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Módulo 4| Atividades lúdico-expressivas    

Conteúdos:  
1. Definição de atividade lúdica 

2. Definição de tempo livre 

3. Importância do jogo na educação da criança 

4. Importância do contacto com a natureza para o desenvolvimento da 

criança 

5. Importância do faz de conta 

6. Atividades lúdico-expressivas 

6.1.  Técnicas de pintura 

6.2.  Técnicas de modelagem 

6.3.  Técnicas de raspagem 

6.4.  Corte, recorte e colagem 

6.5.  Bricolage 

6.6.  Jogos de movimento 

6.6.1. Jogos com bolas 
6.6.2. Jogos com arcos 
6.6.3. Jogos tradicionais 
6.7.  Jogos de mesa e suas regras 
6.8.  Canções do cancioneiro popular 
6.8.1. Canções de roda 
6.9. Dramatização de histórias 
6.10. Organização de um dossier de técnicas 
 

Data de início 
22/09/2022 

 

Data de conclusão 
06/12/2022 

Nº Aulas Previstas  
(50 min) 

30 

  Módulo – 5| Pintura e práticas de representação livre 

Conteúdos:  
1. Experimentação e exploração das múltiplas técnicas de pintura e desenho 

1.1. Adequação utensílio/suporte 

1.2. Exploração de diversos suportes de pintura e desenho 

1.3. Exploração e manejo de diferentes suportes 

2. Desenho não figurativo 

2.1. Reprodução de formas geométricas com ou sem modelo 

2.2. Ritmos ornamentais 

3. Desenho figurativo 

3.1. Representação de formas da natureza com ou sem modelo 
3.2. Representação da figura humana 
3.3. Representação de vivências, sentimentos 
3.4. Representação de sequências temporais 
4. Desenvolvimento da criatividade 
4.1. Criação de seres ou situações fantásticas 
4.2. Criação a partir de uma forma 
4.3. Criação a partir de imagens sensoriais 
 

Data de início 
13/12/2022 

Data de conclusão 
07/03/2023 

Nº Aulas Previstas  
(50 min) 
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Módulo – 6| Instrumentos Rítmicos 

Conteúdos:  

1. Música 
1.1. Altura 
1.2. Ritmo 
1.3. Melodia 
1.4. Timbre 
1.5. Dinâmica 
1.6. Forma 
1.7. Harmonia 
1.8. Pulsação 
1.9. Duração 
 
2. Instrumentos (percussão corporal ou com objetos) 
 
3. Família dos instrumentos musicais (timbre, dinâmica e material de 
construção) 
3.1. Altura definida e indefinida 
3.2. Contraste e semelhança tímbrica 
 
4. Géneros e estilos musicais 
4.1. Clássico 
4.2. Contemporâneo 
4.3. Rock 
4.4. Pop 

Data de início 
08/03/2023 

Data de conclusão 
06/06/2023 

Nº Aulas Previstas  
(50 min) 

30 



 

 

Critérios de Avaliação Avançado Intermédio Elementar Inicial 
▪ Ilustra técnicas de expressão 

plástica, em função dos 

destinatários. 

▪ Planifica, dinamiza, monitoriza e 

avalia atividades inovadoras, 

utilizando diferentes técnicas de 

expressão plástica adequadas às 

necessidades e potencialidades 

do grupo de destinatários. 

▪ Dinamiza atividades utilizando 

diferentes técnicas de expressão 

plástica adequadas às 

necessidades e potencialidades 

do grupo de destinatários. 

▪ Dinamiza sob orientação 

atividades utilizando diferentes 

técnicas de expressão plástica. 

▪ Dinamiza com apoio 

atividades que utilizam 

diferentes técnicas de 

expressão plástica. 

▪ Analisa as necessidades 

psicomotoras da criança e 

mobiliza estratégias 

potenciadoras do seu 

desenvolvimento.  

 

 

▪ Identifica, planifica, dinamiza, 

monitoriza e avalia atividades 

inovadoras, utilizando 

diferentes jogos psicomotores 

adequados às necessidades e 

potencialidades do grupo de 

destinatários. 

▪ Dinamiza atividades utilizando 

diferentes jogos psicomotores 

adequados às necessidades e 

potencialidades do grupo de 

destinatários 

▪ Dinamiza sob orientação 

atividades utilizando diferentes 

jogos psicomotores. 

▪ Dinamiza com apoio atividades 

que utilizam diferentes jogos 

psicomotores. 

▪ Desenvolve projetos lúdico-

expressivas adequados aos 

contextos e grupos de 

intervenção.  

▪ Elabora projetos inovadores, na 

área lúdico-expressiva, 

adequados aos contextos e 

grupos de intervenção. 

▪ Elabora projetos, na área lúdico-

expressiva, adequados aos 

contextos e grupos de 

intervenção. 

▪ Aplica, sob orientação, 

atividades lúdico-expressivas, 

adequadas à faixa etária do 

grupo de destinatários. 

▪ Identifica com apoio atividades 

lúdico-expressivas, adequadas à 

faixa etária do grupo de 

destinatários. 

▪ Combina técnicas e materiais de 

desenho e pintura ajustados ao 

contexto de intervenção. 

 

 

▪ Constrói e aplica atividades de 

desenho e pintura utilizando 

diferentes técnicas e materiais, 

na perspetiva inovadora 

sustentável. 

▪ Constrói e aplica atividades de 

desenho e pintura utilizando 

diferentes técnicas e materiais, 

na perspetiva sustentável. 

▪ Aplica, sob orientação, 

atividades de desenho e pintura 

utilizando diferentes técnicas e 

materiais. 

▪ Seleciona atividades de desenho 

e pintura utilizando diferentes 

técnicas e materiais com 

dificuldade.  

▪ Planeia ações na área da 

animação com recurso à 

linguagem plástica. 

▪ Elabora projetos de animação 

inovadores utilizando a 

linguagem plástica enquanto 

estratégia de intervenção. 

▪ Elabora projetos de animação 

utilizando a linguagem plástica 

enquanto estratégia de 

intervenção. 

▪ Utiliza a linguagem plástica 

enquanto técnica de animação. 

▪ Aplica a linguagem plástica, com 

apoio. 

    
      SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO: A classificação final, em cada módulo, resulta da média das classificações de todas avaliações sumativas realizadas 

 


