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DRAMÁTICA 

Bloco/Objetivo/Conteúdo 

FISICA E MOTORA 

Bloco/Objetivo/Conteúdo 

MUSICAL 

Bloco/Objetivo/Conteúdo 

PLÁSTICA 

Bloco/Objetivo/Conteúdo 

JOGOS DE EXPLORAÇÃO 

 

Corpo 

– Explorar as possibilidades 

expressivas do corpo. 

– Vivenciar diferentes formas e 

atitudes corporais. 

– Vivenciar formas pessoais de 

desenvolver um movimento. 

 

Voz 

– Explorar as diferentes 

possibilidades da voz. 

– Aliar, progressivamente ao som, 

gestos e movimentos 

 

Espaço 

– Explorar diferentes maneiras de 

se deslocar e utilizar o espaço 

PERÍCIA E MANIPULAÇÃO 

 

-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 

 

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 

JOGOS DE EXPLORAÇÃO 

 

Voz  

– Desenvolver um modo natural de se 

expressar e comunicar: 

– Dizer rimas e lengalengas. 

– Entoar rimas e lengalengas. 

– Cantar canções. 

– Reproduzir pequenas melodias. 

– Experimentar sons vocais (todos os que a 

criança é capaz de produzir). 

 

Corpo 

– Expressar e comunicar cineticamente o que 

ouve. 

– Desenvolver a musicalidade: 

– Experimentar percussão corporal, 

batimentos, palmas,…  

– Acompanhar canções com gestos e 

DESCOBERTA E ORGANIZAÇÃO 

PROGRESSIVA DE VOLUMES 

 

Modelagem e escultura 

– Desenvolver a motricidade fina. 

 

Construções 

– Desenvolver a destreza manual. 

– Desenvolver a capacidade de 

transformação e criação de novos objetos. 

 

DESCOBERTA E ORGANIZAÇÃO 

PROGRESSIVA DE SUPERFÍCIES 

 

Desenho 

– Desenvolver a singularidade expressiva. 

– Desenvolver capacidades de expressão e 

representação gráficas. 

 



circundante. 

 

Objetos 

– Utilizar e transformar um objeto 

de forma imaginária. 

– Recriar ou inventar personagens. 

– Desenvolver situações. 

Linguagem não verbal 

– Desenvolver a capacidade de 

relação e comunicação com os 

outros. 

– Explorar a dimensão não  verbal. 

 

 

Linguagem verbal 

– Desenvolver a capacidade de 

relação e comunicação com os 

outros. 

– Sensibilizar para a utilização de 

sons, de silêncios e de palavras. 

Linguagem verbal e gestual 

– Desenvolver a capacidade de 

relação e comunicação com os 

outros. 

– Desenvolver improvisações 

explorando as suas possibilidades 

expressivas e utilizando-as para 

comunicar. 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

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. 

percussão corporal. 

– Movimentar-se livremente a partir de: 

• Sons vocais e instrumentais; 

• Melodias e canções; 

• Gravações. 

– Associar movimentos a: 

pulsação, andamento, dinâmica,  

acentuação, divisão binária/ternária, 

dinâmica.  

– Fazer variações bruscas de andamento 

(rápido, lento) e intensidade (forte, fraco). 

– Fazer variações graduais de andamento 

(«acelerando», «ritardando») e de 

intensidade (aumentar, diminuir). 

– Participar em coreografias elementares 

inventando e reproduzindo gestos movimentos, 

passos. 

 

Instrumentos 

 – Selecionar, experimentar e utilizar o som. 

– Construir fontes sonoras elementares: 

– Experimentar as potencialidades sonoras de 

materiais e objetos. 

– Utilizar instrumentos musicais. 

Experimentação, desenvolvimento e criação 

musical 

Desenvolvimento auditivo 

– Aprender a escutar, nomear, relacionar e 

organizar sons. 

– Enriquecer a linguagem e pensamento 

musical: 

– Identificar sons isolados: 

• do meio próximo; 

Desenho de expressão livre 

Atividades gráficas sugeridas 

Pintura 

– Desenvolver a capacidade de se exprimir 

de forma pessoal. 

 

Pintura de expressão livre 

Pintura sugerida 

 

EXPLORAÇÃO DE TÉCNICAS DIVERSAS DE 

EXPRESSÃO 

 

Recorte, colagem, dobragem 

– Desenvolver capacidades expressivas: 

– Explorar as possibilidades de diferentes 

materiais: elementos naturais, lãs, 

cortiça, tecidos, objetos recuperados, 

jornal, papel colorido, ilustrações, etc., 

rasgando, desfiando, recortando, 

amassando, dobrando… 

– Explorar as possibilidades de diferentes 

materiais: elementos naturais, lãs, 

cortiça, tecidos, objetos recuperados, 

jornal, papel colorido, ilustrações, etc., 

procurando formas, cores, texturas, 

espessuras… 

– Fazer composições colando diferentes 

materiais rasgados, desfiados. 

– Fazer dobragens. 

 

Impressão 

– Desenvolver capacidades expressivas: 

– Estampar a mão, o pé. 



 

• da natureza. 

– Identificar ambientes/texturas sonoras: 

• do meio próximo; 

• da natureza.  

– Identificar e marcar a pulsação e/ou ritmo 

de: lengalengas, canções, melodias e 

danças, utilizando percussão corporal, 

instrumentos, voz, movimento. 

– Reproduzir com a voz ou com instrumentos: 

sons isolados, motivos, frases, escalas, 

agregados sonoros, canções e melodias 

(cantadas ou tocadas, ao vivo ou de gravação). 

– Dialogar sobre: 

• meio ambiente sonoro; 

• produções próprias e do grupo; 

encontros com músicos 

 

Expressão e criação musical 

– Participar em projetos. 

– Desenvolver projetos próprios: 

– Participar em danças de roda, de fila, 

tradicionais, infantis… 

– Estampar elementos naturais. 

– Fazer monotipias. 

– Imprimir com carimbos (feitos com 

vegetais, de cortiça…). 

 

Tecelagem e costura 

– Desenvolver capacidades expressivas. 

 

 


