
 
 

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. 



 

 

PLANIFICAÇÃO ANUAL 2021/2022 

ATIVIDADE: DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL– AAAF 

 
ANO: PRÉ-ESCOLAR 

3º Período 
 
 
 

Conteúdos Objetivos Temática Semanal Materiais Atividades 

-- abril 
 
 
 
 
 

-- maio 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- junho 

-- 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 – A importância da 
Leitura 
Semana da Dança 

 
 

Semana - À descoberta do 
Universo 
Semana da Família 
Semana do Continente 
Europeu 
Semana Todos Diferentes, 
Todos Iguais 

 
 

Semana da Criança 
Semana dos Oceanos 
Semana – “A Escolha é Tua” 
Semana do São João 
Semana do Encerramento 
Letivo 

-- 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 



 

 

PLANIFICAÇÃO ANUAL 2021/2022 

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 

 

3º Período 
 
 
 

Conteúdos Objetivos Temática Semanal Materiais Atividades 

-- abril 
Teatro de sombras 

 
 
 
 
 

-- maio 
Dramatização 

 
 
 
 

-- junho 
Dramatização 

-- Desenvolver o gosto de 
participar nas representações, 
nas danças e nas canções 
coletivas 

 
 
 

-- Confiar nas possibilidades de 
realização e de execução 
artísticas 

 
 
 

-- Valorizar as produções dos 
colegas 

 

-- Realizar produções artísticas 
de modo progressivo e 
autónomo 

Semana – A importância da 
Leitura 
Semana da Dança 

 
Semana - À descoberta do 
Universo 
Semana da Família 
Semana do Continente 
Europeu 
Semana Todos Diferentes, 
Todos Iguais 

 
Semana da Criança 
Semana dos Oceanos 
Semana – “A Escolha é Tua” 
Semana do São João 
Semana do Encerramento 
Letivo 

-- Material de pintura e desenho 
 

-- Objetos variados 
 

-- tecidos 
 

-- computador 

-- Participação em teatros de 
sombras. 

 
 
 
 

-- Dramatização de situações. 
 
 

-- Imitação e controlo de gestos 
para expressar sentimentos e 
vivências. 

 

 
-- Utilização de objetos musicais 
como acompanhamento de 
jogos corporais e dramáticos. 



 

 

Expressão Plástica 

 
3º Período

Conteúdos Objetivos Temática Semanal Materiais Atividades 

-- abril 
Desenho, pintura, colagem & 
modelagem 

 
 
 
 
 
 

-- maio 
Recorte e representação 

 
 
 
 

-- junho 
Arte e Cultura 

-- Descobrir novos meios de 
expressão com vários materiais 

 
 
 

-- Recriar momentos de uma 
atividade em desenho 

 
 
 

-- Realizar com facilidade a 
mistura de cores básicas 

 
 
 

-- Realizar “obras de arte” 
tridimensionais como a 
modelagem com barro, areia 
molhada, pasta de papel, pasta 
de farinha 

Semana – A importância da 
Leitura 
Semana da Dança 

 
Semana - À descoberta do 
Universo 
Semana da Família 
Semana do Continente 
Europeu 
Semana Todos Diferentes, 
Todos Iguais 

 
Semana da Criança 
Semana dos Oceanos 
Semana – “A Escolha é Tua” 
Semana do São João 
Semana do Encerramento 
Letivo 

-- Material de pintura e desenho 
 

-- Objetos variados 
 

-- tecidos 
 

-- computador 

-- Realização de registos com 
divisão da folha 

 
-- Realização de bandas 
desenhadas de histórias 
conhecidas 

 

-- Preparação das tintas para 
usar nas suas pinturas 

 
-- Realização de trabalhos 
coletivos com materiais 
diversos (lã, aparos de madeira, 
algodão, elementos da 
natureza…) 

 
-- Exploração de materiais de 

desperdício/caixas, frascos, 
rolhas, tampas) 

 

-- Realização de trabalhos em 
tecelagem 



 

 

PLANIFICAÇÃO ANUAL 2021/2022 

ATIVIDADE: PSICOMOTRICIDADE– AAA 

3º Período 

Conteúdos Objetivos Temática Semanal Materiais Atividades 

-- abril 
Jogos Coletivos que envolva o 
respeito pelas regras 
estabelecidas 

 
 
 

 
-- maio 
Jogos lúdicos com envolvimento 
social 

 
 
 
 

 
-- junho 
Jogos de manuseamento e 
exploração das características 
de objetos com diferentes 
relevos 

-- Domínio da expressão motora 
e do comportamento em grupo 

 
 
 

-- Desenvolvimento das 
competências motoras de 
forma lúdica e tendo em conta 
o domínio da expressão motora 

 
 
 

-- Desenvolvimento da 
coordenação motora, destreza, 
agilidade e lateralidade. 

Semana – A importância da 
Leitura 
Semana da Dança 

 
Semana - À descoberta do 
Universo 
Semana da Família 
Semana do Continente 
Europeu 
Semana Todos Diferentes, 
Todos Iguais 

 
Semana da Criança 
Semana dos Oceanos 
Semana – “A Escolha é Tua” 
Semana do São João 
Semana do Encerramento 
Letivo 

-- Cds 
 

-- Objetos variados 
 

-- rádio 
 

-- computador 
 

-- acessórios 

-- Jogo do lencinho, jogo do Rei 
manda 

 
 

-- Jogo das cadeiras, mantendo 
o equilíbrio, Jogo dos passes, 
regulando a intensidade do 
passe/lançamento, Receção 
com duas mãos 

 
 

-- Jogo dos balões, atirar o 
balão ar e dar vários toques 
sem o deixar cair 


