
 
 

Atividades de Animação e Apoio à Família 

Planificação Geral das Atividades – Ano Letivo 2021/2022 

 
 

  
2ª feira 

 
3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Manhã Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento 

      

Tarde 

Lanche Lanche Psicomotricidade 
(Ginásio) 

Lanche Lanche 

Histórias, Leitura ou 
Expressão 
Plástica / 

 
Lanche 

Expressão 
Dramática 

Brincar no Exterior 

Cinema Ciências    

(Biblioteca / Sala AAAF) (Sala AAAF)  (Sala Música / Biblioteca)  

Atividades de Jogo 
Espontâneo 

Atividades de Jogo 
Espontâneo 

Atividades de Jogo 
Espontâneo 

Atividades de Jogo 
Espontâneo 

Atividades de Jogo 
Espontâneo 

 
Nota: No decorrer da semana serão abordados os 4 domínios (Dança e Expressão Corporal, Psicomotricidade, Expressão Dramática e Expressão Plástica/Ciências) 

com o tema da semana previsto. 



 

 

ATIVIDADE: PSICOMOTRICIDADE– AAAF 

ANO: PRÉ-ESCOLAR 

2º Período 
 
 

Conteúdos Objetivos Temática Semanal Materiais Atividades 

-- janeiro 
Atividades relacionadas com o 
espaço exterior 

 
 
 
 

-- fevereiro 
Atividades relacionadas com 
Manipulação de Objetos 

 
 
 
 
 

-- março 
Atividades relacionadas 
com a Coordenação dos 
Movimentos 

-- Desenvolver o domínio da 
expressão motora 

 
 

-- Desenvolver o domínio da 
expressão motora e equilíbrio 
postural 

 
 

-- Desenvolver o domínio da 
expressão motora 

Semana dos Reis 
Semana – “Vamos Trabalhar 
Valores, Afetos e 
Solidariedade” 
Semana do Corpo Humano 
Semana – A História dos 
Transportes 

 
Semana da Amizade 
Semana dos Namorados 
Semana – Vamos explorar a 
Natureza 
Semana do carnaval 

 
Semana dos Jogos 
Tradicionais 
Semana do Meio Ambiente 
Semana do Dia do Pai 
Semana da Primavera 

 
Semana do Ciclo da Água 
Semana da Páscoa 

-- Cds 
 

-- Objetos variados 
 

-- rádio 
 

-- computador 
 

-- acessórios 

 
-- Correr, saltar de forma livre, 
saltar a pés juntos, saltar em 
tesoura 

 

-- Brincar com bolas, agarrando-
as e atirando-as aos colegas 

 
-- Envolvimento em projetos de 
coreografias e memorização de 
movimentos 



 

 

ATIVIDADE: DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL– AAAF 

ANO: PRÉ-ESCOLAR 
 

2º Período 
 
 
 

Conteúdos Objetivos Temática Semanal Materiais Atividades 

-- janeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- fevereiro 
 
 
 
 

 
-- março 

-- identificar os principais tipos 
de ações motoras em dança 

 
 
 
 
 
 

 
-- Desenvolver o conhecimento 
e o gosto pela Música e Dança 

 
 
 
 

 
-- Participar em danças simples 
com precisão de movimentos 

 
 

 
-- Promover a 
interdisciplinaridade 

Semana dos Reis 
Semana – “Vamos Trabalhar 
Valores, Afetos e 
Solidariedade” 
Semana do Corpo Humano 
Semana – A História dos 
Transportes 

 

Semana da Amizade 
Semana dos Namorados 
Semana – Vamos explorar a 
Natureza 
Semana do carnaval 

 
Semana dos Jogos 
Tradicionais 
Semana do Meio Ambiente 
Semana do Dia do Pai 
Semana da Primavera 

 

Semana do Ciclo da Água 
Semana da Páscoa 

-- Cds 
 

-- Objetos variados 
 

-- rádio 
 

-- computador 
 

-- acessórios 

 
-- Associação de danças a 
determinadas músicas 

 
-- O fazer – INTERPRETAR – a 

experiência de dançar, o 

trabalho técnico e expressivo 

 
-- O criar – COMPOR – a 

experiência de coreografar, o 

trabalho da imaginação e da 

invenção 

 
-- O analisar – APRECIAR – a 
experiência de sentir, pensar e 
intervir 



 

 

ATIVIDADE: EXPRESSÕES ARTÍSTICAS & CIÊNCIAS– AAAF 

 
ANO: PRÉ-ESCOLAR 

No que concerne à área de Atividades Expressivas, pretende-se proporcionar às crianças momentos de aprendizagem diversificados, ricos e significativos, em que seja 

possível o contacto com várias formas e expressões artísticas, apelando, assim, ao sentido crítico, criatividade e expressividade. Igualmente, almeja-se a potencialização de 

capacidades e competências, que tenham em consideração o contexto envolvente das crianças. 

Como objetivos específicos indicamos (a) Promover o enriquecimento e a expressão de criatividade e vivência de formas e expressões artísticas diversas, (b) Desenvolver 

atividades artísticas integrando o contexto envolvente das crianças, (c) Desenvolver as atividades numa amálgama de articulação com incidência nas componentes que 

integram o ensino Pré-Escolar e (d) Incentivar o desenvolvimento do espírito criativo, inovador, estético e artístico das crianças através de atividades expressivas. 

 
A nível do esquema corporal pretende-se desenvolver uma imagem ajustada e positiva de si próprio, progredindo no conhecimento do próprio esquema corporal, assim 

como descobrir e utilizar as próprias possibilidades motoras, sensitivas e expressivas. Simultaneamente pretende-se também adquirir a coordenação e o controlo dinâmico 

geral do próprio corpo para a execução de tarefas da vida quotidiana e de atividades recreativas, tal como aplicar a coordenação oculomotora para manipular e explorar 

objetos com um grau de precisão maior. 

No que diz respeito à organização espacial deve-se iniciar e desenvolver a aquisição das destrezas próprias da organização espacial, para progredir na segurança e precisão 

das deslocações através do espaço próprio e estruturar o espaço exterior e localizar nele o próprio corpo e os objetos. 

Por fim, a organização temporal passa por perceber as manifestações rítmicas presentes no que sucede à volta, adequar o próprio comportamento às exigências das 

sequências temporais dos outros, sequenciar adequadamente acontecimentos vividos e aplicar, nas ações quotidianas e nos jogos, cálculos de tempos de velocidade, 

duração, simultaneidade e sucessão. 



 

 

Expressão Dramática 
 

2º Período 
 
 
 

Conteúdos Objetivos Temática Semanal Materiais Atividades 

-- janeiro 
Mimica 

 
 
 
 
 
 

 
-- fevereiro 
Fantoches 

 
 
 
 

 
-- março 
Imitação 

-- Criar e encenar pequenas 
histórias 

 
 
 
 
 
 
 

-- Realizar teatros de fantoches 
 
 
 
 
 
 

-- Tirar o melhor proveito da 
utilização de novos técnicos de 
representação 

Semana dos Reis 
Semana – “Vamos Trabalhar 
Valores, Afetos e 
Solidariedade” 
Semana do Corpo Humano 
Semana – A História dos 
Transportes 

 
Semana da Amizade 
Semana dos Namorados 
Semana – Vamos explorar a 
Natureza 
Semana do carnaval 

 
 

Semana dos Jogos 
Tradicionais 
Semana do Meio Ambiente 
Semana do Dia do Pai 
Semana da Primavera 

 

Semana do Ciclo da Água 
Semana da Páscoa 

-- Material de pintura e desenho 
 

-- Objetos variados 
 

-- tecidos 
 

-- computador 

 
-- Imitação do quotidiano nas 
várias áreas de trabalho 

 
-- Realização de danças em 
grupo, com regras pré- 
definidas. 

 
-- Dramatizações mímicas de 
histórias tradicionais. 



 

 

Expressão Plástica 

2º Período 
 

Conteúdos Objetivos Temática Semanal Materiais Atividades 

-- janeiro 
Desenho, pintura, colagem e 
recorte 

 
 
 
 
 
 

-- fevereiro 
Representação 

 
 
 
 
 
 

-- março 
Arte & Cultura 

 
-- Realização de colagens, 
partindo da observação de uma 
obra de arte 

 
 
 
 
 
-- Realização de recorte e 
colagem de papel, para realizar 
objetos 

Semana dos Reis 
Semana – “Vamos Trabalhar 
Valores, Afetos e 
Solidariedade” 
Semana do Corpo Humano 
Semana – A História dos 
Transportes 

 
Semana da Amizade 
Semana dos Namorados 
Semana – Vamos explorar a 
Natureza 
Semana do carnaval 

 
 

Semana dos Jogos 
Tradicionais 
Semana do Meio Ambiente 
Semana do Dia do Pai 
Semana da Primavera 

 

Semana do Ciclo da Água 
Semana da Páscoa 

-- Material de pintura e desenho 
 

-- Objetos variados 
 

-- tecidos 
 

-- computador 

 
-- Empregar corretamente os 
utensílios plásticos básicos 

 
-- Desenvolver os movimentos 
necessários para conseguir 
precisão na realização de “obras 
de arte” 

 

-- Utilizar as suas próprias 
capacidades expressivas para 
realizar pequenas atividades 
plásticas 

 

-- Aperfeiçoar habilidades 
manipulativas conhecidas 

 
 

 

 

 

 

 

 


