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TEMA ANUAL 2021/2022 

 

Para o ano 2021/2022 a Junta de Freguesia de Olivais pretende desenvolver o presente 

projeto com base no tema “Vamos construir um mundo melhor”. As atividades a desenvolver 

serão direcionadas para o caráter lúdico, onde o principal objetivo é realçar a importância do 

tempo para brincar e socializar de acordo com o Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho no seu 

artigo 14º. 

A escola apresenta-se como um importante veículo para a aprendizagem e o exercício 

da cidadania e nela se refletem preocupações transversais à sociedade, que envolvem diferentes 

dimensões, e que nos dirigem para a construção de um mundo melhor, tais como:  

 

 Educação Cívica  

 Educação para Igualdade de género 

Educação para a interculturalidade 

Educação para os valores 

Educação para o voluntariado 

 Educação para o desenvolvimento sustentável 

 Educação para o ambiente 

 Educação para a saúde 

 Educação para a segurança, defesa e paz 

 Educação para a segurança rodoviária 

Educação para os direitos humanos 

 

A educação para a cidadania visa contribuir para a formação de crianças responsáveis, 

autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no 

respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo.  
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DINÂMICA 

 

De modo a garantir a implementação plena das áreas e respetivos conteúdos espelhados 

no presente documento, a Junta de Freguesia de Olivais alocará um professor sem turma em 

todos os estabelecimentos de ensino, com o objetivo de orientar a restante equipa técnica, de 

articular com a equipa docente e restante comunidade educativa. Este professor será ainda, o 

elo de ligação entre a escola em que se encontra afeto e os serviços de educação da Junta de 

Freguesia de Olivais. 

No início do ano letivo será facultado um dossier a cada escola onde consta toda a 

informação dos professores alocados (currículos, folha de assiduidade), os horários das diversas 

turmas e o desenvolvimento dos programas. 
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ATIVIDADES LÚDICO-EXPRESSIVAS 

 

1. Objetivos 

O presente projeto incide sobre a promoção de competências nos primeiros anos de 

escolaridade que, através de atividades lúdicas, contribuem para o pleno desenvolvimento da 

criança, possibilitando-lhe experiências integradas e globalizantes. São experiências que, nesta 

fase, devem levar as crianças a desenvolver e a potenciar hábitos, destrezas, habilidades, 

capacidades afetivas e de equilíbrio pessoal, psicomotoras, comunicativas, de relação 

interpessoal, de inserção social e cognitiva, como a atenção, a concentração, a observação 

sistemática, a capacidade de expressão verbal, plástica e corporal, a apreciação crítico-

construtiva, o diálogo, a interpretação e o uso de símbolos. 

As competências identificadas como as mais importantes no futuro são a criatividade, a 

inteligência emocional, o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas e de 

tomada de decisão, a flexibilidade e adaptabilidade.  

Neste contexto, é importante a reflexão sobre a preparação das crianças para o futuro e 

de que forma podemos contribuir para a superação das exigências que as esperam. A criança é 

influenciada por diversos fatores ao longo do seu desenvolvimento, desde os genes que herdou 

dos seus pais, ao ambiente físico, social e cultural em que cresce, até às diferentes experiências 

que a vida lhe proporciona. Assume-se, assim, que todas as crianças são diferentes e têm 

diferentes ritmos de aprendizagem. 

Pretende-se com este projeto que os professores proporcionem um meio, rico e 

diversificado de experiências às crianças e que estas aprendam e se desenvolvam de uma forma 

harmoniosa, desenvolvendo as suas potencialidades/capacidades necessárias para os desafios 

do futuro. A participação em projetos pessoais ou de grupo permitirá à criança desenvolver, de 

forma pessoal, as suas capacidades expressivas e criativas. Pretende-se que, a apropriação das 

competências seja realizada de forma progressiva, num aprofundamento constante dos 

conceitos e estratégias próprias de cada conteúdo. O que se pretende ao nível das 

aprendizagens é dotar as crianças, de competências e valores com o propósito de adquirir 

relações positivas entre pares em contexto escolar e, assim, proporcionar as bases de uma 

aprendizagem bem-sucedida e de uma cidadania autónoma, consciente e solidária, bem como 
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promover o desenvolvimento emocional e social, a capacidade de resolução de problemas e 

conflitos e, ainda, diminuir problemas de comportamento. 

O objetivo geral deste projeto é utilizá-lo como veículo, recorrendo ao uso deste 

instrumento para a promoção de competências pessoais e sociais das crianças, mediante a 

operacionalização de estratégias lúdicas que visem o seu crescimento na tomada da própria 

identidade, da sua consciência e respeito pelos outros. 

 

2. Conteúdos 

a) Módulo I - Competências Pessoais e Sociais 

Acompanhando a evolução e as mudanças socioeconómicas e tecnológicas, verifica-se 

a necessidade de preparar as crianças para o futuro e a forma que se pode contribuir para se 

superarem as exigências que as esperam, sendo as competências pessoais e sociais de extrema 

importância, pois são humanas e impossíveis de serem reproduzidas por máquinas. 

As competências pessoais e sociais são fundamentais para o desenvolvimento e para o 

bem-estar da criança contribuindo para a autoestima, a confiança e a capacidade de 

comunicação que se relacionam com o sucesso escolar. 

 

b) Módulo II – Competências Emocionais 

A inteligência emocional é um dos aspetos mais importantes da criança. Possuir 

inteligência emocional significa ter a capacidade para perceber, expressar, compreender e 

regular as emoções. Esta favorece, ainda, o relacionamento com os outros e consigo mesmo, 

melhora a aprendizagem, facilita a resolução de problemas e favorece o bem-estar pessoal e 

social. Possuir essa forma assertiva é colocar em prática este conjunto de competências que 

serão os conhecimentos, capacidades, habilidades para compreender, expressar e controlar as 

emoções de forma adequada.  

Ensinar os alunos a conhecerem e a regularem as suas emoções é a melhor forma de 

potenciar resultados escolares e resolver problemas de indisciplina. Compreender a utilidade das 

emoções e o seu significado e saber como usar a emoção são aspetos muito importantes na 

facilitação emocional. É fundamental para que crianças possam ser mais felizes, produtivas, 

integradas e capazes de transformar e poderem construir percursos de vida mais saudáveis. 
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c) Módulo III - Valores e Atitudes 

Cidadania 

Entende-se como cidadania o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo 

em sociedade. Para um bom convívio social, exercer a cidadania no dia-a-dia é fundamental. 

Nas crianças podem evitar-se conflitos e, mais ainda, é mais fácil aprender da maneira correta 

do que corrigir vícios de linguagem e comportamentos inadequados que já se tornaram 

enraizados quando adultos. 

Enquanto processo educativo, a educação para a cidadania visa contribuir para a 

formação de crianças responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus 

direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, 

crítico e criativo. 

          Quer-se com a Cidadania e Desenvolvimento contribuir para o aumento de atitudes e 

comportamentos, de diálogo e respeito pelos outros, apoiados em modos de estar em sociedade. 

A escola constitui um importante contexto para a aprendizagem e o exercício da cidadania e nela 

se refletem dimensões da educação, tais como:  

• Educação Cívica: pretende incentivar os alunos a refletir sobre os conceitos de cidadania 

ativa, democracia representativa e democracia participativa, bem como a incentivá-los a 

pôr em prática esses mesmos conceitos. 

• Educação para a Igualdade de Género: pretende incentivar os alunos a conhecer o 

Conceito Igualdade de Género. Com isso, procura promover igualmente os direitos das 

mulheres e das raparigas e a igualdade de género em vários planos – político, económico, 

social e cultural –, contribuindo para a eliminação de estereótipos. 

• Educação para a Interculturalidade: pretende incentivar os alunos a conhecer os 

conceitos de identidade e pertença, cultura(s), pluralismo e diversidade cultural. 

Procura-se compreender causas e formas de discriminação, racismo e xenofobia para se 

promover o diálogo intercultural (incluindo inter-religioso) e o fenómeno de globalização 

e a sua relação com migrações, etnicidade e inclusão. 

• Educação para os valores: pretende incutir valores imprescindíveis para o crescimento 

pessoal, abordando várias questões relacionadas com o civismo e ética, tais como, a 

empatia, a igualdade de oportunidades, o respeito pelo outro e pelo meio ambiente, o 

cuidado da saúde, o pensamento crítico, etc. 
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• Educação para o voluntariado: pretende incentivar os alunos a conhecer, refletir e 

problematizar sobre os conceitos de voluntariado e de voluntário, as suas motivações, 

direitos e deveres. 

• Educação para o desenvolvimento Sustentável: visa assegurar que a educação contribui 

para que as crianças e os/as jovens, alunas e alunos, adquiram os conhecimentos, 

capacidades, valores e atitudes que lhes permitam ser agentes de mudança na 

construção de um mundo sustentável, inclusivo, pacífico e justo, que promova a melhoria 

da qualidade de vida e que atenda às necessidades das atuais gerações e das gerações 

vindouras. 

• Educação para o ambiente: pretende incentivar os alunos a conhecer o que implica o 

conceito de sustentabilidade associado a uma responsabilidade intergeracional. Promove 

ainda a reflexão sobre causas de alterações climáticas, proteção da biodiversidade e 

proteção do território e da paisagem. 

• Educação para a Saúde: pretende incentivar os alunos a assumir o bem-estar físico e 

mental como uma condição básica para exercer plenamente uma cidadania. Para isso, 

terá de reconhecer a importância da saúde mental, de uma alimentação saudável, da 

atividade física, da prevenção da violência, de consumos e/ou comportamentos aditivos 

e de como as crenças, valores, atitudes e comportamentos condicionam a sua própria 

saúde e a saúde das comunidades. 

• Educação para a Segurança, Defesa e Paz: pretende-se incentivar os alunos a conhecer, 

refletir e agir em torno de questões como a segurança, os novos riscos, perigos e 

ameaças emergentes num mundo globalizado, interdependente e em mutação contínua, 

bem como a familiarizar-se com as condições e instrumentos que favorecem a construção 

e preservação da paz. 

• Educação para a Segurança Rodoviária: visa o desenvolvimento de uma cultura de 

prevenção e de segurança rodoviárias por parte dos cidadãos, crianças, jovens e adultos, 

de modo a promover a sua integração segura no ambiente rodoviário. Este processo, que 

implica aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de capacidades, tem também 

implícita uma perspetiva de mobilidade sustentável. 

Educação para os Direitos Humanos: visam promover uma cultura de direitos humanos e 

de liberdades fundamentais, em todos os aspetos da vida das pessoas, contribuindo para que 

as crianças e os jovens adquiram os conhecimentos, capacidades, valores e atitudes que lhes 

permitam compreender, exercer e defender os Direitos Humanos, assumindo o respeito por estes 
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como responsabilidade de todas as pessoas, em prol de um mundo de paz, justiça, liberdade e 

democracia 

  

d) Módulo IV - Descoberta da Arte 

A área das expressões é imprescindível na formação global e equilibrada da criança. A 

formação integral e harmoniosa abrange o desenvolvimento das suas faculdades físicas e 

psíquicas, numa correlação com as potencialidades expressivas e criativas. Ao desenhar, pintar, 

recortar, colar e construir, a criança não só desenvolve a expressão pessoal, como fica, por 

vezes, surpreendida com as audácias da sua própria imaginação, capaz de associar imagens e 

ideias, de modo inesperado e imprevisível. 

  

▪ Expressão Dramática, Corporal e Musical /Teatro/Jogos de exploração 

As atividades de exploração do corpo, da voz, do espaço, de objetos, são momentos de 

enriquecimento das experiências que as crianças, espontaneamente, fazem nos seus jogos. 

A exploração de situações imaginárias, a partir de temas sugeridos pelos alunos ou 

propostos pelo professor, dará oportunidade a que a criança, pela vivência de diferentes papéis 

se reconheça melhor e entenda melhor o outro. 

Os jogos dramáticos permitem que os alunos desenvolvam progressivamente as 

possibilidades expressivas do corpo — unindo a intencionalidade do gesto e/ou a palavra, à 

expressão, de um sentimento, ideia ou emoção. Nos jogos dramáticos as crianças desenvolvem 

ações ligadas a uma história ou a uma personagem que as colocam perante problemas a 

resolver: problemas de observação, de equilíbrio, de controlo emocional, de afirmação individual, 

de integração no grupo, de desenvolvimento de uma ideia, de progressão na ação. 

Os jogos de exploração devem ser progressivamente complementados por propostas que 

contribuam para o desenvolvimento da capacidade de relação e comunicação com os outros. No 

desenrolar das propostas ou projetos desenvolvidos deve haver espaço para a improvisação. 

A existência de uma caixa de adereços, a manipulação de objetos e de fantoches e a 

utilização de máscaras estimulam a caracterização de personagens e enriquecem as histórias 

que as crianças vão construindo. Num jogo dramático estão sempre presentes os sinais 

exteriores do corpo no espaço, através da mímica, dos gestos, das atitudes, dos movimentos e 
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da utilização de objetos. Nas atividades, as crianças vão-se sensibilizando à utilização de sons, 

de silêncios e de palavras. A utilização simultânea da dimensão verbal e gestual ganha, aqui, o 

seu pleno significado. 

 

Corpo 

Movimento Criativo: A variedade e a riqueza de sugestões, a nível do imaginário, devem 

ser características das situações propostas para explorar as possibilidades expressivas do corpo. 

Através de jogos de imaginação, todos do agrado das crianças, deverão ser vivenciadas 

diferentes formas e atitudes corporais, assim como maneiras pessoais de desenvolver um 

movimento. 

É importante que a criança descubra o seu corpo e o seu “eu”. À medida que se conhece 

melhor, descobre o significado do mundo exterior e começa a relacionar-se consigo própria. 

Devemos assim, proporcionar às crianças, através do movimento corporal, vivências que lhe 

permitam estabelecer as noções de espaço e de tempo.  

 

Voz 

Explorar as diferentes possibilidades da voz, fazendo variar a emissão sonora e, 

progressivamente, ir aliando ao som, gestos e movimentos, é desenvolver fatores sempre 

presentes num jogo dramático. 

Desenvolver temas adequados à idade e experiência das crianças, de modo a adquirirem 

maior confiança na utilização da voz como instrumento essencial à expressão e comunicação. 

Linguagem 

 

o Não-verbal 

Motivar os alunos, em interação, a explorar a dimensão não - verbal em improvisações, 

tendo como ponto de partida, histórias, contos ou situações dramatizadas. 
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o Verbal 

Promover nos alunos o desenvolvimento do processo criativo, propondo improvisações a 

partir de palavras, imagens, objetos ou de um tema. 

 

o Verbal e Gestual 

Estimular, em interação, o desenvolvimento de pequenas improvisações explorando 

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

 

o 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 direções, permite explorar diferentes maneiras de se 

deslocar e utilizar o espaço circundante. 

 

o Objetos 

Fomentar a utilização e a transformação imaginária de um ou vários objetos, 

desenvolvendo estímulos à capacidade de recriar ou inventar personagens e de desenvolver 

situações. Desenvolver uma noção estética e temporal na construção das personagens, 

explorando os objetos do “Baú do Teatro”. 

 

Expressão Plástica  

No contato com a arte a criança vive uma situação nova, que pode interpretar e recriar à sua 

maneira, iniciando-se na compreensão das diversas formas de linguagem artística e 

desenvolvendo a sua sensibilidade estética.  

 

▪ Modelagem e Escultura 

As atividades de manipulação e exploração de diferentes materiais moldáveis, tal como 

amassar, separar, esticar, alisar, de forma a proporcionar explorações sensoriais importantes, a 
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libertação das tensões e o desenvolvimento da motricidade fina. Deverá ser explorada e tirar 

partido da resistência e plasticidade de terra, areia, barro, massa de cores. 

 

▪ Construções 

Dado que as crianças necessitam de explorar sensorialmente diferentes materiais e 

objetos, deverá ser promovida a elaboração de construções, que permita a exploração da 

tridimensionalidade. As construções ajudam a desenvolver a destreza manual e constitui um 

desafio à capacidade de transformação e criação de novos objetos. O carácter lúdico, geralmente 

associado a estas atividades, garante o gosto e o empenho dos alunos na resolução de 

problemas com que são confrontados. 

 

▪ Desenho 

O desenho infantil é uma atividade espontânea. O prazer proporcionado pelo desenrolar 

do traço é um jogo pessoal que suscita a representação de sensações, experiências e vivências. 

Sendo uma das atividades fundamentais de expressão, deve ocorrer com bastante frequência e 

de uma forma livre, permitindo que a criança desenvolva a sua singularidade expressiva. Através 

da introdução de diferentes materiais/suportes e de atividades sugeridas, nomeadamente ligadas 

a experiências ocorridas noutras áreas, as crianças deverão aprofundar as suas capacidades de 

expressão e representação gráficas. Deverá ser explorado o desenho de expressão livre em 

areia, em terra molhada, no quadro da sala, bem como explorar as possibilidades técnicas de 

dedos, paus, giz, lápis de cor, lápis de cera, feltros, tintas, pincéis, utilizando suportes de 

diferentes tamanhos, espessuras, texturas e cores. 

 

▪ Pintura 

Pintar exige um clima de disponibilidade e de liberdade, pelo que deverá ser explorada 

igualmente a pintura de expressão livre em suportes neutros, bem como explorar as 

possibilidades técnicas de mãos, esponjas, trinchas, pincéis, pigmentos naturais, guache, 

anilinas, entre outras. 
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▪ Técnicas diversas de expressão 

Deverão ser desenvolvidas as capacidades expressivas das crianças através da 

utilização de diferentes materiais e técnicas, alargando o campo de experiências e o domínio de 

outras linguagens expressivas, tais como:  

o Exploração de técnicas de recorte, colagem, dobragem, através do trabalho com 

diferentes materiais: elementos naturais, lãs, cortiça, tecidos, objetos recuperados, 

jornal, papel colorido, ilustrações…, rasgando, desfiando, recortando, amassando, 

dobrando… procurando formas, cores, texturas, espessuras. Deverão ser efetuadas 

composições colando diferentes materiais rasgados, desfiados, cortados bem como 

fazer dobragens; 

 

o Exploração de diferentes técnicas de impressão, tal como estampar a mão, o pé, 

elementos naturais, utilizar moldes - positivo e negativo – feitos em cartão, plástico e 

imprimir com carimbos; 

 

o Tecelagem e costura, através da utilização de técnicas em tapeçarias com diferentes 

materiais (tecidos, tiras de pano, lãs, botões, cordas, elementos naturais), desfazer 

diferentes texturas (tecidos, malhas, cordas, elementos naturais), entrançar, tecer em 

teares de cartão, colaborar em tapeçarias de elementos cosidos, elaborados a partir 

de desenhos imaginados pelas crianças. 

 

 

3. Estratégias 

 

Reflexões e investigações atribuem à atividade lúdica um papel relevante e insubstituível 

na construção da personalidade. Afirma-se que as crianças necessitam de brincar para crescer 

e desenvolver competências, tornando-se mais autoconfiantes, criativas, com capacidade de 

resolução de problemas, motivadas, alegres e a sentir prazer no que fazem. Num ambiente 

lúdico, através das relações com os outros e das brincadeiras diversificadas, o espírito explorador 

e curioso promove as competências necessárias e as crianças terão maior probabilidade de 

responderem com sucesso às situações reais com que se depararem na vida. 

Desta forma as atividades deverão ser centradas em:  
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• Desenvolver competências criativas e de experimentação;  

• Desenvolver as competências transversais no âmbito da interligação da música com outras 

artes e áreas de saber;  

• Descobrir diferentes formas de lidar com a realidade individual e social;  

• Manipular ou explorar diferentes materiais;  

• Construir e transformar materiais;  

• Explorar o desenho e a pintura de expressão livre;  

• Aplicar técnicas de recorte, corte e colagem;  

• Criar e desenvolver teatralizações, com a construção dos adereços, cenários e figurinos 

respetivos;  

• Desenvolver atitudes, capacidades e valores promotores do espírito empreendedor;  

• Criar competências sensoriais ao nível da organização, planeamento, liderança e trabalho 

em grupo;  

• Projetar a socialização e a comunicação para fora da turma;  

• Potenciar uma interação ativa entre todos os agentes educativos;  

• Despertar as interrogações, curiosidades e a imaginação dos alunos;  

As estratégias e as práticas pedagógicas deverão ser diversas e induzir a experiências reais 

de participação e de vivência da cidadania através de estratégias como:  

• Assembleia de turma/escola 

• Trabalho de Grupo  

• Trabalho de projeto   

• Debates  

• Dramatizações  

• Pesquisa orientada de textos e imagens  

• Visionamento de Vídeos, documentários e DVDs  

• Presença na escola de membros da comunidade e convidados  

• Leitura, análise e discussão de documentos de origem diversificada  

• Produção de textos e / ou imagens  

• Visitas  

• Aulas de exterior 
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Atividade física e desportiva 
 

1. Objetivos  
 
Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do grupo: 
  

o Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de 

parceiros quer no de adversários;  

o Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio, bem 

como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por eles; 

o Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com oportunidade, 

promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) 

outro(s); 

o Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações 

favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na atividade da turma;  

o Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade individual 

e do grupo, considerando também as que são apresentadas pelos companheiros com 

interesse e objetividade; 

o Assumindo compromissos e responsabilidades de organização e preparação das 

atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio as tarefas inerentes.  

o Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando os 

conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, etc.  

o Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da Cultura Física, 

compreendendo as atividades físicas e as condições da sua prática e aperfeiçoamento 

como elementos de elevação cultural dos praticantes e da comunidade em geral.  

o Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição como 

fatores limitativos da Aptidão Física das populações e das possibilidades de prática das 

modalidades da Cultura Física.  

o Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, 

particularmente, de Resistência Geral de Longa e Média Durações; da Força Resistente; 

da Força Rápida; da Velocidade de Reação Simples e Complexa, de Execução, de 

Deslocamento e de Resistência; das Destrezas Geral e Específica.  

o Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da Condição Física 

de uma forma autónoma no seu quotidiano.  
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o Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas 

e aplicar regras de higiene e de segurança.  

 

2. Conteúdos Programáticos 
 

Aprendizagens Essenciais – 1º Ciclo 

Blocos Programáticos - 1º e 2º Ano Blocos Programáticos - 3º e 4º Ano 

- Perícias e Manipulações; 

- Deslocamentos e Equilíbrios; 

- Jogos Infantis. 

 

- Ginástica; 

- Jogos pré desportivos; 

- Atividades Rítmicas Desportivas; 

- Percurso na Natureza. 

 

Bloco 1 – Perícias e Manipulações 

Realizar ações motoras básicas com aparelhos portáteis, segundo uma estrutura rítmica, 

encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as qualidades da ação própria ao 

efeito pretendido de movimentação do aparelho. 

 

1º Ano  

Em concurso individual:  

 

1. LANÇAR uma bola em precisão a um alvo fixo, por baixo e por cima, com cada uma e ambas 

as mãos.  

 

2. RECEBER a bola com as duas mãos, após lançamento à parede, evitando que caia ou toque 

outra parte do corpo.  

 

3. RODAR o arco no solo, segundo o eixo vertical, saltando para dentro dele antes que finalize 

a sua rotação.  

 

4. Manter uma bola de espuma no ar, de forma controlada, com TOQUES DE RAQUETE, com 

e sem ressalto da bola no chão.  

 

4. DRIBLAR com cada uma das mãos, em deslocamento, controlando a bola para manter a 

direção desejada.  

 

Bloco 2 – Deslocamentos e Equilíbrios 

Realizar ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos, segundo uma 

estrutura rítmica, encadeamento, ou combinação de movimentos, coordenando a sua ação para 

aproveitar as qualidades motoras possibilitadas pela situação. 
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1.º Ano 
 

Em percursos que integram várias habilidades:  

 

1. RASTEJAR deitado dorsal e ventral, em todas as direções, movimentando-se com o apoio 

das mãos e ou dos pés.  

 

2. ROLAR sobre si próprio em posições diferentes, nas principais direções e nos dois sentidos.  

 

3. Fazer CAMBALHOTA à frente (engrupada), num plano inclinado, mantendo a direção durante 

o enrolamento. 

 

4. SALTAR sobre obstáculos de alturas e comprimentos variados, com chamada a um pé e a 

«pés juntos», com receção equilibrada no solo.  

 

5. SALTAR para um plano superior (mesa ou plinto), após chamada a pés juntos, apoiando as 

mãos para se sentar, ou apoiar os pés, ou os joelhos.  

 

6. CAIR voluntariamente, no colchão e no solo, partindo de diferentes posições, rolando para 

amortecer a queda (sem apoiar as mãos para travar o movimento).  

 

7. SALTAR de um plano superior com receção equilibrada no colchão.  

 

8. SUBIR E DESCER o espaldar, percorrendo os degraus alternadamente com um e com o outro 

pé e com uma e outra mão.  

 

BLOCO 1 — PERÍCIAS E MANIPULAÇÕES 
 
Realizar ações motoras básicas com aparelhos portáteis, segundo uma estrutura rítmica, 
encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as qualidades da ação própria ao 
efeito pretendido de movimentação do aparelho.  
 
 
 
 
 
1.º e 2.º Anos 
 
Em concurso individual:  

 

1. LANÇAR uma bola em distância com a «mão melhor» (a mão mais forte) e com as duas mãos, 

para além de uma marca.  

 

2. LANÇAR para cima (no plano vertical) uma bola (grande) e RECEBÊ-LA com as duas mãos 

acima da cabeça (o mais alto possível) e perto do solo (o mais baixo possível). 
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3. ROLAR a bola, nos membros superiores e nos membros inferiores (deitado) unidos e em 

extensão, controlando o seu movimento pelo ajustamento dos segmentos corporais.  

 

4. PONTAPEAR a bola em precisão a um alvo, com um e outro pé, dando continuidade ao 

movimento da perna e mantendo o equilíbrio.  

 

5. PONTAPEAR a bola em distância, para além de uma zona/marca, com um e outro pé, dando 

continuidade ao movimento da perna e mantendo o equilíbrio. 

 

6.Fazer TOQUES DE SUSTENTAÇÃO de um «balão», com os membros superiores e a cabeça, 

posicionando-se no ponto de queda da bola. 

 

 Em concurso a pares:  

 

7. CABECEAR um «balão» (lançado por um companheiro a «pingar»), posicionando-se num 

ponto de queda da bola, para a agarrar a seguir com o mínimo de deslocamento. 

 

8. PASSAR a bola a um companheiro com as duas mãos (passe «picado», a «pingar» ou de 

«peito») consoante a sua posição e ou deslocamento. RECEBER a bola com as duas mãos, 

parado e em deslocamento. 

Em concurso individual ou estafeta:  

 

9. ROLAR O ARCO com pequenos «toques» à esquerda e à direita, controlando-o na trajetória 

pretendida. 

 

2.º Ano 
 
Em concurso individual:  

 

1. LANÇAR uma bola em precisão a um alvo móvel, por baixo e por cima, com cada uma e 

ambas as mãos.  

 

2. Impulsionar uma bola de espuma para a frente e para cima, posicionando-a para a «BATER» 

com a outra mão acima do plano da cabeça, numa direção determinada.  

 

3. Fazer TOQUES DE SUSTENTAÇÃO de uma bola de espuma com uma e outra das faces de 

uma raquete, a alturas variadas, com e sem ressalto da bola no chão, parado e em 

deslocamento.  

 

4. SALTAR à corda no lugar e em progressão, com coordenação global e fluidez de movimentos.  

 

5. LANÇAR o arco na vertical e RECEBÊ-LO, com as duas mãos.  

 

6.PASSAR por dentro de um arco e rolar no chão, sem o derrubar.  
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Em concurso individual ou estafeta: 

 

7. DRIBLAR «alto e baixo», com a mão esquerda e direita, em deslocamento, sem perder o 

controlo da bola.  

 

8. CONDUZIR a bola dentro dos limites duma zona definida, mantendo-a próximo dos pés.  

 

Em concurso a pares:  

 

9. RECEBER a bola, controlando-a com o pé direito ou esquerdo, e PASSÁ-LA colocando-a ao 

alcance do companheiro.  

 

10. Fazer TOQUES DE SUSTENTAÇÃO para o companheiro, com as mãos, antebraços e ou 

cabeça, posicionando-se no ponto de queda da bola, para a devolver. 

 

 

BLOCO 2 — DESLOCAMENTOS E EQUILÍBRIOS 
 
Realizar ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em apare lhos, segundo uma 

estrutura rítmica, encadeamento, ou combinação de movimentos, coordenando a sua ação para 

aproveitar as qualidades motoras possibilitadas pela situação. 

 

1.º e 2.º Anos 
 
Em concurso individual, com patins: 

 

1. MARCHAR sobre os patins com variações de ritmo e amplitude da passada, mantendo o 

equilíbrio.  

 

2. RECUPERAR O EQUILÍBRIO agachando-se ou, ao desequilibrar-se totalmente, baixar-se e 

«fechar» para sentar ou rolar, amortecendo o impacto sem colocar as mãos ou braços no solo.  

 

3. DESLIZAR de «cócoras», após impulso de um colega, mantendo os patins paralelos e os 

braços à frente, ELEVANDO-SE (sem perder o equilíbrio) e BAIXANDO-SE para se sentar antes 

de parar.  

4. DESLIZAR sobre um patim, apoiando-o um passo à frente e deslocando o peso do corpo para 

esse apoio, mantendo-se em equilíbrio até se imobilizar totalmente.  

 

5.DESLIZAR para a frente com impulso alternado de um e outro pé, colocando o peso do corpo 

sobre o patim de apoio, movimentando os braços em harmonia com o deslocamento.  

 

Em percursos que integrem várias habilidades:  

 

6. SUBIR para um plano superior (mesa ou plinto), apoiando as mãos e elevando a bacia para 

apoiar um dos joelhos, mantendo os braços em extensão. 
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7. SUSPENDER E BALANÇAR numa barra, saindo em equilíbrio.  

 

8. DESLOCAR-SE EM SUSPENSÃO, lateralmente e frontalmente, de uma à outra extremidade 

da barra, com pega alternada.  

 

9. DESLOCAR-SE para a frente, para os lados e para trás sobre superfícies reduzidas e 

elevadas, mantendo o equilíbrio.  

 

Em concurso individual:  

 

10. DESLIZAR sentado e deitado (ventral), em prancha, sobre o «skate», após impulso das mãos 

ou dos pés, mantendo o equilíbrio. 

 

2.º Ano  
 
Em percursos que integrem várias habilidades:  

 

1.TRANSPOR obstáculos sucessivos, em corrida, colocados a distâncias irregulares, sem 

acentuadas mudanças de velocidade. 

 

2. SUBIR E DESCER pela tração dos braços, um banco sueco inclinado, deitado em posição 

ventral e dorsal.  

 

3. SALTAR de um plano superior realizando, durante o voo, uma figura à sua escolha, ou voltas, 

com receção em pé e equilibrada.  

 

4. Realizar SALTOS «de coelho» no solo, com amplitudes variadas, evitando o avanço dos 

ombros no momento do apoio das mãos.  

 

5. Fazer CAMBALHOTA à frente no colchão, terminando a pés juntos, mantendo a mesma 

direção durante o enrolamento.  

 

6. Fazer CAMBALHOTA à retaguarda sobre um colchão num plano inclinado, com repulsão dos 

braços na fase final, terminando com as pernas afastadas.  

7. ROLAR à frente numa barra (baixa), sem interrupção do movimento e com receção em 

segurança.  

 

8. SUBIR E DESCER o espaldar percorrendo todos os degraus e DESLOCAR-SE para ambos 

os lados face ao espaldar.  

 

9. SUBIR E DESCER uma corda suspensa, com nós, com a ação coordenada dos membros 

inferiores e superiores.  

 

Em concurso individual, com coordenação e fluidez de movimentos:  
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10. SALTAR em comprimento, após curta corrida de balanço e chamada a um pé numa zona 

elevada, com receção a pés juntos num colchão ou caixa de saltos.  

 

11. SALTAR em altura para tocar num objeto suspenso, após curta corrida de balanço e chamada 

a pés juntos e a um pé, com receção equilibrada. 

Em patins, combinar num percurso, com coordenação global e fluidez de movimentos, as 

destrezas aprendidas e as seguintes:  

 

12. CURVAR com os pés paralelos, à direita e à esquerda com ligeira inclinação dos pés e do 

tronco para o lado para onde vai virar, mantendo o equilíbrio.  

 

13. TRAVAR em «T» após deslize para a frente, no menor espaço de tempo mantendo o 

equilíbrio e ficando em condições de iniciar novo deslize.  

 

14. Em concurso individual DESLIZAR com os dois pés sobre o «skate», após impulso de um 

outro pé, mantendo o equilíbrio.  

 

 

 

 BLOCO 4 — JOGOS 
 
Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, e as qualidades motoras na prestação, às 

possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando habilidades básicas 

e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos.  

 

1.º e 2.º Anos  
 
Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando com 

intencionalidade e oportunidade as ações características desses jogos, designadamente:  

 
o Posições de equilíbrio;  

o Deslocamentos em corrida com «fintas» e «mudanças de direção e de velocidade; 

o Combinações de apoios variados associados com corrida, marcha e voltas;  

o Lançamentos de precisão e à distância;  

o Pontapés de precisão e à distância.  

 

 

BLOCO 3 — GINÁSTICA 
 
Realizar habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, 

encadeando e ou combinando as ações com fluidez e harmonia de movimento.  
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3.º Ano 
 
Em percursos que integram várias habilidades:  

 

1. Executar a CAMBALHOTA À RECTAGUARDA com repulsão dos braços na parte final, 

terminando com as pernas afastadas e em extensão.  

 

2. SUBIR PARA PINO apoiando as mãos no colchão e os pés num plano vertical, recuando 

as mãos e subindo gradualmente o apoio dos pés, aproximando-se da vertical (mantendo o 

olhar dirigido para as mãos). Regressar à posição inicial pela ação inversa.  

 

3. PASSAR POR PINO, seguido de cambalhota à frente, partindo da posição de deitado 

ventral no plinto, deslizando para apoio das mãos no colchão (sem avanço dos ombros).  

 

4. SALTAR AO EIXO por cima de um companheiro após corrida de balanço e chamada a pés 

juntos, passando com os membros inferiores bem afastados e chegando ao solo em 

equilíbrio.  

 

5. COMBINAR posições de equilíbrio estático, com marcha lateral, para trás e para a frente, 

e «meias-voltas».  

 

6. LANÇAR E RECEBER O ARCO na vertical, com cada uma das mãos, evitando que toque 

no solo.  

 

7. LANÇAR O ARCO para a frente, no solo, fazendo-o voltar para trás, seguido de salto para 

que o arco passe por entre as suas pernas, agarrando-o atrás do corpo com uma das mãos.  

 

BLOCO 4 — JOGOS 
 
Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, e as qualidades motoras na prestação, às 

possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando habilidades 

básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos.  

 

3.º Ano 
 
Nos jogos coletivos com bola, tais como: RABIA, JOGO DE PASSES, BOLA AO POSTE, 

BOLA AO CAPITÃO, BOLA NO FUNDO, agir em conformidade com a situação:  

 

1. Se tem a bola, PASSAR a um companheiro que esteja liberto, respeitando o limite dos 

apoios estabelecidos.  

 

2. RECEBER ativamente a bola com as duas mãos, quando esta lhe é dirigida ou quando a 

intercetar.  

 

Em concurso/exercício individual e ou a pares:  
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3. Fazer TOQUES DE SUSTENTAÇÃO para o companheiro, com as mãos, antebraços e ou 

cabeça, posicionando-se no ponto de queda da bola, para a devolver. 

 

4. Impulsionar uma bola de espuma para a frente e para cima, posicionando-se para a 

«BATER» com a outra mão acima do plano da cabeça, e ao nível dos joelhos, numa direção 

determinada.  

 

5. Realizar BATIMENTOS de bola de espuma com raquete, contra a parede, à esquerda e 

à direita, num plano à frente do corpo, posicionando-se consoante o lado, para devolver 

a bola após um ressalto no solo.  

 

Em situação de exercício de Futebol — contra um guarda-redes: 

 

 6. CONDUZIR a bola progredindo para a baliza, com pequenos toques da parte interna e externa 

dos pés, mantendo a bola controlada, e REMATAR acertando na baliza.  

 

7.Com um companheiro, PASSAR E RECEBER a bola com a parte interna dos pés, progredindo 

para a baliza e REMATAR, acertando na baliza. 

 

 
BLOCO 3 — GINÁSTICA 

 
Realizar habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, 

encadeando e ou combinando as ações com fluidez e harmonia de movimento. 

 

3.º e 4.º Anos 
 
Em percursos diversificados, realizar as seguintes habilidades: 

  

1. CAMBALHOTA À FRENTE num plano inclinado, terminando com as pernas afastadas e em 

extensão.  

2. SALTO DE COELHO para o plinto longitudinal, após corrida de balanço e chamada a pés 

juntos, com apoio na extremidade mais próxima, seguida de SALTO DE EIXO com o apoio das 

mãos na outra extremidade.  

 

3. SALTO DE BARREIRA à esquerda e à direita, com apoio das mãos no plinto (baixo), após 

chamada a pés juntos, com receção no solo em equilíbrio.  

 

4. RODA, com apoio alternado das mãos na «cabeça» do plinto (transversal), passando as 

pernas o mais alto possível, com receção equilibrada do outro lado em apoio alternado dos pés.  

 

5. PINO DE CABEÇA aproximando-se da vertical, beneficiando de ajuda de um companheiro ou 

de apoio no espaldar.  
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6. ROLAMENTO À RECTAGUARDA, suspenso na barra, passando as pernas entre os braços, 

soltando-se com oportunidade para receção em pé no solo. 

 

7. BALANÇOS na barra, realizando com coordenação global e oportunidade, os movimentos de 

fecho e abertura, com saída equilibrada à retaguarda.  

 

8. SUBIR E DESCER o espaldar e DESLOCAR-SE para ambos os lados de costas para o 

espaldar.  

 

9. DESLOCAR-SE ao longo da barra, nos dois sentidos, em suspensão pelas mãos e pernas 

(cruzadas), de costas para o solo.  

 

10. SUBIR E DESCER uma corda suspensa, sem nós, pela ação coordenada dos membros 

inferiores e superiores.  

 

11. SALTAR À CORDA em corrida e no local (a pés juntos e pé coxinho), com coordenação e 

fluidez de movimentos.  

 

12. SALTAR À CO/RDA, movimentada pelos companheiros, entrando e saindo sem lhe tocar.  

 

13. LANÇAR E RECEBER O ARCO com as duas mãos, no plano horizontal, posicionando-se 

para ficar dentro do arco na receção.  

 

14. ROLAR A BOLA sobre diferentes superfícies do corpo, controlando o seu movimento pelo 

ajustamento dos segmentos corporais. 

 

4.º Ano  
 
Combinar as seguintes habilidades, realizando-as em sequências adequadas:  

 

1. CAMBALHOTA À RECTAGUARDA, com repulsão dos braços na parte final terminando com 

os pés juntos na direção do ponto de partida.  

2. SUBIDA PARA PINO apoiando as mãos no colchão e os pés num plano vertical, recuando as 

mãos e subindo gradualmente o apoio dos pés, aproximando-se da vertical (mantendo o olhar 

dirigido para as mãos), seguido de cambalhota à frente.  

 

3. SALTAR para o espaldar, apoiando simultaneamente os pés e as mãos, virar-se de costas e 

saltar para o colchão com meia-volta, com receção equilibrada.  

 

4. SALTO DE EIXO no boque, após corrida de balanço e chamada a pés juntos, passando com 

a bacia elevada e os membros inferiores bem afastados, com receção equilibrada.  
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5. COMBINAR posições de equilíbrio estático com marcha lateral, para trás e para a frente, voltas 

e saltos simples com receção equilibrada, na trave baixa ou banco sueco. 

 

6.RODAR O ARCO à volta do corpo, mantendo o movimento por ondulações do corpo.  

 

7. POSIÇÕES DE FLEXIBILIDADE variadas (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e 

no chão, com máxima inclinação do tronco; «mata-borrão»; etc.). 

 

 

 

BLOCO 4 — JOGOS 
 
Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, e as qualidades motoras na prestação, às 

possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando habilidades básicas 

e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos.  

 

3.º e 4.º Anos 
 
Cooperar com os companheiros procurando realizar as ações favoráveis ao cumprimento das 

regras e do objetivo do jogo. Tratar os colegas de equipa e os adversários com igual cordialidade 

e respeito, evitando ações que ponham em risco a sua integridade física.  

 

No jogo do MATA, com bola ou ringue:  

 

1. Em posse da bola, PASSAR a um companheiro ou REMATAR (para acertar no adversário), 

de acordo com as posições dos jogadores. Criar condições favoráveis a estas ações, utilizando 

fintas de passe ou de remate. 

 

 2. CRIAR LINHAS DE PASSE para receber a bola deslocando-se e utilizando fintas, se 

necessário.  

 

3.Optar por INTERCETAR o passe ou ESQUIVAR-SE, quando a sua equipa não tem bola, 

deslocando-se na sua área, com oportunidade, conforme a circulação da bola. 

 

Em concurso individual e ou a pares (Futebol):  

 

4. PONTAPEAR a bola, parada e em movimento, com a parte ântero-superior e ântero-interna 

do pé, após duas ou três passadas de balanço, colocando corretamente o apoio, imprimindo à 

bola uma trajetória alta e comprida, na direção de um alvo.  

 

5. Manter a bola no ar, com TOQUES DE SUSTENTAÇÃO com os pés, coxa e ou cabeça, 

posicionando-se de modo a dar continuidade à ação.  

 

6.CABECEAR a bola (com a testa), em posição frontal à baliza, após passe com as mãos (lateral) 

de um companheiro, acertando na baliza.  
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No jogo da ROLHA: Na situação de atacante («caçador»):  

 

7. Escolher e PERSEGUIR um dos fugitivos para o tocar, utilizando mudanças de direção e 

velocidade, procurando desviá-lo para perto das linhas limites do campo;  

 

8. Ao «guardar» um fugitivo já apanhado, enquadrando-se para impedir que outros o «salvem».  

 

Em situação de defesa:  

 

9. FUGIR E ESQUIVA R-SE do «caçador», utilizando mudanças de direção e velocidade, 

evitando colocar-se perto das linhas limites do campo;  

 

10. Coordenar a sua ação com um companheiro criando situações de superioridade numérica (2 

× 1) para «salvar» um fugitivo «apanhado».  

 

No jogo «PUXA-EMPURRA»:  

 

11. Respeitar as regras de segurança estabelecidas e a integridade física do parceiro, mesmo à 

custa da sua vantagem.  

 

12. Colocar o parceiro fora dos limites de um quadrado ou círculo, puxando-o ou empurrando-o 

diretamente ou em rotação, pelos braços e ou tronco, aproveitando a ação do oponente.  

 

13. Evitar ser colocado fora do quadrado ou círculo «esquivando-se» às ações do parceiro, 

aproveitando -se para passar ao ataque.  

 

Em concurso individual:  

 

14. SALTAR EM COMPRIMENTO após corrida de balanço e chamada a um pé numa zona, com 

queda na caixa de saltos ou colchão fixo (receção a dois pés).  

 

15. SALTAR EM ALTURA após curta corrida de balanço e chamada a um pé, passando o elástico 

com salto de «tesoura», com receção equilibrada.  

16. LANÇAR A BOLA (tipo ténis) em distância, após curta corrida de balanço e ter «armado» o 

braço, em extensão, à retaguarda.  

 

 Em CORRIDA DE ESTAFETAS:  

 

17. realizar o seu percurso rapidamente, entregando e recebendo o testemunho em movimento 

e com segurança.  

 

Em concurso a pares:  
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18. com uma raqueta e uma bola (tipo ténis), DEVOLVER a bola ao companheiro, após ressalto 

numa zona à frente do corpo, em equilíbrio, dando continuidade ao movimento do braço.  

 

Em concurso individual de Voleibol:  

 

19. SUSTENTAR a bola/balão com toques de dedos (com as duas mãos acima da cabeça), com 

flexão e extensão de braços e pernas, posicionando-se no ponto de queda da bola. 

 

4.º Ano  
 
Nos jogos coletivos com bola, tais como: RABIA, JOGO DE PASSES, BOLA AO POSTE, BOLA 

AO CAPITÃO, BOLA NO FUNDO, agir em conformidade com a situação:  

 

1. RECEBER a bola com as duas mãos, ENQUADRAR-SE ofensivamente e PASSAR a um 

companheiro desmarcado utilizando, se necessário, fintas de passe e rotações sobre um pé.  

 

2. DESMARCAR-SE para receber a bola, criando linhas de passe, fintando o seu adversário 

direto.  

 

3.MARCAR o adversário escolhido quando a sua equipa perde a bola.  

 

Em situação de exercício (com superioridade numérica dos atacantes — 3 × 1 ou 5 × 2) e de 

jogo de Futebol 4 × 4 (num espaço amplo), com guarda-redes: 

 

4. Aceitar as decisões da arbitragem e adequar as suas ações às regras do jogo: início e 

recomeço do jogo, marcação de golos, bola fora, lançamento pela linha lateral, lançamento da 

baliza, principais faltas, marcação de livres e de grande penalidade. 

 

5. RECEBER a bola controlando-a e ENQUADRAR-SE ofensivamente, optando, conforme a 

leitura da situação, por:  

 

o REMATAR, se tem a baliza ao seu alcance;  

o PASSAR a um companheiro desmarcado;  

o CONDUZIR a bola na direção da baliza, para REMATAR (se entretanto conseguiu 

posição) ou PASSAR.  

 

6. DESMARCAR-SE após passe e para se libertar do defensor, criando linhas de passe, 

ofensivas de apoio procurando o espaço livre. ACLARAR o espaço de penetração do jogador 

com a bola.  

 

7. Na defesa, MARCAR o adversário escolhido.  

 

8. Como guarda-redes, ENQUADRAR-SE com a bola para impedir o «golo». Ao recuperar a bola, 

PASSAR a um jogador desmarcado. 
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No jogo «BITOQUE» RAGUEBI:  

 

9. RECEBER a bola controlando-a e ENQUADRAR-SE ofensivamente, optando, conforme a sua 

leitura da situação de jogo, por:  

 

o PROGREDIR para finalizar (ensaio), utilizando, se necessário, fintas e mudanças de 

direção;  

o PASSAR a um companheiro em posição favorável.  

o PASSAR a bola a um companheiro ou deixá-la cair na vertical, quando é tocado pelo 

opositor («bitoque»).  

o CRIAR LINHAS DE PASSE para receber a bola, deslocando-se ao lado ou atrás do 

companheiro com bola.  

o Quando a sua equipa não tem bola, deslocar-se para INTERCETAR o passe ou TOCAR 

com as duas mãos («bitoque») nas coxas ou cintura do adversário obrigando-o a passar 

ou largar a bola.  

 

Com uma raquete e uma bola (tipo ténis), em concurso individual ou a pares:  

 

10. impulsionar a bola na vertical e BATÊ-LA acima da cabeça, imprimindo à bola uma trajetória 

tensa, numa direção determinada. 

 

 Em situação de concurso em grupos de quatro (dois de cada lado da rede):  

 

11. JOGAR com os companheiros efetuando TOQUES COM AS DUAS MÃOS (por cima) e/ou 

TOQUES POR BAIXO COM OS ANTEBRAÇOS (estendidos), para manter a bola no ar, com 

número limitado de toques sucessivos de cada lado. 

 

  

BLOCO 6 — ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS (DANÇA) 
 

 Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à expressão 

de motivos ou temas combinados com os colegas e professor, de acordo com a estrutura rítmica 

e melodia de composições musicais.  

 

3.º e 4.º Anos 
 
Em situação de exploração da movimentação em grupo, com ambiente musical adequado e ou 

de acordo com a marcação rítmica do professor ou dos colegas:  

 

1. Combinar habilidades motoras referidas em 1. e 2., seguindo a evolução do grupo em rodas e 

linhas (simples ou múltiplas), espirais, ziguezague, estrela, quadrado, etc.  
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2. Ajustar a sua ação às alterações ou mudanças da formação, associadas à dinâmica proposta 

pela música, evoluindo em todas as zonas e níveis do espaço.  

 

4.º Ano 
 
Em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical adequado:  

 

3. Utilizar movimentos locomotores e não locomotores, pausas e equilíbrios, e também o contacto 

com o parceiro, «conduzindo» a sua ação, «facilitando» e «esperando» por ele se necessário.  

 

4. Seguir a movimentação do companheiro, realizando as mesmas ações com as mesmas 

qualidades de movimento.  

 

Em situação de exercitação, com ambiente/marcação musical adequados:  

 

5.Aperfeiçoar a execução de frases de movimento, dadas pelo professor, integrando as 

habilidades motoras referidas atrás, com fluidez de movimentos e em sintonia com a música.  

 

A partir de combinações pessoais de movimentos locomotores e não locomotores:  

 

6.Criar pequenas sequências de movimentos para expressar a sua sensibilidade a temas 

sugeridos pelo professor (imagens, sensações, emoções, histórias, canções, etc.), que inspirem 

diferentes modos e qualidades de movimento., individualmente, a pares ou grupos, e apresentá-

las na turma, com ambiente musical escolhido pelos alunos, com o apoio do professor.  

 

 
BLOCO 7 — PERCURSOS NA NATUREZA 

 
Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as 

características do terreno e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e respeitando 

as regras de segurança e preservação do ambiente.  

 

3.º e 4.º Anos 
 
Colaborar com a sua equipa interpretando sinais informativos simples (no percurso e no mapa), 

para que esta, acompanhada pelo professor e colaboradores, cumpra um percurso na mata, 

bosque, montanha, etc., combinando as habilidades aprendidas anteriormente, mantendo a 

perceção da direção do ponto de partida e outros pontos de referência.  
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Inglês 
 

1. Objetivos  

 

O Inglês é uma língua internacional, não só utilizada no mundo do trabalho, mas 

também como forma de comunicação, estando presente no dia-a-dia de todos, inclusive dos 

alunos que desde muito cedo estão em contacto com a língua inglesa através do meio que os 

rodeia. 

No programa de Inglês, tendo em conta e respeitando as orientações programáticas do 

Ministério da Educação, envolvemos os alunos numa aprendizagem lúdica, trabalhando as 

quatro competências principais: a compreensão oral, a compreensão escrita, a produção oral e 

a produção escrita. 

▪ Sensibilizar para a diversidade linguística e cultural; 

▪ Fomentar uma relação positiva com a aprendizagem da língua inglesa; 

▪ Compreender e reproduzir enunciados orais na língua inglesa; 

▪ Compreender e reproduzir enunciados escritos na língua inglesa; 

▪ Aprender num contexto lúdico, criativo e livre. 

 

 

2. Conteúdos 

 

Seguindo a proposta do Ministério da Educação, os conteúdos a abordar são: 

a) Present yourself; 

b) Classroom rules; 

c) Greetings; 

d) School objects; 

e) Colours: 

f) Halloween; 

g) Pets; 

h) Numbers from 1 to 20; 

i) Feelings; 
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j) Christmas; 

k) Farm animals; 

l) Family; 

m) Body parts; 

n) Carnival; 

o) Clothes; 

p) Easter; 

q) Weather; 

r) Wild animals; 

s) Food and drinks; 

t) Toys; 

u) Sports/activities. 

 

3. Estratégias 

 

a) Present yourself 

- Identificar-se aos colegas; 

- Apresentar amigos; 

- Ouvir e reproduzir canções em inglês; 

- Ouvir e repetir diálogos; 

- Dramatizar pequenas situações; 

- Trabalhar em grupo. 

 

b) Classroom rules 

- Ouvir e reproduzir canções em inglês; 

- Ouvir e repetir diálogos; 

- Dramatizar pequenas situações; 

- Trabalhar em grupo. 

 

c) Greetings 

- Cumprimentar os colegas; 

- Participar em jogos; 
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- Ouvir e reproduzir canções em inglês; 

- Ouvir e repetir diálogos; 

- Dramatizar pequenas situações; 

- Trabalhar em grupo. 

 

d) School objects 

- Identificar o material escolar; 

- Participar em jogos; 

- Participar em diálogos; 

- Ouvir e repetir os nomes do material escolar; 

- Desenhar e pintar; 

- Trabalhar em grupo. 

 

e) Colours 

- Participar em jogos; 

- Ouvir e reproduzir canções em inglês; 

- Ouvir e repetir as cores; 

- Pintar imagens; 

- Desenhar; 

- Dramatizar pequenas situações; 

- Trabalhar em grupo. 

 

f) Halloween 

- Participar em jogos; 

- Trabalhar em grupo; 

- Desenhar e pintar; 

- Legendar imagens. 

 

g) Pets 

- Participar em jogos; 

- Ouvir e reproduzir canções em inglês sobre animais; 

- Ouvir e repetir os nomes dos animais; 

- Pintar imagens; 

- Dramatizar pequenas situações; 
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- Trabalhar em grupo. 

 

h) Numbers from 1 to 20 

- Contar imagens e objetos; 

- Colorir números; 

- Participar em jogos; 

- Ouvir e repetir os números; 

- Ouvir e reproduzir canções em inglês sobre os números; 

- Trabalhar em grupo. 

 

i) Feelings 

- Ouvir e reproduzir canções em inglês; 

- Identificar diferentes emoções em várias personagens; 

- Desenhar personagens de forma expressiva; 

- Dramatizar pequenas situações; 

- Trabalhar em grupo. 

 

j) Christmas 

- Participar em jogos; 

- Ouvir e reproduzir canções em inglês; 

- Trabalhar em grupo; 

- Desenhar e pintar; 

- Legendar imagens. 

 

k) Farm animals 

- Participar em jogos; 

- Ouvir e reproduzir canções em inglês; 

- Ouvir e repetir os nomes dos animais; 

- Desenhar e pintar; 

- Corresponder figuras e sons; 

- Dramatizar pequenas situações; 

- Trabalhar em grupo. 
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l) Family 

- Identificar e desenhar elementos da família; 

- Construir uma árvore genealógica; 

- Participar em jogos; 

- Participar em diálogos; 

- Trabalhar em grupo. 

 

Body parts 

- Participar em jogos; 

- Ouvir e reproduzir canções em inglês; 

- Ouvir e repetir os nomes das partes do corpo; 

- Pintar imagens; 

- Desenhar; 

- Repetir movimentos utilizando as partes do corpo mencionadas; 

- Trabalhar em grupo. 

 

Carnival 

- Desenvolver jogos; 

- Dramatizar pequenas situações; 

- Trabalhar em grupo. 

 

Clothes 

- Participar em jogos; 

- Ouvir e reproduzir canções em inglês; 

- Ouvir e repetir várias peças de vestuário; 

- Desenhar e pintar; 

- Trabalhar em grupo. 

 

p) Easter 

- Participar em jogos; 

- Ouvir e reproduzir canções em inglês; 

- Desenhar e pintar; 

- Legendar imagens. 
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q) Weather 

- Participar em jogos; 

- Ouvir e reproduzir canções em inglês; 

- Dramatizar pequenas situações; 

- Trabalhar em grupo; 

- Descrever e registar o estado do tempo. 

 

r) Wild animals 

- Participar em jogos; 

- Ouvir e reproduzir canções em inglês; 

- Ouvir e repetir os nomes dos animais; 

- Pintar imagens; 

- Dramatizar pequenas situações; 

- Trabalhar em grupo; 

- Desenhar; 

- Trabalhar um conto; 

- Corresponder figuras a sons. 

 

s) Food and drinks 

- Participar em jogos; 

- Ouvir e reproduzir canções em inglês; 

- Ouvir e repetir vários alimentos; 

- Ouvir e repetir várias bebidas; 

- Desenhar e pintar; 

- Construir um menu; 

- Trabalhar em grupo. 

 

t) Toys 

- Participar em jogos; 

- Ouvir e reproduzir canções em inglês; 

- Ouvir e repetir vários brinquedos; 

- Desenhar e pintar; 

- Trabalhar em grupo. 
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u) Sports/activities 

- Participar em jogos; 

- Ouvir e reproduzir canções em inglês; 

- Ouvir e repetir os nomes de algumas atividades desportivas; 

- Desenhar e pintar; 

- Trabalhar em grupo. 
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