
                    

PLANIFICAÇÃO ANUAL 2022/2023 

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 Semestre 

 

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 
 
 
-- janeiro 
Atividades relacionadas com o 
espaço exterior 

-- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- Desenvolver o domínio da 
expressão motora 
 

-- Semana de Integração 
-- Semana dos Afetos 
-- Semana dos 5R`s 

 
-- Semana da Música 
-- Semana da Alimentação 
-- Semana da Poupança 
-- Semana do Halloween 

 
-- Semana dos Sentidos 
-- Semana do Magusto 
-- Semana das Atividades 
Profissionais   
-- Semana da Matemática 
-- Semana das Curiosidades de 
Natal 

 
-- Semana das decorações de 
Natal 
-- Semana da Festa de Natal 

 

-- Semana da Paz 
-- Semana das Plantas 
-- Semana da Ciência 
-- Semana das Atividades Extra 

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

 



                    

 
-- fevereiro 
Atividades relacionadas com 
Manipulação de Objetos 
 

 
 
-- Desenvolver o domínio da 
expressão motora e equilíbrio 
postural 
 

 
 
 
-- Semana dos Afetos 

 

 

 

2º Semestre 

 

Conteúdos Objetivos Temática Semanal Materiais Atividades 

 
-- fevereiro 
Atividades relacionadas com 
Manipulação de Objetos 
 
 
 
 
 
-- março 
Atividades relacionadas com a 
Coordenação dos Movimentos 
 
 
-- abril 
Jogos Coletivos que envolva o 

 
-- Desenvolver o domínio da 
expressão motora e equilíbrio 
postural 
 
 
-- Desenvolver o domínio da 
expressão motora 
 
-- Domínio da expressão motora 
e do comportamento em grupo 
 
 
 
-- Desenvolvimento das 
competências motoras de 

-- Semana dos Namorados 
-- Semana do Carnaval 
-- Semana dos Desafios 
 
 
-- Semana do Ambiente e da 
Cidadania 
-- Semana do Dia do Pai 
-- Semana da Água 
-- Semana da Páscoa 
 
-- Semana da Saúde 
-- Semana da Casa 
-- Semana do Livro e da Leitura 
-- Semana do Dia Mundial da 
Dança 

-- Cds 
 

-- Objetos variados 
 
-- rádio 
 
-- computador 
 
-- acessórios 
 
 
 

 
-- Brincar com bolas, agarrando-
as e atirando-as aos colegas 
 
-- Envolvimento em projetos de 
coreografias e memorização de 
movimentos 
 
-- Jogo do lencinho, jogo do Rei 
manda 
 
 
-- Jogo das cadeiras, mantendo 
o equilíbrio, Jogo dos passes, 
regulando a intensidade do 
passe/lançamento, Receção 



                    

respeito pelas regras 
estabelecidas 
 
 
-- maio 
Jogos lúdicos com envolvimento 
social 
 
 
-- junho 
Jogos de manuseamento e 
exploração das características 
de objetos com diferentes 
relevos 
 

forma lúdica e tendo em conta 
o domínio da expressão motora 
 
 
 
-- Desenvolvimento da 
coordenação motora, destreza, 
agilidade e lateralidade. 

 
 
-- Semana do Dia da Mãe 
-- Semana da Europa 
-- Semana do Espaço 
-- Semana das Energias 
Renováveis 
 
 
 
 
-- Semana da Criança 
-- Semana Livre 
-- Semana do Projeto Final 
-- Semana de Encerramento 

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

 

 

 

Considerações finais: 
 
 
 
 
 

 

 

Data: _____________ 

Assinatura Responsável: _____________________ 


