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" A nossa História... a 
nossa Escola"

"Brincar e crescer na 
escola em harmonia"

Desenvolvimento cognitivo:

* Linguagem oral e escrita*

Estimular a aquisição da línguagem 
através de canções, historias,  brincar 
com fantoches, lengalengas, imagens, 

fazer jogos de mímica, imitar sons, 
onomatopeias

*Lógica matematica*

Fazer jogos de encaixe e torres, 
puzzles, jogos sobre noções  de 

grande/pequeno-dentro/fora-
quente/frio.

*Cientifica*

Observar e trabalhar as  estações do 
ano. Passear no "parque dos cheiros" 
da Instituição e observar as folhas e 

arvores. Ver imagens de animais 
domésticos. Visitar a loja dos animais

Desenvolvimento Motor:

*Motricidade Ampla*

Jogos de equilibrio,andar, 
correr, rebolar, passar 

obtaculos, rastejar, dançar. 
Imitar animais. Começar a 

descalçar-se e vestir-se.   

*Fina*

Pintar, desenhar, manusear 
massa de farinha, fazer 

puzzles, jogos de encaixe e 
de empilhar, pegar 

corretamente nos lápis e 
talheres. 

Pensamento criativo:

*Expressaão Plástica*

Amarrotar, rasgar, pintar, fazer 
garatujas,modelar, carimbar. 

*Expressão Musical*

Canções,sons corporais, 
Instrumentos musicais, ouvir os 
sons da natureza e dos animais.

Ouvir canções e dançar modas 
tradicionais da nossa terra.

*Expressão Dramatica*

Histórias, dramatizações com 
fantoches, mimicas, imitações, 

jogos do faz de conta

Desenvolvimento social e pessoal:

*O corpo e a propria imagem, as 
rotinas e cuidados de higiene*

Brincar em frente ao espelho, ver 
imagens e livros sobre o corpo 

humano e o dos animais. Brincar com 
bonecas e animais. Alimentação, 
higiene e sono. Aprender a comer 

sozinho e novos alimentos e sabores. 
Aproveitar as festas tradicionais para 
provar receitas tipicas. Lavar as mãos 
e a cara sozinhos. começar a higiene 

oral.

Cumprimentar os pares, saber estar 
sentados à mesa e na roda. Partilhar 

briquedos e espaços com os colegas e 
colaboradores.

Partilhar em interação com as 
familias, colaboradores e outros pares 

histórias, canções, lengalengas e 
receitas da nossa terra.

Visitar a nossa cidade e o patrimonio 
da S.tª Casa da Misericórdia.


