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N.° DE CRIANÇAS DO GRUPO:

IDADES:

ATIVIDADE DIA HORA
MÚSICA
INGLÊS

ATIVIDADES DE COMPLEMENTO CURRICULAR

DOMÍNIO
LINGUAGEM MOTRICIDADE EXPRESSÕES MATEMÁTICA

SEGUNDA-FEIRA
TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA
QUINTA-FEIRA
SEXTA-FEIRA

CALENDÁRIO SEMANAL DO MEU GRUPO
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MEDIDAS UNIVERSAIS, SELETIVAS E ADICIONAIS  
(DE ACORDO COM O DECRETO-LEI N.O 54/2018, DE 6 DE JULHO)

NOME MEDIDA JUSTIFICAÇÃO

TERAPIAS

NOME MEDIDA JUSTIFICAÇÃO LOCAL/FREQUÊNCIA

CARATERIZAÇÃO DO MEU GRUPO
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O nascimento representa uma grande transição para o bebé, dado que deixa o 
ventre materno para entrar num mundo todo ele diferente, em luz, ruído e tempe-
ratura. O paladar é o sentido mais apurado à nascençapaladar é o sentido mais apurado à nascença.

Com 1 mês1 mês, o bebé fixa com o olhar um objeto brilhante ou face humana a 30 cm, 
podendo acompanhar lentamente com o olhar. Reage a sons altos e súbitos.

Com 2 meses2 meses, o bebé fixa o olhar no rosto (primeiro no da mãe), sendo esta a pri-
meira reação social. Gosta de ouvir sons e já consegue distinguir contrastes fortes 
e formas redondas. 

Com 3 meses3 meses, os movimentos das mãos são mais controlados, conseguindo 
agarrar objetos que se encontrem por perto. 

Os 4 meses4 meses são um marco crucial no desenvolvimento. O bebé é capaz de se são um marco crucial no desenvolvimento. O bebé é capaz de se 
impulsionar para cima com os braçosimpulsionar para cima com os braços e, pouco depois, conseguirá fazer o mes-
mo com as pernas. Já reconhece a mãereconhece a mãe e sorri-lhe facilmente. Aos 4 meses,  
o bebé é também já capaz de equilibrar a cabeçaequilibrar a cabeça. Consegue segurar os obje-segurar os obje-
tostos com ambas as mãos, abrindo e fechando-as, mas ainda não liberta os obje-
tos voluntariamente.

Com 5 meses5 meses, demonstra a sua felicidade quando vê as pessoas de quem mais 
gosta, emite sons e gesticula os braços e as pernas em sinal de prazer. Verbaliza, Verbaliza, 
gesticula, chora e sorrigesticula, chora e sorri para comunicar. Começa a demonstrar sentimentos de 
medo quando ouve barulhos altos ou inesperados e estranha pessoas que não vê 
frequentemente. Do ponto de vista motor, adora brincar com o seu próprio cor-
po, leva as mãos à boca e agarra os pés. Consegue também permanecer algum 
tempo sentado, com apoio. 

O bebé com 6 meses6 meses de idade entra numa nova fase, pois dá-se, geralmente,  
a introdução de novos alimentos na sua dietanovos alimentos na sua dieta. Gradualmente, o bebé vai ga-
nhando cada vez maior controlo da cabeça, braços e pernascontrolo da cabeça, braços e pernas. Muitos bebés são 
já capazes de vocalizar monossílabos e dissílabosvocalizar monossílabos e dissílabos e adoram conversar, reagindo 
quando o chamam pelo nome. Nesta fase é bi-unidestrobi-unidestro, conseguindo transferir 
os objetos de uma mão para a outra. A partir dos 6 mesesA partir dos 6 meses, o bebé descobre que 
é capaz de se sentar sozinhosentar sozinho, sem ajuda, para se elevar ou apoiar, e de contro-
lar a sua postura sentada. 

Com 8 meses8 meses, o bebé gosta de explorar e de se movimentar, testando os limites limites 
dos movimentosdos movimentos do seu corpo. Tem uma curiosidade enormecuriosidade enorme em conhecer tudo o 
que o rodeia. 

Aos 9 meses9 meses, o bebé adora comer com as mãoscomer com as mãos. Alguns bebés gatinham a gran-gatinham a gran-
de velocidadede velocidade e deslocam-se para todo o lado. Desenvolvem o equilíbrio em pé, 
voltando a cabeça e o tronco para visualizarem e explorarem o ambiente. Muitos 
bebés dizem já palavras de duas sílabaspalavras de duas sílabas. Distinguem os familiares de pessoas es-
tranhas e têm já a noção do objeto permanente.

DESENVOLVIMENTO INFANTIL  
NA PRIMEIRA INFÂNCIA

OS PRIMEIROS 3 ANOS DE VIDA
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SUBDOMÍNIOS APRENDIZAGENS A PROMOVER

JOGO 
DRAMÁTICO/

TEATRO

MÚSICA

DANÇA

ARTES 
VISUAIS

DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO

Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de 
experimentações e produções plásticas. 

Reconhecer e mobilizar elementos da comunicação visual tanto 
na produção e apreciação das suas produções como em imagens 
que observa.

Apreciar diferentes manifestações de artes visuais, a partir da 
observação de várias modalidades expressivas (pintura, desenho, 
escultura, fotografia, arquitetura, vídeo, etc.), expressando a sua 
opinião e leitura crítica. 

Utilizar e recriar o espaço e os objetos, atribuindo-lhes significados 
múltiplos em atividades de jogo dramático, situações imaginárias 
e de recriação de experiências do quotidiano, individualmente e 
com outros.

Inventar e representar personagens e situações, por iniciativa 
própria e/ou a partir de diferentes propostas, diversificando as 
formas de concretização. 

Apreciar espetáculos teatrais e outras práticas performativas 
de diferentes estilos e caraterísticas verbalizando a sua opinião 
e leitura crítica.

Identificar e descrever os sons que ouve (fenómenos sonoros/música) 
quanto às suas caraterísticas rítmicas, melódicas, dinâmicas, 
tímbricas e formais.

Interpretar com intencionalidade expressiva-musical: cantos 
rítmicos (com ou sem palavras), jogos prosódicos (trava-línguas, 
provérbios, lengalengas, adivinhas, etc.) e canções (de diferentes 
tonalidades, modos, métricas, formas, géneros e estilos).

Elaborar improvisações musicais tendo em conta diferentes estímulos 
e intenções utilizando diversos recursos sonoros (voz, timbres 
corporais, instrumentos convencionais e não-convencionais).

Valorizar a música como fator de identidade social e cultural.

Desenvolver o sentido rítmico e de relação do corpo com o espaço 
e com os outros.

Expressar, através da dança, sentimentos e emoções em diferentes 
situações.

Refletir sobre os movimentos rítmicos e as coreografias que 
experimenta e/ou observa.

Apreciar diferentes manifestações coreográficas, usando 
linguagem específica e adequada. 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES  
PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
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OUTONO,  
VEM ACONCHEGAR-ME! 
Neste outono vai ser OBRIGATÓRIO…

Construir um 
herbário.

Fazer 
um bonito 

cartuxo e comer 
castanhas 
assadas.

Fazer 
obras de arte 
com folhas 

secas. 

Ouvir 
uma história 

sobre o 
outono.

Construir 
um comedouro 

para os 
pássaros.

Descobrir 
tudo sobre 
ouriços.

Descobrir 
tradições 
populares 

associadas ao 
outono.

Pintar 
com cores 

naturais: café, 
chocolate, 

açafrão, etc.

Fazer 
bonecos com 
frutos do 
outono. 

Fazer um 
quadro das 
estações do 

ano.

Visitar um 
museu: que 
tal o Museu 
Ferroviário?
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OBJETIVOS ATIVIDADES A DESENVOLVER NOTAS

• Leitura de um livro em voz alta todos os dias. Atenção, ler é diferente 
de contar: expor os bebés/crianças à linguagem dos livros é fornecer-lhes 
inputs linguísticos de qualidade que os ajudarão a modular a sua própria 
linguagem.

• O diálogo diário com os bebés e as crianças em todos os momentos da 
rotina e sobre o que se faz em cada um deles é crucial para a aquisição e 
desenvolvimento da linguagem. Vamos aproveitar estes momentos.

• O planeamento dos espaços, desde o início do ano, ajudará a tirar parti-
do de situações ao ar livre e de materiais naturais ou reutilizáveis para as 
atividades a desenvolver com as crianças.

A MINHA PLANIFICAÇÃO

PLAnIFICAÇÃO MENSAL
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NÃO ESQUECER

Sábado
Oge Mora

Fábula

Às vezes é preciso parar para elogiar e comemorar o que está 
a correr bem. Escrever umas frases com palavras bonitas e colar 
nas paredes da sala pode ser uma boa ideia.

HOJE É UM BOM DIA PARA COMEÇARES DE NOVO!

TERÇA-FEIRA   3029   SEGUNDA-FEIRA

31   QUARTA-FEIRA

DOMINGO   04

SÁBADO  0302  SEXTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA   01



se
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NÃO ESQUECERClara 1:  
No Mundo 
dos Sonhos
Émilie 
Chazerand
Booksmile 

Vamos mostrar-lhes um dicionário e procurar o significado  
da palavra sonhar!

TU ÉS O TEU LIMITE!

SÁBADO   10

DOMINGO   11

09   SEXTA-FEIRA

07   QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA   08

TERÇA-FEIRA   0605   SEGUNDA-FEIRA
Dia Internacional da Caridade

Dia Internacional da Alfabetização
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É sabido que atividades centradas na música podem contribuir de 
maneira indelével para o reforço do desenvolvimento cognitivo/lin-
guístico, psicomotor e socio-afetivo da criança, levando-a a adquirir 
um maior conhecimento sobre si e conduzindo-a a uma maior intera-
ção com o outro.

São várias as atividades que podem ser promovidas pelo educa-
dor na área da música: explorar sons de um ambiente familiar 
da criança e depois de ambientes diferentes, gravar sons para as 
crianças identificarem, produzir sons com vá-
rios instrumentos musicais, localizar fontes 
sonoras, etc. Também se pode pedir para 
que as crianças fiquem em silêncio e es-
cutem os sons ao seu redor, descreven-
do, desenhando ou imitando de seguida 
o que ouviram. 

O educador pode, ainda, trabalhar as ca-
raterísticas do som: a altura, a intensida-
de, a duração e o timbre, diferenciando os 
sons em agudos ou graves, fortes ou fracos.  
É igualmente interessante promover ativida-
des de exploração de instrumentos musi-
cais e a construção de objetos musicais. 

Uma atividade muito interes-
sante é construir uma caixa 

de canções. Primeiro, 
constrói-se e decora-

-se uma caixa em con-
junto com as crianças. 
Depois, em círculos de cartão ou car-
tolina, pedimos às crianças que façam 
desenhos alusivos às canções que va-
mos ensinando e cantando em con-
junto. De seguida, à sorte, pedimos que 

tirem um círculo de cada vez. Em con-
junto temos de cantar a canção que sair 

no cartão. Preparem as vozes!

NA MÚSICA
PERCURSOS POSSÍVEIS…
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IDEIAS PARA DATAS ESPECIAIS

Ideias são sempre bem-vindas!

DIA DE SÃO MARTINHO 
Ouvir a lenda de São Martinho.

Construir o cavalo de São Martinho e fazer 
um bonito marcador de livros para as 
leituras de novembro são excelentes ideias 
para celebrar esta data!

NATAL
Fazer uma bonita moldura para 

oferecer aos pais com a fotografia 
dos bebés, um postal de Natal, 
uns flocos de gelo de recortes, 

uma coroa numa tela, uma bonita 
decoração, uns enfeites para a árvore 

de Natal...

CARNAVAL
Uns palhaços divertidos e umas 
máscaras coloridas.
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IDEIAS PARA DATAS ESPECIAIS

DIA DO PAI
A lembrança para o pai,  
sempre em grande estilo… 

PÁSCOA
Vamos tornar esta 

Páscoa memorável…

DIA DA MÃE
A lembrança da mãe, chique  
a valer, terá de ser linda  
de morrer: uma joia, flores,  
um bonito porta-chaves,  
um postal bem mimoso,  
tudo bem embrulhado!

DIA DOS AVÓS
Uma bonita caneca para um 

chá quentinho com os avós 
ou uma vela bem cheirosa 

para perfumar as tardes de 
brincadeira.
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JOGOS PARA O ANO LETIVO

Jogo 1 - JOGO DO GALO
As crianças adoram jogar…  
e, sobretudo, ganhar!

Que tal um tabuleiro do jogo do galo,  
feito por elas, para colocar na área  
dos jogos?

Jogo 2 – JOGO DO TANGRAM
Não há nenhuma criança que não goste  

de explorar o Tangram.

E as possibilidades são infinitas…

É só escolher!

Jogo 3 – JOGO DO ALGUIDAR
Há jogos que, para além de diversão 
garantida, potenciam aprendizagens  
únicas como a cooperação, espírito de 
equipa e, neste caso, muita destreza.

Vamos experimentar?!

PARA TRABALHAR EM GRANDE GRUPO, PEQUENO GRUPO  
OU DE FORMA INDIVIDUAL, SÃO VÁRIAS AS POSSIBILIDADES:






