
 
 

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 

 

 

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

possível desenvolver as capacidades dos alunos ao nível da imaginação, perceção, comunicação e relacionamento com os outros, bem como promover a autoconfiança e 

espontaneidade  

Como objetivos específicos indicamos (a) Diferenciar a dimensão educativa da dança e expressão corporal (que deve nortear a sua intervenção) de outras dimensões, 

nomeadamente a artística e a lúdica, (b) Dominar a noção de ação motora e identificar os principais tipos de ações motoras em dança, (c) Elaborar planos de aula 

selecionando alguns dos exercícios propostos ou criando outros, de modo a cumprir os objetivos educacionais definidos nos programas institucionais, (d) Promover a 

transmissão de cultura dos povos e do folclore local e regional, (e) Desenvolver o conhecimento e o gosto pela Música e Dança, (f) Promover o desenvolvimento integral das 

crianças, através de uma atividade que alia a música ao ritmo, alegria, coordenação e relação interpessoal e (g) Promover a interdisciplinaridade e a relação com a 

comunidade educativa. 

 

A Dança e Expressão Corporal pretendem desenvolver as capacidades dos alunos ao nível da imaginação, perceção, comunicação e relacionamento com os outros, 

bem como promover a autoconfiança e espontaneidade. 

O ensino da Dança deve centrar-se em três grandes propostas de aprendizagem e experimentação:  

I. O fazer – INTERPRETAR – a experiência de dançar, o trabalho técnico e expressivo; 

II. O criar – COMPOR – a experiência de coreografar, o trabalho da imaginação e da invenção; 

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



                    

Os conteúdos deverão ser vivenciados pelos alunos ao longo das aulas, primeiro isoladamente e sob a forma de exercícios práticos muito simples e, ao longo do 

percurso e aprendizagem e conforme as necessidades e capacidades de cada grupo, através do relacionamento dos elementos em jogos de aprendizagem que dão aos 

alunos, desde o início, a noção da relação intrínseca entre fatores, ideia essencial à compreensão da Dança. 

A música é um fator essencial de toda esta aprendizagem, pois a seleção musical pode conduzir os alunos muito mais facilmente aos materiais e à atmosfera da 

Dança, que se joga no concreto do corpo com o abstrato do desenho coreográfico.  

Durante as aulas, há, ainda, a possibilidade de lembrar a Dança como património cultural, através das danças de roda, das memórias que os corpos carregam dos 

tempos em que se trabalhava nos campos do concelho de Torres Novas ou de danças de outras paragens mais longínquas (africanas, indianas, etc.): uma abordagem local 

(a partir do folclore) e global.  

A dança como património e expressão de multiculturalidade pode ser abordada com recurso a fotografias, a pinturas, a excertos curtos de filmes ou mesmo 

recorrendo ao contacto com os que dominam “o saber dançar e cantar” de outros tempos ou de outros territórios (como os ranchos folclóricos locais/regionais ou outras 

associações) 

Tendo em conta a limitação de uma hora semanal e o público-alvo, definiu-se uma estrutura tripartida para uma progressão pedagógica simples, exequível e que 

possibilite a promoção das capacidades performativas dos alunos e a descoberta dos diversos estilos de dança e expressão corporal, sendo esta adaptada à temática sema-

nal vivenciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

1º Período 

 

Conteúdos Objetivos Temática Semanal Materiais Atividades 

-- setembro 
 
 
 
 
-- outubro 
 
 
 
 
 
 
-- novembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- dezembro 

-- 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 de Integração 
 Semana dos Afetos 
 

 
Semana dos Animais  
Semana da Roda dos Alimentos 
Semana “Criação de uma 
História” 
Semana do Hallowen 

 
 
Semana da Floresta  
Semana do São Martinho 
Semana – “Os Tesouros do 
Mar” 
Semana da Ciência em Ação – O 
Magnetismo 
Semana das Profissões – O Que 
Quero Ser Quando for Grande. 

 
 
Já cheira a NATAL – Vamos 
decorar a nossa sala. 
 
Semana da Prenda de Natal 

 

 
-- 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: PSICOMOTRICIDADE– AAAF 

 

ANO: PRÉ-ESCOLAR 

 

No que concerne à área de Psicomotricidade pretende-se proporcionar às crianças momentos de atividade física enriquecedores e que ajudem a um desenvolvimento 

motor integrado das crianças, bem como à exploração do meio físico em que convivem diariamente 

Ao longo dos primeiros anos de vida são adquiridas capacidades de controlo de movimentos numa interação com o meio físico e social. No que respeita à idade pré-escolar, 

esta é uma fase crucial do desenvolvimento das crianças. É durante esta fase que adquirem e aperfeiçoam habilidades motoras, que começam a dominar o seu corpo, que 

adquirem formas de locomoção como andar, saltar, correr, etc. É também nesta idade que as habilidades motoras finas e globais se estabelecem, sendo gradualmente 

aperfeiçoadas (Neto & Marques, 2004). 

Posto isto, a expressão-motora deve proporcionar ocasiões de exercício, de modo a permitir que as crianças aprendam a utilizar e a dominar melhor o seu próprio corpo. 

Esta é uma área fundamental para o desenvolvimento global da criança, em particular na aquisição de destrezas motoras, hábitos e atitudes indispensáveis para uma vida 

ativa e saudável, sendo então primordial que, tanto no ambiente familiar, escolar e/ou social, exista a preocupação em estruturar possibilidades para que a criança seja 

estimulada amplamente a dominar os seus movimentos. Portanto, a atenção deve estar voltada para que a criança tenha acesso a um desenvolvimento motor adequado 

(Neto, 2004). 

No que diz respeito ao desenvolvimento motor na idade pré-escolar, é atribuída por alguns autores bastante importância ao jogo. Por exemplo, para Neto e 

Marques (2004) “o jogo é uma das formas através da qual a criança se socorre para interiorizar o seu envolvimento físico e social”. 

Depois de se entender a importância que há em que as crianças possam ter a oportunidade de ter um ótimo desenvolvimento motor surge a necessidade de 

compreender as áreas de intervenção e os domínios de competência, ou seja, entre as várias metas propostas para o domínio das expressões no jardim-de-



                    

infância, a organização da expressão motora procura que cada criança vá desenvolvendo a sua motricidade global e fina, o seu equilíbrio e o seu controlo 

muscular, a fim de a preparar para os primeiros anos da escolarização, concentrando todas as atividades desenvolvidas em três grandes domínios: os 

deslocamentos e equilíbrios, a perícia e as manipulações e jogos. 

Como objetivos específicos indicamos (a) desenvolver noções relacionadas com a corporalidade, o espaço, a lateralidade e a coordenação motora, (b) 

possibilitar às crianças o conhecimento e potencialização das suas capacidades físico-motoras, (c) Contribuir para o desenvolvimento motor das crianças e 

(d) Propor atividades no âmbito da Motricidade que permitam momentos lúdicos.  

Tendo em conta a limitação de uma hora semanal e o público-alvo, definiu-se uma estrutura tripartida para uma progressão pedagógica simples, exequível e 

que possibilite a promoção das capacidades performativas das crianças, sendo esta adaptada à temática semanal vivenciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

1º Período 

 

Conteúdos Objetivos Temática Semanal Materiais Atividades 

-- setembro 
Atividades na área da Dança, 
Percurso e Relaxamento 
 
 
 
-- outubro 
Atividades na área da Expressão 
Corporal 
 
 
 
 
-- novembro 
Atividades de Interação com 
Crianças e Adultos 
 
 
-- dezembro 
Atividades para sucesso 
Individual 

-- Desenvolver a coordenação 
motora, noção de espaço, 
equilíbrio, ritmo e atenção 
 
-- Estimular a capacidade de 
observar e imitar posições e 
movimentos 
 
-- Desenvolver o contacto na 
área da formação pessoal e 
social 
 
-- Regular o sopro-domínio da 
expressão motora 

Semana de Integração 
 Semana dos Afetos 
 

 
Semana dos Animais  
Semana da Roda dos Alimentos 
Semana “Criação de uma 
História” 
Semana do Hallowen 

 
Semana da Floresta  
Semana do São Martinho 
Semana – “Os Tesouros do 
Mar” 
Semana da Ciência em Ação – O 
Magnetismo 
Semana das Profissões – O Que 
Quero Ser Quando for Grande. 

 
Já cheira a NATAL – Vamos 
decorar a nossa sala. 
 
Semana da Prenda de Natal 

 
-- Cds 

 
-- Objetos variados 
 
-- rádio 
 
-- computador 
 
-- acessórios 
 
-- arcos, bolas e cordas 
 
-- colchão 
 
 
 

 
-- Movimentos simples 
utilizando apenas o peso do 
corpo 
 
-- Jogo da mímica 
 
-- Jogos envolvendo crianças e 
adultos 
 
-- Fazer bolinhas de sabão 

 

 



 

 

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 
 
 

1º Período 
 
 
 

Conteúdos Objetivos Temática Semanal Materiais Atividades 

-- setembro 
Jogo dramático 

 
 
 

 
-- outubro 
Jogo Simbólico 

 
 
 
 

-- novembro 
Dança 

 
 
 
 
 
 
 

-- dezembro 

-- Conhecer e valorizar as 
possibilidades expressivas 

 
 
 

 
-- Adquirir a capacidade de 
planificar uma ação perante a 
realização de jogos dramáticos 

 
 

 
-- Participar em danças simples 
com precisão de movimentos 

Semana de Integração 
Semana dos Afetos 

 

 
Semana dos Animais 
Semana da Roda dos Alimentos 
Semana “Criação de uma 
História” 
Semana do Hallowen 

 
Semana da Floresta 
Semana do São Martinho 
Semana – “Os Tesouros do 
Mar” 
Semana da Ciência em Ação – O 
Magnetismo 
Semana das Profissões – O Que 
Quero Ser Quando for Grande. 

 
Já cheira a NATAL – Vamos 

decorar a nossa sala. 
 

Semana da Prenda de Natal 

 

-- Material de pintura e desenho 
 

-- Objetos variados 
 

-- tecidos 
 

-- computador 

 

--Associação de danças a 
determinadas músicas. 

 
-- Participação em cantos, 
danças e em dramatizações 
propostas ao grupo 



 

 
 

Expressão Plástica 

1º Período 
 
 
 

Conteúdos Objetivos Temática Semanal Materiais Atividades 

-- setembro 
Desenho e Pintura 

 
 
 
 

-- outubro 
Representação 

 
 
 
 

 
-- novembro 
Arte & Cultura 

 
 
 

 
-- dezembro 

-- Conhecer e utilizar materiais 
e técnicas diversas para realizar 
as suas “obras de arte” 

 
 

-- Conhecer e valorizar as 
possibilidades de distintos 
códigos artísticos como meio de 
expressão; 

 
 
 

-- Realizar composições 
plásticas pessoais, utilizando 
técnicas e materiais diferentes 

Semana de Integração 
Semana dos Afetos 

 

 
Semana dos Animais 
Semana da Roda dos Alimentos 
Semana “Criação de uma 
História” 
Semana do Hallowen 

 
Semana da Floresta 
Semana do São Martinho 
Semana – “Os Tesouros do 
Mar” 
Semana da Ciência em Ação – O 
Magnetismo 
Semana das Profissões – O Que 
Quero Ser Quando for Grande. 

 
Já cheira a NATAL – Vamos 

decorar a nossa sala. 
 

Semana da Prenda de Natal 

 
-- Material de pintura e desenho 

 
-- Objetos variados 

 
-- tecidos 

 

-- computador 

 
-- Conhecer e utilizar materiais 
e técnicas diversas para realizar 
as suas “obras de arte” 

 
-- Conhecer e valorizar as 
possibilidades de distintos 
códigos artísticos como meio de 
expressão; 

 

-- Realizar composições 
plásticas pessoais, utilizando 
técnicas e materiais diferentes 



 

 

 

No que concerne à área de Atividades de Ciências, pretende-se proporcionar às crianças momentos de aprendizagem diversificados através da vivência das mais variadas 

experiências. A criança vive rodeada de uma série de fatores externos que suscitam a sua curiosidade e a convidam a questionar-se sobre locais, objetos, instrumentos e 

máquinas. Assim sendo, uma sensibilização precoce para as ciências e a metodologia científica, irá torná-la cada vez mais curiosa, despertando interesse para explorar, 

questionar, descobrir e compreender o meio envolvente (Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, 2016). 

Conscientes desta importância para o desenvolvimento integral da criança, através daqueles que são os seus conhecimentos prévios, pretende-se elaborar com a mesma 

diferentes protocolos experimentais que a permitam encontrar as respostas às suas questões-problema. Para tal, iremos apoiar-nos nas sugestões partilhadas pela Direção- 

Geral da Educação através dos seus Guiões didáticos – Coleção Ensino Experimental das Ciências, elaborados para o 1º Ciclo do Ensino-Básico, mas facilmente adaptados ao 

currículo da Educação Pré-Escolar. 

Como objetivos específicos indicamos (a) Desenvolver projetos significativos através de atividades lúdico-didáticas, (b) Promover a descoberta, através da componente 

experimental, integrando o contexto envolvente das crianças e (c) Descrever e procurar explicações para fenómenos e transformações que a criança observa no mio físico e 

natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Temática Semanal AAAF &CAF 2021_22 
Temática Semanal 21_22 Calendarização 

Semana dos Animais  
(04 a 08) 
 

 
 
 
 
 
 

outubro 

Semana da Roda dos Alimentos 
(11 a 15) 
 

Semana “Criação de uma História” 
(18 a 22) 
 

Semana do Hallowen 
(25 29) 
 

Semana da Floresta  
(1 a 5) 
  

 
 
 
 
 
 

novembro 

Semana do São Martinho 
(8 a a12) 
 

Semana – “Os Tesouros do Mar” 
(15 a 19) 
 

Semana da Ciência em Ação – O Magnetismo 
(22 a 26) 
 

Semana das Profissões – O Que Quero Ser 
Quando for Grande. 
(29 novembro a 3 dezembro) 
 

 
 
 
 

dezembro Semana – Já cheira a NATAL – Vamos decorar a 
nossa sala. 
(6 a 10) 

Semana da Prenda de Natal 
(13 a 18) 
 

Interrupções de Natal 20 a 3 de dezembro 

Semana dos Reis  
(3 a 7) 

 
 
 

 
janeiro 

 

Semana – “Vamos Trabalhar Valores, Afetos e 
Solidariedade” 
(10 a 14) 

Semana do Corpo Humano 
(17 a 21) 

Semana – A História dos Transportes 
(24 a 28) 


