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Calendarização  

 

 

Número de aulas por semana:  

1º e 2º anos - 2 aulas de 1h 

3º e 4º anos – 1 aula de 1h 
 

 

Períodos Letivos: 

Período Início Fim 

1º Período 13 de Setembro 17 de Dezembro 

2º Período 6 de Janeiro 27 março 

3º Período 14 de Abril 19 de Junho 

 

 

 

Interrupções Letivas 

Interrupções Data 

Natal e Ano Novo 18 de Dezembro a 3 de Janeiro 

Carnaval 24 a 26 fevereiro 

Páscoa 30 de março a 13 de abril  
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Introdução 

 

Este documento foi elaborado com o objetivo de fornecer algumas linhas orientadoras de 

trabalho e de planeamento aos docentes que englobam o grupo de trabalho das AEC no 

âmbito das Atividades lúdico expressivas no Agrupamento de Escolas de Sampaio.  

É de salientar que as atividades extra curriculares devem ser dinamizadas em carácter 

lúdico, por forma a que os alunos sintam gosto em frequentar as aulas, embora exista uma 

planificação de actividades que deve ser trabalhada ao longo do ano. 

A lecionação das matérias será feita através de um ensino por blocos (num total de nove), 

em que cada bloco terá a duração de quatro semanas. Sendo eles: O corpo e a voz; Assim se 

faz a música; Natureza com arte; Sou artista; Mãos à obra; Passo a passo; Modelagem; 

Jogos cantados; Tesoura e papel. 

Além dos 9 blocos presentes na planificação, será inserido ao longo do ano o tema  

“Brincar é uma coisa séria”, que será dinamizado no fim de cada bloco, sendo o professor a 

fazer essa gestão.  Nestas aulas, os alunos podem escolher o que querem fazer. O professor 

apenas irá supervisionar a aula, brincar com os alunos e resolver conflitos caso necessário. 

Salientamos este tema pois a brincar, a criança trabalha o desenvolvimento do raciocínio, da 

atenção, da imaginação e da criatividade. O brincar desempenha um papel igualmente 

importante na socialização da criança, permitindo-lhe aprender a partilhar, a cooperar, a 

comunicar e a relacionar-se, desenvolvendo a noção de respeito por si e pelo outro, bem 

como sua auto-imagem e auto-estima. 
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Matérias a desenvolver e objetivos: 

 

 

 

O CORPO E A VOZ 

Objetivos 

 

Âmbito: O meu corpo é Arte! 

Objetivos: Neste tema pretende-se que a criança explore o seu corpo e as inúmeras 

potencialidades, adquira competências de autoconhecimento, domínio do seu corpo e mente. 

Através do seu corpo a criança cria linguagens criativas e intemporais. 

 

Exemplos de atividades  

1. O CORPO E A VOZ 

OBJETIVOS 

 

Âmbito: O meu corpo é Arte! 

Objetivos: Neste tema pretende-se que a criança explore o seu corpo e as inúmeras 

potencialidades, adquira competências de autoconhecimento, domínio do seu corpo e mente. 

Através do seu corpo a criança cria linguagens criativas e intemporais. 

 

Exemplos de atividades  

• Criar linguagens (sons) com o corpo; 

• Trabalhar linguagens corporais e sons e trabalha-los em lengas-lengas, músicas, 

expressões dramáticas.  
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2. ASSIM SE FAZ A MÚSICA 

OBJETIVOS 

 

Neste tema pretende-se que os alunos criem através de materiais recicláveis instrumentos 

musicais. 

Estes serão utilizados no desenvolvimento individual e em grupo. 

 

Exemplos de atividades  

• Explora e experimenta diferentes tipos de materiais para expressar determinadas ideias, 

utilizando os recursos artísticos, partindo da sua experiência e imaginação. 

• Inventa e cria através de materiais inutilizados. 

Pretende-se abordar conteúdos como: Reaproveitar; Recorte; Colagens; Técnicas de pintura 
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3. NATUREZA COM ARTE 

OBJETIVOS 

 

Neste tema pretende-se que os alunos criem obras de arte através de elementos dados pela 

natureza. 

Cria e Preserva  

A arte contribui com a natureza quando por meio de uma pintura, ilustração ou um objecto de 

artesanato, tem-se a sensação de que tudo no meio ambiente pode ser reutilizado sem que 

nada seja prejudicado. 

 

Exemplos de atividades  

• Explora a natureza e cria através dela sem destruir. 

• Utiliza a matéria prima recicla o que é inutilizado na natureza, (folhas, paus, pedras, 

troncos secos). 

Pretende-se abordar conteúdos como: Desenhar; Recorte; Colagens; Técnicas de pintura. 
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4. SOU ARTISTA 

OBJETIVOS 

 

No âmbito da preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável do planeta 

pretende-se: 

• Incutir nos alunos o espírito de reutilização de materiais 

 

 

Exemplos de atividades  

 

Através da visualização de imagens “poluídas”, promover o debate sobre: 

poluição / sustentabilidade / 5 R’s / … 

 

Informar, formando os alunos sobre os 5 R’s da sustentabilidade. 

Propor e pedir sugestões de atividades (frases, cartazes, criar objetos com 

lixo, etc.) 

Participar na atividade de escola: LUXO COM LIXO – os alunos em grupo 

exploram as potencialidades expressivas de materiais de desperdício na 

criação / concretização de um fato que represente a turma no átrio da escola na 

altura do carnaval. 

Outros conteúdos abordados nesta atividade: dobragem, recorte, pintura, 

colagem, etc. 
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5. MÃOS À OBRA 

OBJETIVOS 

Pretende-se que os alunos participem na criação e construção de elementos, experimentação e 

conhecimento de materiais através de atividades em que o aluno: 

- Desenvolve a capacidade de imaginar e criar produções; 

- Explora as possibilidades de diferentes materiais (elementos naturais, lãs, cortiça, tecidos, 

objetos recuperados e reciclados, jornais, revistas, papel colorido e cartolinas); 

- Desenvolve a motricidade fina; 

- Faz e desmancha construções; 

- Desmonta e monta objetos;  

- Ata/agrafa/prega/cola elementos para uma construção; 

- Faz construções a partir de representação no plano. 

 

Exemplos de atividades  

• construção de novos objetos utilizando materiais ou objetos recuperados; 

• construção de jogos, brinquedos, máscaras, adereços, fantoches. 

 
➢ Jogo de damas e/ou jogo do galo 
➢ Caixa de matraquilhos 
➢ Jogo da pescaria 
➢ Dominó 
➢ Bilboqué 
➢ Spinner 
➢ Carro balão 
➢ Bólingue 
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6. PASSO A PASSO 

OBJETIVOS 

 

Âmbito: Corpo Sã Mente Sã 

Fomentar a criatividade, noção espacial e consciência corporal. Criar perceção tátil, visual, 

rítmica, cognitiva e afetiva.   

 

Exemplos de atividades  

• Criar linguagens corporais (ler uma história criar ações com o corpo que se identifiquem 

na história); 

• Dançar/ Movimentar ao som da música fazendo jogos criativos como juntar dois a dois, 

juntar pé com pé, costas com costas.  

• Colocar uma música alusiva a um tema por exemplo quatro estações do ano, cada grupo 

combina como se movimentar / dançar para que seja identificado um tema).  
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7. MODELAGEM 

OBJETIVOS 

Pretende-se que os alunos participem na experimentação e conhecimento de materiais através 

de atividades em que o aluno: 

- Explora e tira partido da resistência e plasticidade da terra, areia, barro, massa de cores, pasta 

de papel; 

- Modela usando apenas as mãos; 

- Modela usando utensílios; 

- Desenvolve a preensão e força das mãos e pulsos; 

- Apura a motricidade fina; 

- Desenvolve o sentido do tato. 

 

Exemplos de atividades  

• Criação de diferentes tipos de massas de modelar. 

• Utilização e manuseamento de diferentes tipos de massas de modelar. 

➢ Vulcão entra em erupção 

➢ Areia mágica 

➢  Slime 

➢ Plasticina caseira 

➢ Fluído não newtoniano 
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8. JOGOS CANTADOS 

OBJETIVOS 

Esta unidade encontra-se inserida no âmbito do tema “Brincar é uma Coisa Séria”. 

Pretende-se utilizar as lengalengas, cantilenas e trava-línguas como recurso ao 

desenvolvimento da expressão corporal, musical, rítmica e ao conhecimento deste Património 

Cultural Imaterial. 

Conteúdos a abordar:  

• Jogos de exploração de Voz; 

• Jogos de exploração de corpo; 

• Desenvolvimento auditivo; 

• Expressão e Criação Musical; 

• Tradições populares do nosso Património Cultural Imaterial 

Exemplos de atividades  

Lengalengas, Cantilenas e Trava-línguas do nosso Património Cultural Imaterial 

Jogos de Exploração  
Voz: 

• Pesquisar lengalengas, cantilenas e trava-línguas; 

• Entoar lengalengas, cantilenas e trava-línguas 
Corpo: 

• Elaborar e participar em coreografias elementares, inventando e reproduzindo gestos e 
movimentos. 

•  
Experimentação, desenvolvimento e criação musical 
 
Desenvolvimento Auditivo: 
Identificar e marcar o ritmo de: 

• Lengalengas; 

• Canções; 

• Melodias; 

• Danças , 
Utilizando precursão corporal, instrumentos, voz e movimento. 
 
Expressão e Criação Musical: 

• Participar em danças de Roda; 

• Criar novas lengalengas, cantilenas e trava-línguas 
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9. TESOURA E PAPEL 

OBJETIVOS 

Nesta unidade pretende-se que os alunos: 

•  Criem e animem formas tridimensionais. 

Estas formas serão “postas em ação” na primavera: VOAR ALTO 

 

Exemplos de atividades  

 

Pesquisa de formas que possam “voar”. 

 

•  Seleção das que são viáveis tendo em consideração os diferentes níveis etários dos 

alunos 

•  Elaboração de projetos (reutilizar papeis velhos e tubos de cartão) 

•  Concretização da melhor solução 

•  Participação na atividade de escola: VOAR ALTO – os alunos em grupos de dois, 

lançam os vários animais voadores (pássaros, borboletas, insetos, etc.) no espaço 

exterior da escola 

Outros conteúdos abordados nesta atividade: construções, dobragem (da bi à 

tridimensionalidade), recorte, técnicas de pintura, colagem, etc. 
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