
                        
 

 

 
 
 

 
 
 

Ano letivo: 2017/2018 
 
Objetivos gerais  
 
- Promover o desenvolvimento integral do indivíduo, pondo em acção capacidades afectivas, cognitivas cinestésicas e 

provocando a interacção de múltiplas inteligências;  

- Mobilizar todos os saberes do indivíduo, ajudando-o a desenvolver novos saberes;  

- Permitir afirmar a singularidade de cada um;  

- Promover a socialização.  

- Desenvolver a espontaneidade e a criatividade dramática individual;  

- Incentivar a responsabilização individual no seio do grupo, e do grupo no grupo alargado;  

- Desenvolver a postura, flexibilidade e mobilidade corporal;  

- Utilizar a linguagem corporal e vocal para expressar sentimentos e ideias;  

- Questionar a realidade a partir de improvisações, tendo com suporte as vivências pessoais, a observação e 

interpretação do mundo e os conhecimentos do grupo;  

- Estimular o respeito pela diversidade cultural;  

- Promover o respeito pelas regras estabelecidas e adequadas a cada atividade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
 

 
1.º Período 

 
 

CONTEÚDOS  
 
JOGOS DE EXPLORAÇÃO  
- Corpo;  
- Movimento criativo;  
 

Objetivos Específicos  

- Desenvolver o sentido estético;  

- Promover o desenvolvimento rítmico e auditivo;  

- Fomentar a criatividade e a espontaneidade no movimento corporal;  

- Estimular e desenvolver a expressividade, espontaneidade e criatividade;  

- Desenvolver as capacidades de atenção e concentração;  

- Estimular e desenvolver a lateralidade;  

- Estimular e desenvolver a organização espacial/temporal  

- Explorar as diferentes formas e atitudes corporais;  

- Mimar atitudes gestos e ações;  

- Movimentar-se de forma livre e pessoal/sozinho aos pares;  

- Explorar as atitudes de: imobilidade - mobilidade, contracção - descontracção, tensão - relaxamento;  

- Explorar a respiração torácica e abdominal;  

- Explorar o movimento global do seu corpo da menor à maior amplitude;  

- Explorar os movimentos segmentares do corpo;  

- Explorar as diferentes possibilidades expressivas imaginando-se com outras características corporais:  

        .Diferentes atitudes corporais  

        .Diferentes ritmos corporais  

        .Diferentes formas  

        .Diferentes factores de movimento (firme/suave; súbito/sustentado; directo/flexível; controlado/livre);  

 

Atividades  

- Movimentar-se de forma livre e pessoal: sozinho e aos pares;  

- Explorar as atitudes de : imobilidade/mobilidade; contracção/descontracção; tensão /relaxamento, através de jogos 

e exercícios de movimento Criativo;  

- Explorar a respiração torácica e abdominal, desenvolvendo exercícios de relaxamento;  

- Explorar o movimento global do seu corpo;  

- Explorar os movimentos segmentares do corpo;  



                        
 
- Explorar as diferentes possibilidades expressivas, imaginando-se com outras características corporais; 

- Fomentar a criatividade através de coreografias e sonoridades do mundo;  

- Realizar jogos de estimulação sensorial;  

- Reproduzir movimentos em espelho, aos pares/grupo; 

 

2.º PERÍODO 

 

CONTEÚDOS  

 

JOGOS DE EXPLORAÇÃO  

 

- Voz  

Explorar as diferentes possibilidades da voz, fazendo variar a emissão sonora e, progressivamente, ir aliando ao som, 

gestos e movimentos, é desenvolver factores sempre presentes num jogo dramático.  

Desenvolver temas adequados à idade e experiência das crianças, de modo adquirirem maior confiança na utilização 

da voz como instrumento essencial à expressão e comunicação.  

 

- Espaço  

Motivar progressivamente, o domínio do espaço, incentivando os alunos a utilizar, adaptar e recriar. A partir de uma 

história ou de uma personagem, os jogos de orientação no espaço, utilizando diferentes níveis e direcções, 

permitindo-os explorar diferentes maneiras de se deslocar e utilizar o espaço circundante.  

 

- Objetos  

Fomentar a utilização e a transformação imaginária de um/vários objetos, desenvolvendo estímulos à capacidade de 

recriar ou inventar personagens e de desenvolver situações. Desenvolver uma noção estética e temporal na 

construção das personagem, explorando os objetos do “Baú do Teatro”. 

 

Objetivos específicos  

- Desenvolver a “Hora do Conto” em sala de aula, tendo como referência a orientação PNL para a respectiva 

escola/ano de escolaridade.  

- Utilizar os contos seleccionados, como base de desenvolvimento para os objetivos específicos do 2.º Período, bem 

como, para o desenvolvimento de criatividade /espontaneidade individual e/ou de grupo, fomentando uma 

noção/observação poética sobre os mesmos. 

 



                        
 
Voz  

- Experimentar maneiras diferentes de produzir sons;  

- Explorar sons orgânicos ligados a ações quotidianas;  

- Reproduzir sons do meio ambiente;  

- Aliar a emissão sonora a gestos/movimentos;  

- Explorar diferentes maneiras de dizer vocábulos (dicção);  

- Explorar os efeitos de alternância, silêncio - emissão sonora.  

 

Espaço  

- Explorar o espaço circundante;  

- Adaptar a diferentes espaços, os movimentos e a voz;  

- Explorar deslocações simples seguindo trajectos diversos;  

- Explorar diferentes formas de se deslocar:  

         .De diferentes seres (reais ou imaginados);  

- Em locais com diferentes características:  

        . Orientar-se no espaço a partir de referências Visuais, auditivas, tácteis;  

        . Deslocar-se em coordenação com um par;  

- Explorar diferentes níveis (baixo, médio, alto).  

 

Objetos  

- Construir, desenvolver e potenciar um “Baú do Teatro”, por cada turma, fomentando o elo de ligação entre a escola, 

a família e o meio. 

- Explorar as qualidades físicas dos objetos;  

- Explorar as relações possíveis do corpo com os objetos;  

- Deslocar-se com o apoio de um objeto:  

.Individualmente,  

.Em coordenação com um par;  

- Explorar as transformações de objetos:  

       .Imaginando-os com outras características,  

       .Utilizando-os em ações;  

- Utilizar objetos dando-lhes atributos imaginados em situações de interacção:  

       .A dois  

       .Em pequeno grupo;  

       - Utilizar máscaras, fantoches;  

 



                        
 
Atividades  

- Exercícios de respiração torácica e abdominal, desenvolvendo exercícios de relaxamento;  

- Experimentar maneiras diferentes de produzir sons;  

- Explorar sons orgânicos ligados a ações quotidianas;  

- Jogos de exploração da emissão sonora fazendo variar:  

.A forma de respirar; a altura do som; o volume da voz; a velocidade; a entoação;  

- Exercícios individuais e colectivos de exploração de diferentes níveis e direcções no espaço;  

- Utilizar, recriar e adaptar o espaço circundante, tendo como base os contos/estórias ouvidas em sala de aula;  

- Jogos de orientação no espaço através de referências Visuais, Auditivas e Tácteis;  

- Exercícios de observação das qualidades físicas dos objetos;  

- Exploração do uso de máscaras, fantoches e marionetas.  

- Jogos de utilização e transformação do objeto, através da imaginação;  

- Jogos de utilização de objetos, dando-lhes atributos imaginados em situações de interacção: a pares etc.; 

- Elaboração e construção do “Baú do Teatro”. Recolha de objetos variados, envolvendo escola/família na cedência 

temporária dos mesmos; 

 

3.º Período 

CONTEÚDOS  
 
JOGOS DRAMÁTICOS 

- Linguagem não-verbal  

Motivar os alunos, em interacção, a explorar a dimensão não - verbal em improvisações, tendo como mote de partida 

histórias, contos ou situações dramatizadas.  

 

 

- Linguagem verbal  

Promover nos alunos o desenvolvimento do processo criativo, propondo improvisações a partir de palavras, imagens, 

objetos ou de um tema.  

 

- Linguagem verbal e Gestual  

Estimular, em interacção, o desenvolvimento de pequenas improvisações explorando, globalmente, as suas 

possibilidades expressivas e  corporais deste modo, utilizando-as para comunicar. 



                        
 
Objetivos específicos  

- Desenvolver a “Hora do Conto” em sala de aula, tendo como referência a orientação PNL. 

- Utilizar os contos seleccionados, como base de desenvolvimento para os objetivos específicos do 3.º Período, bem 

como, para o desenvolvimento de criatividade /espontaneidade individual e/ou de grupo, fomentando uma 

noção/observação poética sobre os mesmos.  

 

Linguagem não-verbal  

- Utilizar espontaneamente, atitudes, gestos, movimentos;  

- Reagir espontaneamente, por gestos//movimentos a:  

           Sons,  

          Palavras,  

         Ilustrações,  

          Atitudes, gestos.  

- Reproduzir movimentos /corporais:  

            Em espelho,  

            Por contraste.  

-Explorar o corpo/ Improvisar individualmente atitudes, gestos, movimentos a partir de diferentes estímulos:  

           Sonoros ou verbais  

          Um objeto real ou imaginado  

          Um tema.  

- Mimar, a dois ou em pequenos grupos, atitudes, gestos, movimentos, ligados a:  

          Uma acção isolada,  

          Uma sequência de actos (situações recriadas ou imaginadas).  

 

Linguagem verbal  

- Participar na elaboração oral de uma história;  

- Improvisar um diálogo ou uma pequena história:  

          A dois  

         Em pequeno grupo  

A partir de:  

        Uma ilustração  

        Uma série de imagens  

        Um som  

        Uma sequência sonora  

        Um objeto  



                        
 
        Um tema.  

 

Linguagem verbal e Gestual  

- Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos ligados a uma acção precisa:  

           Em interacção com o outro  

           Em pequeno grupo  

- Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos, constituindo sequências de ações (situações recriadas ou 

imaginadas), a partir de:  

         Objetos  

         Um local  

         Acção  

         Personagens  

- Improvisar situações usando diferentes tipos de máscaras; 

 
«Pretende-se, fundamentalmente, que as crianças experimentem, através de diferentes meios,  
expressar a sua sensibilidade e desenvolver o seu imaginário.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
 

 

 

 
Plano Anual elaborado a partir de Orientações Programáticas do Ensino da Música no 1.º Ciclo do  

Ensino Básico, APEM 

 

 
 
 

O desenvolvimento da literacia musical constitui-se como o grande objetivo do ensino da música no 1º Ciclo do 

Ensino Básico. A literacia musical além de significar uma compreensão musical determinada pelo conhecimento de 

música, sobre música e através da música, engloba também competências da leitura e escrita musicais e organiza-

se em torno de um conjunto diversificado de dimensões assentes nos seguintes pressupostos da aprendizagem 

musical: 

1.   Todas as crianças têm potencial para desenvolver as suas capacidades musicais; 

2.   As crianças trazem para o ambiente de aprendizagem musical os seus interesses e capacidades e os seus 

próprios contextos socioculturais; 

3.   Mesmo as crianças mais pequenas são capazes de desenvolver o pensamento crítico através da música; 

4.   As crianças devem realizar atividades musicais utilizando materiais e repertório de qualidade; 



                        
 

5.   As crianças  aprendem melhor em ambientes físicos e sociais agradáveis e no 

contacto interpares. 

6.   As   experiências   diversificadas   de   aprendizagem   são   fundamentais   para servirem as necessidades 

de desenvolvimento individual das crianças; 

7.   As crianças necessitam de modelos eficazes de adultos. 
 
 

O processo de ensino e aprendizagem da educação musical consiste na interação de u m c o n j u n t o d e 

atividades relacionadas com a audição, i n t e r p r e t a ç ã o e composição. Esta interação caracteriza-se por três 

aspetos essenciais: criatividade; envolver mais do que uma atividade em simultâneo; ouvir, interpretar, 

compor e estar interligado com os contextos de criação e ação artística, sociais, culturais, históricos e estéticos 

através de abordagens sensoriais. Estes contextos ligam-se a áreas de saber diferenciadas nomeadamente a 

outras artes e áreas científicas, humanísticas e tecnológicas. 

A aprendizagem musica centrando-se na voz e no canto interliga-se com o corpo e o movimento. A audição, 

análise e discussão de repertório, as práticas instrumentais diversificadas; a pesquisa, a experimentação e a criação 

são atividades inerentes à aprendizagem musical. Deve ser ainda valorizado o trabalho com criadores, intérpretes, 

técnicos, escolas, comunidades bem como a realização e produção e participação em projetos artísticos 

diferenciados. Esta pluralidade, na intersecção entre os mundos do saber e os mundos da criança, assenta no 

alargamento dos quadros de referências conceptuais, emocionais, estéticos e organizacionais. Nesta perspetiva, 

incentiva-se o desenvolvimento da criatividade e da imaginação bem como da compreensão do fenómeno 

artístico no passado e nas sociedades contemporâneas. 

 

Objetivos e Conteúdos por Módulo 
 

JOGOS DE EXPLORAÇÃO 
 

* VOZ  

Objetivos: 

É o instrumento primordial na criança, um modo natural de se expressar, marcado pela vivência familiar e pela 

cultura. A entoação, a extensão vocal, o timbre, a expressão e a capacidade de inventar e reproduzir melodias, 

com e sem texto, a aquisição de um reportório de canções, rimas e lengalengas vão constituir um modo 

pessoal de utilizar a voz. 
 
 

* CORPO  

Objetivos: 

Sentir, no corpo  em  movimento,  o  som  e  a  música  é,  na  criança,  uma  forma privilegiada e natural de 
expressar e comunicar cineticamente o que ouve. O professor irá desenvolver o movimento, a dança, a percussão 
corporal, com pleno agrado das crianças, para desenvolver a sua musicalidade. 

 



                        
 

 INSTRUMENTOS 

Objetivos: 

Aqui as crianças vão ter a possibilidade de selecionar, experimentar e utilizar o som. Ao juntar os diferentes 

instrumentos existentes, os alunos vão iniciar a construção de fontes sonoras elementares, de sua iniciativa ou 

por sugestão do professor. Os brinquedos musicais regionais de tradição popular portuguesa merecem aqui 

especial referência por poderem ser integrados nos instrumentos musicais elementares. 

 

 
EXPERIMENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO MUSICAL 

 
 DESENVOLVIMENTO  AUDITIVO 

Objetivos: 
 

Aprender a escutar, dar nomes ao que se ouve, relacionar e organizar sons e experiências  realizadas,  são   
competências   essenciais   à   formação   musical   das crianças. 

 
 EXPRESSÃO E CRIAÇÃO MUSICAL 

Objetivos: 
 

Pretende-se que a criança seja capaz, por si só ou em grupo, de desenvolver projetos próprios, contando com a 

ajuda do professor na escolha e domínio dos meios utilizados, apelando às suas capacidades expressivas e 

criativas. 
 
 

 REPRESENTAÇÃO DO SOM 

Objetivos: 
 

Reconhecer e utilizar símbolos de leitura e escrita musical convencional e não convencional. 
 
 

Metodol
ogia 

A atividade do Ensino da Música será desenvolvida num quadro alargado de atividades, em que as crianças nesta 

fase de desenvolvimento, aprendem fazendo. A aprendizagem musical centrando-se na voz e no canto será 

interligada com o corpo e o movimento. A audição, análise e discussão de repertório, as práticas instrumentais 

diversificadas; a pesquisa, a experimentação e a criação serão também atividades inerentes à aprendizagem 

musical. Será ainda valorizado o trabalho com criadores, intérpretes, técnicos, escolas, comunidades bem como a 

realização e produção e participação em projetos artísticos diferenciados. Esta pluralidade, na intersecção entre os 

mundos do saber e os mundos da criança, possibilitará o alargamento dos quadros de referências conceptuais, 

emocionais, estéticos e organizacionais. 

Teremos também em conta temas que ligam a aprendizagem da Música ao currículo do 1º Ciclo do Ensino Básico 

e ao Plano Anual de Atividades. 

 

O professor poderá ensinar aos alunos com vários recursos, consoante os objetivos de cada aula, utilizando para tal 

cd’s com partes instrumentais de canções, cd’s com letras de  várias  canções,  posters  de  partituras  simbólicas  e  



                        
 
clássicas  para  familiarizar  os alunos com notas musicais, bem como instrumentos musicais que permitem aos alunos 

experimentarem  várias  experiências  sonoras  de  instrumentalização  e  composição musical. 

 

1.º e 3.º Anos 
 

Conteúdo Competências Estratégias 

Timbre 

- Sons do meio ambiente e 

da natureza 

- Sons do corpo (níveis 

corporais) 

- Sons naturais e artificiais 

‐ Sons de objetos 
‐ Instrumentos de altura 
indefinidos 

 
Dinâmica 

- Sons fortes e fracos 
- Sons pianos, médios e fortes 

- Variação de intensidade: 

cresc. ou dim. 
 
 

Ritmo 

- Pulsação 
Andamento rápido ou lento 
- Sons curtos e sons longos 
‐Fortíssimo e pianíssimo 
‐ Lento, Allegro, Andante 

- Compasso quaternário 

- Silêncio organizado com a 

pulsação- pausa 

 
Altura 

- Sons agudos e graves 
- Linhas sonoras ascendentes e 
descendentes 

‐ Grave, médio, agudo 
 

Forma 

-  Cantar mantendo a afinação 
 

- Produzir com a voz sons em 

diferentes registos e altura 
 

- Identificar composições em ff e 

pp 
 

‐ Reconhecer elementos 
repetidos 

 
-Identificar registo grave, 
médio e agudo 

 
- Distinguir ritmo e pulsação 

 
-Distinguir andamento rápido e 
lento 

 
- Distinguir sons de altura definida e 

indefinida 

 
- Distinguir sons de diferentes 

fontes sonoras 
 

-  Reproduzir/ produzir 

vocalmente sons em diferentes 

registos e altura 
 

- Distinguir organizações rítmicas 

e/ou melódicas 
 

‐ Identificar mudanças de 

andamento 
 

‐ Reconhecer timbres semelhantes 

- Exploração de fontes sonoras 
 

‐ Audição de pequenas 
peças/extratos musicais 

 
‐ Grafismo não convencional 

 
‐ Interpretação 
vocal/instrumental 

 
‐     Reproduções    rítmicas     e 
melódicas 

 
‐ Reconhecimento auditivo 

 
- Jogos musicais pedagógicos 

 

- Diferente ou igual e contrastantes  
- Semelhante ou contrastante 

‐ Elementos repetitivos 

‐ Ostinato 

- Organizações elementares 

- Distinguir as famílias dos 

instrumentos (Instrumental Orff) 

- Distinguir diferentes timbres 

- Compor pequenas frases rítmicas 

- Improvisar sobre uma estrutura 

 



                        
 

ABA 

 

rítmica ou harmónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
 

2.º / 4.º Anos 

Conteúdos Competências Estratégias 

Timbre 

- Instrumentos de sopro: flauta de 

bisel 

- Sons semelhantes e sons 
contrastantes 
- Famílias de instrumentos de 
percussão: madeiras, metais, 
peles) 
- Ambientes sonoros 
- Estilos musicais 

 
Dinâmica 
- Organização dos elementos 
dinâmicos 

 
Ritmo 

 
-Compassos simples e composto 

(binário e quaternário) 

-Sons e silêncios com duas 

pulsações 

-   Sons   e   silêncios   com   quatro 

pulsações 

 
- Organização dos 

elementos rítmicos 

 

- Figuras e pausas 

 

Altura 

- Altura definida e altura 

indefinida. 

-A pauta e a clave de sol. 

-A escala pentatónica. 

- A escala diatónica 
 

Forma 

- Frases 

- Imitação 

- Forma binária ABBA (pergunta e 

resposta) 

- O cânone 

- A forma Rondó (ABACADA) 

 

- Cantar mantendo a afinação, 
dinâmica e ritmo 

 
- Identificar alguns ostinatos 
melódicos e rítmicos 

 
-Distinguir imitação e ostinato 

 
- Reconhecer a pauta musical e a 
clave de sol 

 
- Identificar sons com 
diferentes durações 

 
- Identificar linhas sonoras 

 
-Identificar e interpretar frases com 
sons e silêncios 

 
-Distinguir as diferentes famílias dos 
instrumentos da orquestra 

 
-Compor pequenas frases rítmicas e 
melódicas 

 
-Compor pequenas frases rítmicas e 
melódicas 

 
-Improvisar sobre uma estrutura 
melódica e/ou harmónica 

- Audição de peças musicais. 
 
 

-Grafismo 

convencional e não 

convencional 
 

- Interpretação 

vocal/instrumental 
 

-Reproduções rítmicas e 

melódicas 

 
- Jogos lúdico – pedagógicos 

 
 
 



                        
 

 
 
 

1.º e 2.º Ano 
 

Importância da Educação em Ciências nos primeiros anos de escolaridade 

As razões a favor da Educação em Ciências desde os primeiros anos de escolaridade incluem: 

 - Responder e alimentar a curiosidade das crianças, fomentando um sentimento de admiração, entusiasmo e 

interesse pela Ciência e pela atividade dos cientistas (Cachapuz, Praia e Jorge, 2002; Martins, 2002; Pereira, 2002); 

 - Ser uma via para a construção de uma imagem positiva e refletida acerca da Ciência (as imagens constroem-se 

desde cedo e a sua mudança não é fácil) (Martins, 2002);  

- Promover capacidades de pensamento (criativo, crítico, metacognitivo,…) úteis noutras áreas / disciplinas do 

currículo e em diferentes contextos e situações, como, por exemplo, de tomada de decisão e de resolução de 

problemas pessoais, profissionais e sociais (Lakin, 2006; Tenreiro-Vieira, 2002);  

- Promover a construção de conhecimento científico útil e com significado social, que permita às crianças e aos jovens 

melhorar a qualidade da interação com a realidade natural (Santos, 2001; Fumagalli, 1998). 

 (in: http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Documentos/explorando_formacao_professores.pdf)  

 

Finalidades da Educação em Ciências para todas as crianças 

Podem considerar-se como finalidades da Educação em Ciências para todas as crianças:  

- Promover a construção de conhecimentos científicos e tecnológicos que resultem úteis e funcionais em diferentes 

contextos do quotidiano;  

- Fomentar a compreensão de maneiras de pensar científicas e quadros explicativos da Ciência que tiveram (e têm) 

um grande impacto no ambiente material e na cultura em geral;  

- Contribuir para a formação democrática de todos, que lhes permita a compreensão da Ciência, da Tecnologia e da 

sua natureza, bem como das suas inter-relações com a sociedade e que responsabilize cada indivíduo pela sua própria 

construção pessoal ao longo da vida; 

- Desenvolver capacidades de pensamento ligadas à resolução de problemas, aos processos científicos, à tomada de 

decisão e de posições baseadas em argumentos racionais sobre questões sócio científicas;  

- Promover a reflexão sobre os valores que impregnam o conhecimento científico e sobre atitudes, normas e valores 

culturais e sociais que, por um lado, condicionam, por exemplo, a tomada de decisão grupal sobre questões 

tecnocientíficas e, por outro, são importantes para compreender e interpretar resultados de investigação e saber 

trabalhar em colaboração. 

(in: http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Documentos/explorando_formacao_professores.pdf)  

 

Objetivos:  

- Adquirir e aprofundar conhecimentos sobre a temática das ciências, articulando com os conteúdos programáticos do 

currículo do 1º ciclo;  

- Fomentar o gosto pelas ciências nos alunos;  

- Diversificar estratégias de atuação em contexto de sala de aula, como forma de motivação dos alunos;  

- Impulsionar a experimentação e observação de fenómenos do quotidiano, facilmente explicáveis com termos 

científicos;  

- Desenvolver o trabalho colaborativo;  

- Desenvolver a compreensão de conceitos; 

- Promover o uso de vocabulário de forma natural e quotidiana pelos alunos, de acordo com as experiências 

realizadas;  



                        
 
- Desenvolver o pensamento crítico, dedutivo e criativo dos alunos;  

- Sistematizar o método experimental/metodologia científica no 1º ciclo;  

- Fomentar a observação e descrição;  

- Desenvolver o espírito científico dos alunos e o gosto pela investigação;  

- Contribuir para que os alunos cresçam como cidadãos participativos na sociedade atual; 

- Contribuir para a formação geral e científica das crianças;  

- Desenvolver capacidades de observação, análise e trabalho em grupo;  

- Utilizar alguns processos simples de conhecimento da realidade envolvente (observar, descrever, formular questões, 

problema, fazer previsões, ensaiar, verificar), assumindo uma atitude de permanente experimentação;  

- Registar o que observam na atividade experimental;  

- Realizar experiências com alguns materiais e objetos de uso corrente;  

- Promover a qualidade das situações de aprendizagem na escola. 

 
 
Competências a desenvolver  

- Realização da atividade experimental e ter oportunidade de usar diferentes instrumentos de observação;  

- Observação da multiplicidade de formas, características e transformações que ocorrem nos seres vivos;  

- Identificação de relações entre as características físicas e químicas do meio e as características e comportamentos 

dos seres vivos;  

- Realização de atividades experimentais simples, para identificação de algumas propriedades dos materiais, 

relacionando-os com as suas aplicações;  

- A função da descoberta, da explicação e das preconceções;  

- Participação em atividades lúdicas de investigação e utilização de processos científicos na realização de atividades 

experimentais;  

 

 

 1.º PERÍODO  

Conteúdos Atividades propostas Recursos 

Manusear objetos em situações 
concretas 

Conhecer alguns materiais de 
laboratório. 

- Material de laboratório 

A segurança do seu corpo 
 
 
A sua escola 

Identificação de eventuais 
situações de perigo num 
laboratório. 
Regras de funcionamento das 
aulas. 

- Folheto informativo 

Manusear objetos em situações 
concretas 

Utilização de alguns materiais 
de laboratório, com recurso a 
um protocolo experimental. 

- Lupa  
- Microscópio ótico 
- Preparações definitivas 

Realizar experiências com 
alguns materiais e objetos de 
uso corrente 

Observação de atividades 
experimentais realizadas com 
materiais do quotidiano, 
analisando os resultados 
obtidos. 

- Protocolos experimentais 
- Materiais do quotidiano 
- Materiais de laboratório 

 
 
 



                        
 
 
 

 2.º PERÍODO  

Conteúdos Atividades propostas Recursos 

Os aspetos físicos do meio local Identificação dos estados físicos 
de uma substância, com recurso 
a um protocolo experimental. 

- Protocolo experimental 
- Materiais do quotidiano 
- Materiais de laboratório 

Realizar experiências com a 
água 

Investigação da flutuação em 
líquidos, com recurso a um 
protocolo experimental. 

- Protocolo experimental 
- Materiais do quotidiano 
- Materiais de laboratório 

Realizar experiências com a 
água 

Investigação da dissolução em 
líquidos, com recurso a um 
protocolo experimental. 

- Protocolo experimental 
- Materiais do quotidiano 
- Materiais de laboratório 

Realizar experiências com o ar Investigação das características 
do ar, com recurso a um 
protocolo experimental. 

- Protocolo experimental 
- Materiais do quotidiano 
- Materiais de laboratório 

 

 3.º PERÍODO  

Conteúdos Atividades propostas Recursos 

Os seres vivos do seu ambiente  Investigação das etapas e 
condições de desenvolvimento 
de uma planta. 

- Protocolo experimental 
- Materiais do quotidiano 
- Materiais de laboratório 
- Sementes 
- Plantas 

Os seres vivos do seu ambiente  Recolhas de plantas e 
investigação das 
características/função da raiz, 
caule e folha. 

- Protocolo experimental 
- Materiais do quotidiano 
- Materiais de laboratório 
- Folhas de jornal 

Os seres vivos do seu ambiente Elaboração de um herbário. - Plantas secas 
- Folhas papel cavalinho 
- Fita cola 
- Lãs  
- Materiais de laboratório 

Os seres vivos do seu ambiente  Construção de um terrário, em 
pequenos grupos. 

- Materiais reciclados 
- Materiais naturais 
diversificados 
- Areia 
- Formigas  

 
 
 
 
 

 



                        
 

3.º e 4.º Ano 
 

Importância da Educação em Ciências nos primeiros anos de escolaridade 

As razões a favor da Educação em Ciências desde os primeiros anos de escolaridade incluem: 

 - Responder e alimentar a curiosidade das crianças, fomentando um sentimento de admiração, entusiasmo e 

interesse pela Ciência e pela atividade dos cientistas (Cachapuz, Praia e Jorge, 2002; Martins, 2002; Pereira, 2002); 

 - Ser uma via para a construção de uma imagem positiva e refletida acerca da Ciência (as imagens constroem-se 

desde cedo e a sua mudança não é fácil) (Martins, 2002);  

- Promover capacidades de pensamento (criativo, crítico, metacognitivo,…) úteis noutras áreas / disciplinas do 

currículo e em diferentes contextos e situações, como, por exemplo, de tomada de decisão e de resolução de 

problemas pessoais, profissionais e sociais (Lakin, 2006; Tenreiro-Vieira, 2002);  

- Promover a construção de conhecimento científico útil e com significado social, que permita às crianças e aos jovens 

melhorar a qualidade da interação com a realidade natural (Santos, 2001; Fumagalli, 1998). 

 (in: http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Documentos/explorando_formacao_professores.pdf)  

 

Finalidades da Educação em Ciências para todas as crianças 

Podem considerar-se como finalidades da Educação em Ciências para todas as crianças:  

- Promover a construção de conhecimentos científicos e tecnológicos que resultem úteis e funcionais em diferentes 

contextos do quotidiano;  

- Fomentar a compreensão de maneiras de pensar científicas e quadros explicativos da Ciência que tiveram (e têm) 

um grande impacto no ambiente material e na cultura em geral;  

- Contribuir para a formação democrática de todos, que lhes permita a compreensão da Ciência, da Tecnologia e da 

sua natureza, bem como das suas inter-relações com a sociedade e que responsabilize cada indivíduo pela sua própria 

construção pessoal ao longo da vida; 

- Desenvolver capacidades de pensamento ligadas à resolução de problemas, aos processos científicos, à tomada de 

decisão e de posições baseadas em argumentos racionais sobre questões sócio científicas;  

- Promover a reflexão sobre os valores que impregnam o conhecimento científico e sobre atitudes, normas e valores 

culturais e sociais que, por um lado, condicionam, por exemplo, a tomada de decisão grupal sobre questões 

tecnocientíficas e, por outro, são importantes para compreender e interpretar resultados de investigação e saber 

trabalhar em colaboração. 

(in: http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Documentos/explorando_formacao_professores.pdf)  

 

Objetivos:  

- Adquirir e aprofundar conhecimentos sobre a temática das ciências, articulando com os conteúdos programáticos do 

currículo do 1º ciclo;  

- Fomentar o gosto pelas ciências nos alunos;  

- Diversificar estratégias de atuação em contexto de sala de aula, como forma de motivação dos alunos;  

- Impulsionar a experimentação e observação de fenómenos do quotidiano, facilmente explicáveis com termos 

científicos;  

- Desenvolver o trabalho colaborativo;  

- Desenvolver a compreensão de conceitos; 

- Promover o uso de vocabulário de forma natural e quotidiana pelos alunos, de acordo com as experiências 

realizadas;  

- Desenvolver o pensamento crítico, dedutivo e criativo dos alunos;  

- Sistematizar o método experimental/metodologia científica no 1º ciclo;  



                        
 
- Fomentar a observação e descrição;  

- Desenvolver o espírito científico dos alunos e o gosto pela investigação;  

- Contribuir para que os alunos cresçam como cidadãos participativos na sociedade atual; 

- Contribuir para a formação geral e científica das crianças;  

- Desenvolver capacidades de observação, análise e trabalho em grupo;  

- Utilizar alguns processos simples de conhecimento da realidade envolvente (observar, descrever, formular questões, 

problema, fazer previsões, ensaiar, verificar), assumindo uma atitude de permanente experimentação;  

- Registar o que observam na atividade experimental;  

- Realizar experiências com alguns materiais e objetos de uso corrente;  

- Promover a qualidade das situações de aprendizagem na escola. 

 

Competências a desenvolver  

- Realização da atividade experimental e ter oportunidade de usar diferentes instrumentos de observação;  

- Observação da multiplicidade de formas, características e transformações que ocorrem nos seres vivos;  

- Identificação de relações entre as características físicas e químicas do meio e as características e comportamentos 

dos seres vivos;  

- Realização de atividades experimentais simples, para identificação de algumas propriedades dos materiais, 

relacionando-os com as suas aplicações;  

- A função da descoberta, da explicação e das preconceções;  

- Participação em atividades lúdicas de investigação e utilização de processos científicos na realização de atividades 

experimentais;  

 

 

 1.º PERÍODO  

Conteúdos Atividades propostas Recursos 

Manusear objetos em situações 
concretas 

Conhecer alguns materiais de 
laboratório. 

- Material de laboratório 

A segurança do seu corpo 
 
 
A sua escola 

Identificação de eventuais situações 
de perigo num laboratório. 
Regras de funcionamento das aulas. 

- Folheto informativo 

Manusear objetos em situações 
concretas 

Utilização de alguns materiais de 
laboratório, de acordo com as 
etapas indicadas num protocolo 
experimental. 

- Lupa  
- Microscópio ótico 
- Preparações definitivas 

Realizar experiências com 
alguns materiais e objetos de 
uso corrente 

Realização de atividades 
experimentais, recorrendo a 
materiais do quotidiano. 

- Protocolos experimentais 
- Materiais do quotidiano 
- Materiais de laboratório 

 
 
 
 
 
 



                        
 
 2.º PERÍODO  

Conteúdos Atividades propostas Recursos 

Aspetos físicos do meio local Exploração dos estados físicos de 
uma substância, de acordo com as 
etapas indicadas num protocolo 
experimental. 

- Protocolo experimental 
- Materiais do quotidiano 
- Materiais de laboratório 

Realizar experiências com a 
água 

Investigação da flutuação em 
líquidos, de acordo com as etapas 
indicadas num protocolo 
experimental. 

- Protocolo experimental 
- Materiais do quotidiano 
- Materiais de laboratório 

Realizar experiências com a 
água 

Investigação da dissolução em 
líquidos, de acordo com as etapas 
indicadas num protocolo 
experimental. 

- Protocolo experimental 
- Materiais do quotidiano 
- Materiais de laboratório 

Realizar experiências com o ar Investigação das características do 
ar, de acordo com as etapas 
indicadas num protocolo 
experimental. 

- Protocolo experimental 
- Materiais do quotidiano 
- Materiais de laboratório 

 

 3.º PERÍODO  

Conteúdos Atividades propostas Recursos 

Os seres vivos do ambiente 
próximo 

Investigação das etapas e condições 
de desenvolvimento de uma planta. 

- Protocolo experimental 
- Materiais do quotidiano 
- Materiais de laboratório 
- Sementes 
- Plantas 

Os seres vivos do ambiente 
próximo 

Recolhas de plantas e investigação 
das características/função da raiz, 
caule e folha. 

- Protocolo experimental 
- Materiais do quotidiano 
- Materiais de laboratório 
- Folhas de jornal 

Os seres vivos do ambiente 
próximo 

Elaboração de um herbário, 
aplicando uma encadernação 
manual. 
Recolha do nome comum das 
plantas. 

- Plantas secas 
- Folhas papel cavalinho 
- Fita cola 
- Agulhas 
- Linha  
-- Materiais de laboratório 

Os seres vivos do ambiente 
próximo 

Construção de um terrário, 
individualmente. 

- Materiais reciclados 
- Materiais naturais diversificados 
- Areia 
- Formigas  



                        

 

 

 

 

Alunos do 1º Ano 
Conteúdos Objetivos/Competências Estratégias/Atividades Material Utilizado 

Atividades de Exploração da 
Natureza 

. Integrar habilidades motoras (correr, saltar, 

trepar, etc.) no contacto com a Natureza e em 

conformidade com as respetivas características; 

-Aplicar o sentido de orientação no espaço, em 

clima de descoberta; 

- Respeitar as regras de segurança e de 
preservação do meio ambiente; 

- Percursos e jogos de orientação em corrida e em 

marcha; 

- Realizar um percurso na mata, bosque, praia, etc. com 

o acompanhamento do professor, em corrida e em 

marcha combinando as seguintes habilidades: correr 

marchar, saltar, trepar, etc. mantendo a perceção da 

direção do ponto de partida; 

- Colaborar com a sua equipa interpretando sinais 
informativos, para esta, acompanhada pelo professor 
cumpra um percurso na mata, bosque, praia, etc. 
mantendo a perceção da direção do ponto de partida e 
outros pontos de referência; 

- Nenhum; 

Atividades de Deslocamentos e 
Equilíbrio 

- Realizar ações motoras básicas no solo segundo 

uma estrutura rítmica, encadeada ou combinada 

de movimentos; 

- Coordenar as ações e habilidades psicomotoras; 

 

- Castelo do Silêncio (saltar, rastejar, rodar, enrolar, 

agachar, correr);  

- Muralha da China (deslocamentos laterais);  

- Estafetas com diferentes locomoções e materiais; 

- Arcos, bolas, argolas, 
etc.; 

 
 
 
 
 

Conteúdos Objetivos/Competências Estratégias/Atividades Material Utilizado 
Atividades Rítmicas e 

Expressivas 
- Combinar deslocamentos, movimentos não 
locomotores e equilíbrios às ações rítmicas; 

- Exploração individual do corpo-ritmo, Canções 

didáticas e rítmico-expressivas. 

- Apito, rádio, arcos, 
bolas; 



                        

 

 
- Deslocar-se em toda a área nas diferentes formas de 

locomoção respeitando os diferentes compassos 

(binário, ternário e quaternário), combinando o lento 

rápido, fraco-forte, etc.; 

- Combinar o andar, correr, saltitar, deslizar, saltar, cair, 

rolar, rasteja, rodopiar, em todos os sentidos e 

direcções; 

- Realizar saltos de pequena amplitude, andar e correr 

em diferentes direcções e sentidos; 

-realizar pequenas coreográficas, pequenas sequências 

de movimentos; 

 - Todas as formas de dança; 
Jogos - Realizar jogos adequados às destrezas e 

habilidades psicomotoras dos alunos; 

- Praticar jogos infantis realizando, com 

intencionalidade e oportunidade as suas ações 

características; 

- Conhecer tradições rurais e urbanas. 

- Jogo da Lagarta, Peixinhos e da Barra do lenço, 
Lencinho, Piratas e Marinheiros, Caçador e as Lebres, 
Rabo da Raposa, Bola ao ar, “jogos sem fronteiras”, etc.; 

- Lenços, bolas, argolas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conteúdos Objetivos/Competências Estratégias/Atividades Material Utilizado 
Atividades de Manipulação - Realizar ações motoras básicas através da 

combinação de movimentos;  

- Realizar habilidades variadas manipulando 

diferentes objetos; 

- Manipulação de bolas, arcos, cordas;  

- Driblar com ambas as mãos, apenas coma direita, 

apenas com a esquerda e passá-la a um colega; 

- Passar uma bola com pé direito ou pé esquerdo; 

- Argolas, bolas, arcos e 
cordas; 



                        

 

 
 - Lançar bolas e argolas em precisão a um alvo fixo ou 

em movimento; 

- Saltar à corda parado e em progressão; 
Atividades de oposição e Luta - Realizar comportamentos em função das ações 

e reações do opositor, respeitando as regras e 
controlando a agressividade; 

- Todas as formas de luta em situação lúdica (jogo dos 
torneios etc.); 

- Colchões; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 

 

Alunos do 2º Ano 
 

Conteúdos Objetivos/Competências Estratégias/Atividades Material Utilizado 
Atividades de Exploração da 

Natureza 
. Integrar habilidades motoras (correr, saltar, 

trepar, etc.) no contacto com a Natureza e em 

conformidade com as respetivas características; 

-Aplicar o sentido de orientação no espaço, em 

clima de descoberta; 

- Respeitar as regras de segurança e de 
preservação do meio ambiente; 

- Percursos e jogos de orientação em corrida e em 

marcha; 

- Realizar um percurso na mata, bosque, praia, etc. com 

o acompanhamento do professor, em corrida e em 

marcha combinando as seguintes habilidades: correr 

marchar, saltar, trepar, etc. mantendo a perceção da 

direção do ponto de partida; 

- Colaborar com a sua equipa interpretando sinais 
informativos, para esta, acompanhada pelo professor 
cumpra um percurso na mata, bosque, praia, etc. 
mantendo a perceção da direção do ponto de partida e 
outros pontos de referência; 

- Nenhum; 

Atividades de Deslocamentos e 
Equilíbrio 

- Realizar ações motoras básicas no solo segundo 

uma estrutura rítmica, encadeada ou combinada 

de movimentos; 

- Coordenar as ações e habilidades psicomotoras; 

 

- Castelo do Silêncio (saltar, rastejar, rodar, enrolar, 

agachar, correr);  

- Muralha da China (deslocamentos laterais);  

- Estafetas com diferentes locomoções e materiais; 

- Arcos, bolas, argolas, 
etc.; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conteúdos Objetivos/Competências Estratégias/Atividades Material Utilizado 
Atividades Rítmicas e 

Expressivas 
- Combinar deslocamentos, movimentos não 
locomotores e equilíbrios às ações rítmicas; 

- Exploração individual do corpo-ritmo, Canções 

didáticas e rítmico-expressivas. 

- Apito, rádio, arcos, 
bolas; 



                        

 

 
- Deslocar-se em toda a área nas diferentes formas de 

locomoção respeitando os diferentes compassos 

(binário, ternário e quaternário), combinando o lento 

rápido, fraco-forte, etc.; 

- Combinar o andar, correr, saltitar, deslizar, saltar, cair, 

rolar, rasteja, rodopiar, em todos os sentidos e 

direcções; 

- Realizar saltos de pequena amplitude, andar e correr 

em diferentes direcções e sentidos; 

-realizar pequenas coreográficas, pequenas sequências 

de movimentos; 

 - Todas as formas de dança; 
Jogos - Realizar jogos adequados às destrezas e 

habilidades psicomotoras dos alunos; 

- Praticar jogos infantis realizando, com 

intencionalidade e oportunidade as suas ações 

características; 

- Conhecer tradições rurais e urbanas. 

- Jogo da Lagarta, Peixinhos e da Barra do lenço, 
Lencinho, Piratas e Marinheiros, Caçador e as Lebres, 
Rabo da Raposa, Bola ao ar, “jogos sem fronteiras”, etc.; 

- Lenços, bolas, argolas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conteúdos Objetivos/Competências Estratégias/Atividades Material Utilizado 
Atividades de Manipulação - Realizar ações motoras básicas através da 

combinação de movimentos;  

- Realizar habilidades variadas manipulando 

diferentes objetos; 

 

- Manipulação de bolas, arcos, cordas;  

- Driblar com ambas as mãos, apenas coma direita, 

apenas com a esquerda e passá-la a um colega; 

- Passar uma bola com pé direito ou pé esquerdo; 

- Lançar bolas e argolas em precisão a um alvo fixo ou 

- Argolas, bolas, arcos e 
cordas; 



                        

 

 
em movimento; 

- Saltar à corda parado e em progressão; 
Atividades de oposição e Luta - Realizar comportamentos em função das ações 

e reações do opositor, respeitando as regras e 
controlando a agressividade; 

- Todas as formas de luta em situação lúdica (jogo dos 
torneios etc.); 

- Colchões; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 

 

Alunos do 3º Ano 
 

Conteúdos Objetivos/Competências Estratégias/Atividades Material Utilizado 

Jogos pré-desportivos - Ajustar a iniciativa própria e as qualidades 

motoras em situações de jogo; 

- Adquirir competências fundamentais para 

potenciar a aprendizagem nos jogos desportivos 

colectivos; 

- Jogo da rabia, Bola ao Capitão, Futebol Humano, Jogo 

dos passes (com variantes), “Jogos sem fronteiras”; 

- Bolas, coletes; 

Andebol - Realizar habilidades básicas ajustando-as às 

situações de jogo específicas da modalidade;  

- Cumprir as regras e o objetivo de jogo, em 

coordenação com os colegas; 

- Formas simplificadas de jogo, em espaços reduzidos e 

com um menor número de jogadores por equipa; 

- Passe Picado e de ombro; 
- Receção; 
- Drible Parado e de Progressão.  
- Remate em apoio; 

- Bolas, coletes; 

Basquetebol - Realizar habilidades básicas ajustando-as às 

situações de jogo específicas (técnico-táticas) da 

modalidade;  

- Cumprir as regras e o objetivo de jogo, em 

coordenação com os colegas; 

- Formas simplificadas de jogo, em espaços reduzidos e 

com um menor número de jogadores por equipa; 

- Passe Picado e de peito; 

- Receção; 

- Drible Parado e de Progressão.  

-lançamento em apoio e na passada; 

- Bolas, coletes; 

Futebol - Realizar habilidades básicas ajustando-as às 

situações de jogo específicas (técnico-táticas) da 

modalidade;  

- Cumprir as regras e o objetivo de jogo, em 

coordenação com os colegas; 

- Formas simplificadas de jogo, em espaços reduzidos e 

com um menor número de jogadores por equipa; 

- Passe e receção; 

- Finta; 

- Remate; 

- Bolas, coletes; 

 
 

Conteúdos Objetivos/Competências Estratégias/Atividades Material Utilizado 
Voleibol - Realizar habilidades básicas ajustando-as às 

situações de jogo específicas (técnico-táticas) da 

- Formas simplificadas de jogo, em espaços reduzidos e 

com um menor número de jogadores por equipa; 

- Bolas, coletes, 



                        

 

 
modalidade;  

- Cumprir as regras e o objetivo de jogo, em 

coordenação com os colegas; 

- Passe, manchete, remate, serviço; 

 

Atletismo - Realizar as ações motoras de cada modalidade 

do Atletismo; 

- Estafetas (com arcos, bolas e argolas; diferentes 
posições de partida); 
- Corridas de Velocidade (jogo do Dia e da Noite, 
Apanhada, jogo dos números, dos objetos e das cores).  
- Salto em comprimento (jogo do estica, saltos na caixa 
de areia); 

- Arcos, bolas e argolas; 

Ginástica Conhecer e executar as principais habilidades 

gímnicas;  

- Rolamento á frente e à retaguarda, saltar ao eixo, 
posições de equilíbrio, Roda, Ponte, etc. 

- Colchões, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                        

 

 

Alunos do 4º Ano 
 

Conteúdos Objetivos/Competências Estratégias/Atividades Material Utilizado 
Jogos pré-desportivos - Ajustar a iniciativa própria e as qualidades 

motoras em situações de jogo; 

- Adquirir competências fundamentais para 

potenciar a aprendizagem nos jogos desportivos 

colectivos; 

- Jogo da rabia, Bola ao Capitão, Futebol Humano, Jogo 

dos passes (com variantes), “Jogos sem fronteiras”; 

- Bolas, coletes; 

Andebol - Realizar habilidades básicas ajustando-as às 

situações de jogo específicas da modalidade;  

- Cumprir as regras e o objetivo de jogo, em 

coordenação com os colegas; 

- Formas simplificadas de jogo, em espaços reduzidos e 

com um menor número de jogadores por equipa; 

- Passe Picado e de ombro; 
- Receção; 
- Drible Parado e de Progressão.  
- Remate em apoio; 

- Bolas, coletes; 

Basquetebol - Realizar habilidades básicas ajustando-as às 

situações de jogo específicas (técnico-táticas) da 

modalidade;  

- Cumprir as regras e o objetivo de jogo, em 

coordenação com os colegas; 

- Formas simplificadas de jogo, em espaços reduzidos e 

com um menor número de jogadores por equipa; 

- Passe Picado e de peito; 

- Receção; 

- Drible Parado e de Progressão.  

-lançamento em apoio e na passada; 

- Bolas, coletes; 

Futebol - Realizar habilidades básicas ajustando-as às 

situações de jogo específicas (técnico-táticas) da 

modalidade;  

- Cumprir as regras e o objetivo de jogo, em 

coordenação com os colegas; 

- Formas simplificadas de jogo, em espaços reduzidos e 

com um menor número de jogadores por equipa; 

- Passe e receção; 

- Finta; 

- Remate; 

- Bolas, coletes; 

 
 
 

Conteúdos Objetivos/Competências Estratégias/Atividades Material Utilizado 

Voleibol - Realizar habilidades básicas ajustando-as às 

situações de jogo específicas (técnico-táticas) da 

- Formas simplificadas de jogo, em espaços reduzidos e 

com um menor número de jogadores por equipa; 

- Bolas, coletes, 



                        

 

 
modalidade;  

- Cumprir as regras e o objetivo de jogo, em 

coordenação com os colegas; 

- Passe, manchete, remate, serviço; 

 

Atletismo - Realizar as ações motoras de cada modalidade 

do Atletismo; 

- Estafetas (com arcos, bolas e argolas; diferentes 
posições de partida); 
- Corridas de Velocidade (jogo do Dia e da Noite, 
Apanhada, jogo dos números, dos objetos e das cores).  
- Salto em comprimento (jogo do estica, saltos na caixa 
de areia); 

- Arcos, bolas e argolas; 

Ginástica Conhecer e executar as principais habilidades 

gímnicas;  

- Rolamento á frente e à retaguarda, saltar ao eixo, 
posições de equilíbrio, Roda, Ponte, etc. 

- Colchões, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 

 
 
 


