura, fotografia, cartaz, banda dese-
nhada, etc.) em diferentes contextos físicos (museus, gale-
rias, catálogos, monumentos, outros centros de cultura, 
etc.) e digitais (Internet, gravações…) 

 

Registos gráficos indi-
viduais e coletivos 
 
Motivação e participa-
ção das crianças 
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Jogo Dramático/ 

Teatro 

 

• Uti lizar e recriar  o espaço e os objetos,  atribu-
indo-lhes signif icados múlt iplos em atividades 
de jogo dramático, s ituações imaginárias e de 
recriação de experiências do quotidiano, indivi-
dualmente e com outros.   

• Inventar e representar personagens e s ituações, 
por inic iat iva própria e/ou a part ir  de diferentes 
propostas,  diversif icando as formas de concreti-
zação.  

• Apreciar espetáculos teatrais e outras práticas 
performativas de diferentes est ilos e caracterís-
ticas,  verbal izando a sua opinião e leitura crí-
tica.  

 

o Espaços, materiais e adereços diversos que estimulam a re-

presentação de diferentes situações e papéis sociais/ Ex-

ploração da área do “faz-de-conta”   

o Dramatização de situações da vida quotidiana e outras 

o Jogos de mímica 

o Preparação e realização de peças de teatro 

o Teatro de fantoches e/ou sombras 

o Promoção de visualização de diferentes tipos de espetácu-

los (diferenças e semelhanças entre: teatro de ator, de 

sombras, de fantoches, de marionetas) 

o Visualização de peças de teatro  

o Projetos de representação dramática 

 

Motivação e participa-
ção nas atividades 
propostas 
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 Música 

• Identificar e descrever os sons que ouve (fenó-
menos sonoros/música) quanto às suas caracte-
rísticas rítmicas, melódicas, dinâmicas, t ímbri-
cas e formais.  

• Interpretar com intencionalidade expressiva -
musical: cantos rítmicos (com ou sem palavras),  
jogos prosódicos (trava-l ínguas, provérbios, len-
galengas, adivinhas, etc.)  e canções (de diferen-
tes tonal idades,  modos, métricas, formas,  géne-
ros e est ilos).  

• Elaborar improvisações musicais tendo em conta 
diferentes estímulos e intenções uti l izando di-
versos recursos sonoros (voz, timbres corporais,  
instrumentos convencionais e não-convencio-
nais).  

• Valorizar a música como fator de identidade so-
cial e cultural.  

o Jogos de silêncio/de escuta orientada de diversos sons 

o Jogos rítmicos 

o Canções e lengas-lengas 

o Audição de diferentes trechos musicais. 

o Utilização do corpo e/ou instrumentos para acompanhar 

canções ou músicas 

o Identificar auditivamente sons vocais e corporais, sons do 

meio ambiente próximo (isolados e simultâneos), sons da 

natureza e sons instrumentais. 

o Utilização de grafismos não convencionais para identificar 

e registar sequências de intensidade, movimentos sonoros 

e sequências de sons curtos e longos. 

o Audição diversificada de música/canções de diferentes gé-

neros/culturas. 

 
 
 
 
 
Motivação e participa-
ção nas atividades 
propostas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dança 

• Desenvolver o sentido r ítmico e de relação do 
corpo com o espaço e com os outros.  

• Expressar, através da dança,  sentimentos e emo-
ções em diferentes situações.  

• Reflet ir  sobre os movimentos r ítmicos e as core-
ograf ias que experimenta e/ou observa.  

• Apreciar diferentes manifestações coreográficas 

usando l inguagem específ ica e adequada .  

o Danças de roda  
o Danças ao som de diferentes estilos musicais  
o Improvisação de movimentos ao som da música 
o Danças com pares/ coordenação de movimentos 
o Participação em coreografias simples 
o Proporcionar a observação de diversas formas de dança, 

em diferentes contextos, suportes e formatos (teatros, au-
ditórios, museus, televisão, cinema, internet, etc.) e enco-
rajar as crianças a fazer comentários introduzindo vocabu-
lário próprio. 

Motivação e participa-
ção nas atividades 
propostas 
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 Comunicação oral 

 

• Compreender mensagens orais em situações diversas de co-
municação.   

• Usar a l inguagem oral em contexto, conseguindo comunicar 
eficazmente de modo adequado à situação (produção e fun-
cionalidade)  

 

o Exploração de situações em que há repe-

tições de palavras ou sons, através de 

histórias, conversas, canções, etc. 

o Criação de ocasiões para a criança ouvir, 

criar e dizer poesia, trava-línguas e can-

tar canções.  

o Utilização de situações lúdicas de troca 

de palavras numa frase e promover a re-

flexão sobre o seu resultado. 

o Chamada a atenção das crianças para di-

ferentes tipos de unidades sonoras que 

integram as palavras (sílabas semelhan-

tes, fonemas iniciais, rimas, etc.).  

o Disponibilização de uma variedade de 

textos e tipos de escrita, integrando-os 

nas vivências quotidianas do grupo 

o Utilização de diversas formas de escrita 

(realização de cartazes, escrita em con-

junto de cartas com diversas finalidades 

e para diferentes destinatários, etc.) 

o Leitura e conversa sobre notícias e escre-

ver as relatadas pelas crianças 

o Leitura e escrita com e para as crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar os conceitos 

adquiridos através da 

realização de tarefas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consciência linguística 

 

• Tomar consciência gradual sobre diferentes segmentos orais 
que constituem as palavras (consciência fonológica) .   

• Identificar diferentes palavras numa frase (consciência da 
palavra).  

• Identificar se uma frase está correta ou incorreta e eventu-
almente corrigi - la,  expl icitando as razões dessa correção 
(consciência s intática).  

 

Funcionalidade da 

Linguagem Escrita e sua 

utilização em contexto 

 

• Identificar funções no uso da leitura e da escrita.   

• Usar a leitura e a escrita com diferentes funcionalidades nas 

ativ idades, rotinas e interações com outros.  

 

Identificação de 

convenções da Escrita 

• Reconhecer letras e aperceber-se da sua organização em pa-
lavras.  

• Aperceber-se do sentido direcional da escrita.   

• Estabelecer relações entre a escrita e a mensagem oral . 

 



DGEstE/Direção de Serviços da Região Norte 

 
Agrupamento de Escolas Abelheira 

Departamento Curricular de Educação Pré-Escolar 

Planificação Anual 
  Ano letivo 2021/2022                                                                                           

 

7 

 
Prazer e motivação para 
Ler e Escrever 

 

 

 

 

 

 

 

• Compreender que a leitura e a escrita são ativ idades que 
proporcionam prazer e sat isfação.  

• Estabelecer razões pessoais para se envolver com a leitura e 
a escrita, associadas ao seu valor e importância.   

• Sentir-se competente e capaz de usar a leitura e a escrita,  
mesmo que em formas muito inicia is e não convencionais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

o Criação oportunidades para a criança 

“imitar” a escrita e a leitura da vida cor-

rente, através da introdução de material 

o diversificado de leitura e de escrita em 

diferentes áreas da sala. 

o Organização do espaço da sala com di-

versidade de materiais a que as crianças 

possam recorrer para as explorações e 

usos da linguagem escrita  

o Promoção/exploração de jogos e materi-

ais focados para a identificação e/ou uso 

de letras e palavras. 

o Leitura e escrita perante a criança, real-

çando a relação entre a escrita e a men-

sagem oral. 

o Questionar a criança sobre o que “escre-

veu” e levá-la a explicitar 

o Proporcionar às crianças oportunidades 

de escolha sobre o que querem ler ou 

“escrever”. 

o Criação de ambientes positivos e ricos 

em oportunidades de interação com a 

leitura e a escrita que facilitem a concen-

tração e o envolvimento. 

o Envolvimento das famílias nas práticas 
de leitura desenvolvidas no jardim-de-in-
fância, incentivando a sua colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar os conceitos 

adquiridos através da 

realização de tarefas  
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Números e 

Operações 

•  Identificar quantidades através de diferentes for-
mas de representação (contagens, desenhos, sím-
bolos, escrita de números, estimativa,  etc.).   

• Resolver problemas do quotidiano que envolvam 
pequenas quantidades, com recurso à adição e 
subtração.  

o Manipulação de material de construção.  

o Jogos de observação: dominó, loto, enfiamento com mo-

delo, puzzles. 

o Jogos de seriação e classificação segundo vários atribu-

tos: tamanho, altura, espessura, cor. 

o Atividades que promovam a comparação da relação de 

grandeza entre quantidades/objetos. 

o Jogos com blocos lógicos. 

o Jogos de descoberta de diferenças /semelhanças. 

o Jogos de ordenação segundo critérios definidos.  

o Jogos de contagem crescente e decrescente. 

o Registos, utilização e leitura de gráficos e tabelas 

o Jogos e atividades variadas de associação do número à 

quantidade  

o Resolução de problemas do quotidiano que envolvam pe-

quenas quantidades, com recurso à adição e subtração 

o Atividades que promovam a nomeação e identificação de 

números. 

o Jogos e atividades do dia-a-dia em que se estimula o cál-

culo mental simples 

o Ordenação de diferentes sequências de imagens 

o Ordenação de sequências numéricas 

o Realização de pequenas operações (através da manipula-

ção de materiais) 

o Utilização de diversos jogos: tangram, geoplano, espelhos 

e simetrias 

o Utilização de instrumentos de medição (balança, régua, 

copo medidor, palmo e passo) 

o Construção de padrões: alternados, repetição e crescen-

tes  

o Construções de papel (origami)  

o Atividades que promovam a verificação de transformação 

de figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar os conceitos 

adquiridos através 

da realização de 

tarefas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização e 

Tratamento de 

Dados 

• Recolher informação pertinente para dar resposta 
a questões colocadas,  recorrendo a metodologias 
adequadas ( l istagens, desenhos, etc.).  

• Uti lizar gráf icos e tabelas simples para organizar a  
informação recolhida e interpretá - los de modo a 
dar resposta às questões colocadas.  

Geometria 

• Localizar objetos num ambiente familiar,  ut il i-
zando conceitos de orientação.  

• Identificar pontos de reconhecimento de locais e 
usar mapas simples.   

• Tomar o ponto de vista de outros, sendo capaz de 
dizer o que pode e não pode ser v isto de uma de-
terminada posição.  

• Reconhecer e operar com formas geométricas e fi-
guras, descobrindo e referindo propriedades e 
identif icando padrões, simetrias e projeções.  

Medida 

•  Compreender que os objetos têm atributos men-
suráveis que permitem compará -los e ordená-los.   

• Escolher e usar unidades de medida para respon-
der a necessidades e questões do quotidiano  
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Interesse e 

Curiosidade pela 

matemática 

• Mostrar interesse e curiosidade pela matemática,  
compreendendo a sua importância e util idade.   

• Sentir-se competente para l idar com noções mate-
máticas e resolver problemas.  

o Construção e interpretação de pictogramas simples 

o Utilização de situações do dia-a-dia para proporcionar 

oportunidades de contagem (número das crianças pre-

sentes na sala, dos pacotes de leite bebidos, das crianças 

que almoçam, etc.). 
o Representação e compreensão de situações-problema 

propostas partindo do seu conhecimento informal. 

o Utilização de gráficos e tabelas simples para organizar a 

informação recolhida e interpretá-los de modo a dar res-

posta às questões colocadas. 

o Criação de oportunidades para que inventem, expliquem 

e opinem (individualmente ou em grupo) as estratégias 

utilizadas para resolver uma situação/problema matemá-

tica. 

 

 

 

 

 
Verificar os conceitos 

adquiridos através 

da realização de 

tarefas 
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Introdução à 
metodologia 
científica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abordagem às 
Ciências 
 
 

• Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia cientí-
fica nas suas diferentes etapas: questionar, colocar hipóteses, prever 
como encontrar respostas, experimentar e recolher informação, orga-
nizar e analisar a informação para chegar a conclusões e comunicá-las.  

 

 

Conhecimento do mundo social 

• Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes grupos do 
meio social próximo (ex. família, jardim de infância, amigos, vizi-
nhança).  

• Reconhecer unidades básicas do tempo diário, semanal e anual, com-
preendendo a influência que têm na sua vida 

• Conhecer elementos centrais da sua comunidade, realçando aspetos fí-
sicos, sociais e culturais e identificando algumas semelhanças e diferen-
ças com outras comunidades.  

• Estabelecer relações entre o presente e o passado da sua família e co-
munidade, associando-as a objetos, situações de vida e práticas cultu-
rais.  

• Conhecer e respeitar a diversidade cultural.  
 

Conhecimento do mundo físico e natural 

• Compreender e identificar características distintivas dos seres vivos e 
reconhecer diferenças e semelhanças entre animais e plantas.  

 
 

o Conversas orientadas sobre: nome; idade; morada; sexo; jar-
dim-de-infância; rua; freguesia e país 

o Festejar o dia do pai, mãe, família- trabalhos relacionados com 
os mesmos 

o Festejar as tradições locais (Festa da localidade, feriados histó-
ricos, Magusto, Natal Carnaval, Páscoa…) e outras efemérides 

o Visitas a outras Instituições 

o Contactar diretamente com algumas profissões 

o Pesquisar sobre a utilidade de cada profissão 

o Pesquisar sobre o passado da sua família, da sua terra e do seu 
país 

o Contactar pessoalmente ou pesquisar em livros e/ou vídeos 
outras raças e culturas, valorizando as suas características (ali-
mentação, música, vestuário e festividades) 

o Passeios pela freguesia para observar a Natureza e suas trans-
formações 

o Observação de plantas e animais ao vivo e/ou em imagens; 
o Recolha de fotografias das plantas e dos animais, para elabo-

ração de álbuns 
o Pesquisas sobre a vida de alguns animais: alimentação; repro-

dução; revestimento do corpo e locomoção  
o Selecionar o lixo e colocá-lo no ecoponto doméstico 
o Reconhecer os locais corretos de depósito de lixo 
o Reciclar papel e material de desperdício 
o Observação de plantas (crescimento e composição) 
o Elaboração de quadros de registo para reconhecer a importân-

cia do tempo atmosférico 
 
 

Observação direta du-
rante as atividades. 
 
Observação indireta: 
 
Registos gráficos indi-
viduais e coletivos 
 
Registo das aprendiza-
gens no final do perí-
odo. 
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Mundo 
Tecnológico e 
Utilização das 
Tecnologias 

 
 

 

• Compreender e identificar diferenças e semelhanças entre diversos ma-
teriais (metais, plásticos, papéis, madeira, etc.), relacionando as suas 
propriedades com os objetos feitos a partir deles.  

• Descrever e procurar explicações para fenómenos e transformações 
que observa no meio físico e natural.  

• Demonstrar cuidados com o seu corpo e com a sua segurança.  

• Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da 
natureza e respeito pelo ambiente.  
 

 

 

 

• Reconhecer os recursos tecnológicos do seu ambiente e explicar as suas 
funções e vantagens.  

• Utilizar diferentes suportes tecnológicos nas atividades do seu quotidi-
ano, com cuidado e segurança.  

Desenvolver uma atitude crítica perante as tecnologias que conhece e 
utiliza. 

 

 
 
 
 
 

 
o Identificação das principais alterações do ambiente nas 4 esta-

ções do ano 
o Contactar e experimentar diferenças entre texturas, cor, con-

sistência… 
o Experiências físicas 
o Recolha de amostras dos vários tipos de terra, rochas… 
o Experiências com sementes: germinação; condições de vida 

das plantas 
o  Experiências com alimentos apelando aos 5 sentidos 
o Semana da alimentação 
o Identificação de frutos e legumes 

 

 

 

o Realização de jogos didáticos 

o Pesquisas acerca de assuntos relacionados com os projetos 

em desenvolvimento ou outros do interesse do grupo 

o Gravações áudio e vídeo 

o Visualização de filmes do grupo ou outros 

o Tratamento de dados 

o Elaboração de postais alusivos a temas específicos 

 

 

Predisposição para 

aprender (interesse, 

motivação, 

curiosidade e 

utilização correta das 

tecnologias) 
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