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LÍNGUA
PORTUGUESA

CAPÍTULO V
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Associação: imagem-palavra

Material:
• revistas, jornais ou publicidade
• cartolina ou cartão
• marcadores
• tesoura
• cola

Confecção:
1. Conforme o vocabulário da lição,

procuram-se e cortam-se imagens
de revistas, jornais ou de qualquer
publicidade.

2. Escrevem-se, em cartões, palavras
correspondentes a cada imagem.

3. Esta actividade pode ser feita na
aula, pelo professor e alunos ou por
estes em casa.

Duração: 1 aula

Elaborado por Filomena Pereira, São Vicente

Exploração:
• Distribuem-se as imagens e palavras pelos
alunos, em grupos. Os alunos emparelham
as palavras com as imagens correctas.

• O professor distribui as palavras entre os alunos.
Depois, o professor mostra à turma uma imagem
e afixa-a na parede ou no quadro (com fita cola),
ou ainda num flanelógrafo com alfinetes ou outro
meio.

• O aluno que tem a palavra correspondente vai à
imagem e afixa a palavra ao lado da imagem.

Programa curricular
Língua portuguesa
• leitura
• escrita

Áreas de integração
Ciências integradas
• o mundo animal e vegetal

Expressão físico-motora
• destreza manual

Expressão plástica
• recorte e colagem
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Dominó

Material:
• cartolina
• revistas, jornais ou brochuras
• marcadores
• cola

Confecção:
1. Conforme os objectivos da lição e

o tipo de jogo de dominó (dominó
palavras/imagens ou dominó
palavras homófonas) escrevem-se
ou desenham-se as peças, sendo
cada peça dividida em duas partes,
cada parte com informação
diferente.

2. As imagens podem ser recortadas
de revistas, brochuras e/ou jornais.

Duração: 1 aula

Dominó: palavras
homófonas
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Programa curricular
Língua portuguesa
• leitura
• escrita

Áreas de integração
Ciências integradas
• o mundo animal e vegetal

Expressão físico-motora
• destreza manual

Expressão plástica
• recorte e colagem

Elaborado por Filomena Pereira, São Vicente e
pela Equipa Pedagógica do Porto Novo

Dominó:
palavra/
imagem

As regras do jogo:
1. Número de jogadores: 3 ou 4
2. Espalham-se as peças do dominó em cima da

mesa, todas voltadas para baixo.
3. Com um dado, inicia quem tirar o maior número

de pintas.
4. Cada jogador retira 7 peças, colocando-as de

modo a não serem visíveis pelos outros
jogadores.

5. O jogador que irá iniciar o jogo coloca uma
peça sobre a mesa.

6. Os seguintes colocarão uma peça que deverá
associar-se com a colocada na mesa.

7. Caso o jogador não tenha a peça, em mãos, irá
procurar a peça necessária na mesa.

8. Ganha quem conseguir colocar todas as suas
peças.
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Boca que fala

Material:
• papel A4
• marcadores
• x-acto
• lápis de feltro
• papel cartolina

Confecção:
1. Dobra-se uma folha de papel A4

ao meio.
2. Procura-se o centro da folha A5

traçando duas rectas
perpendiculares.

3. Sobre estas rectas desenha-se um
losângo de 10 por 8 cm.

4. Com um x-acto corta-se o losango
no sentido do comprimento (10cm).

5. Com um esquadro vincam-se as
rectas paralelas do losango para
fora.

6. Dobra-se a folha A5 na sua maior
largura de modo que a boca fique
aberta.

7. Desenha-se na folha uma cara/
caricatura aproveitando o losango
aberto como boca.

8. Escreve-se uma letra, sílaba,
palavra ou número dentro da boca.

Duração: 1 aula
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Programa curricular
Língua portuguesa
• leitura de fonemas
• divisão silábica
• formação de palavras

Áreas de integração
Expressão plástica
• cor
• forma
• desenho
• pintura
• recorte

Matemática
• números e operações
• geometria

Elaborado pela Equipa Pedagógica do Porto Novo

Exploração:
• A boca mostra uma palavra, um fonema, ou uma
sílaba da lição de dias anteriores.

• O professor ou um aluno coloca-se à frente da
classe com o material nas mãos.

• Faz um movimento na folha de modo que a boca
se abra e os alunos identificarão a letra, sílaba
ou palavra que estiver dentro dela.

• Também o professor poderá usar 2, 3 ou 4 ou
um  maior número de bocas abertas tendo em
conta os objectivos establelecidos.
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Centopéia do alfabeto (A lagartinha)

Material:
• cartolina
• marcadores
• tesoura ou x-acto
• cola

Confecção:
1. Desenham-se (com o auxílio de

uma caneca) círculos interligados.
2. Recortam-se os mesmos.
3. Colam-se ou agrafam-se as

restantes séries de forma a
construir a lagarta.

4. Escrevem-se os fonemas de “A...Z”
dentro dos círculos.

Duração: 1 aula

O jogo de competição:
• Dispõem-se os alunos  em duas  filas.  A um sinal
do professor um de cada fila corre e fica à frente
da lagartinha.

• O professor leva os alunos a identificar os
fonemas.

• Quem responder em primeiro lugar, ganha um
ponto para a sua equipa (fila) e os dois alunos
correm rapidamente e voltam para o fim da fila.

• Ganha o jogo a fila que tiver feito maior número
de pontos e tiver terminado.

Programa curricular:
Língua portuguesa
• leitura
• escrita de frases simples

Exploração:
•  O material previamente elaborado é colocado à
frente da classe para identificação e
memorização dos fonemas.

•  A lagartinha pode ser utilizada para a realização
de jogos didácticos de competição.
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Elaborado pela Equipa Pedagógica do Porto Novo

Áreas de integração:
Expressão físico-motora
• jogos didácticos de competição

Expressão musical
• canções

Expressão plástica
• cor
• forma
• recorte
• colagem
• construção
• desenho
• pintura

Matemática
• números inteiros (contagem)
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Cenário com fantoches

Material:
• saco de nylon
• meias velhas
• papelão
• guache e água
• linha e agulha
• tecido
• detergente líquido
• farinha de trigo

Confecção do cenário:
1. Cozem-se os sacos.
2. Fazem-se os desenhos.
3. Pintam-se os mesmos.
4. Fazem-se buracos onde aparecem

os fantoches.

Confecção dos fantoches com meias:
1. Corta-se  a costura da meia (à

frente).
2. Cola-se o cartão com a forma da

boca dentro da parte cortada nas
meias.

Orientação:
• Com o cenário previamente colocado, os alunos

ficam atrás do mesmo com os fantoches
metidos nas mãos, colocando-os dentro dos
buracos do cenário. Com o auxílio do livro fazem
a leitura dialogada, fazendo gestos com os
fantoches em simultâneo com a leitura de cada
personagem.

• Ter o texto previamente preparado.

3. Forra-se a boca com tecido ou
outro  material.

4. Molda-se a cabeça com papel
amarrotado e depois cose-se.

5. Os olhos ficam ao critério do(a)
professor(a) e alunos(as) (botões,
sementes, etc.)

Duração: várias aulas
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Áreas de  integração:
Língua portuguesa
• escrita
• oralidade (rimas e lengalengas, dramatização)
• destrava língua
• leitura (dialogada/ dramatizada)

Matemática
• leitura e escrita de números (dramatização)

Ciências integradas
• dramatização de temas de ciências integradas

Expressão musical
• canções
• rimas e lengalengas

Expressão físico-motora
• jogos cantados e lengalengas
• jogos rítmicos

Elaborado pela Equipa Pedagógica do Porto Novo

Expressão plástica
• cor
• recorte e colagem
• desenho
• pintura
• forma
• espaço
• comunicação
• construção
• dobragem
• tecelagem
• costura
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Variação: Fantoches de papel e tiras de madeira

Foto: Auriza Pinto Lima, São Vicente
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Loto

Material:
• cartolina
• marcadores

Confecção:
Conforme o vocabulário pretendido,
desenham-se as peças e os
tabuleiros. Cada tabuleiro é
dividido em 6 partes Em cada parte
é escrita, na parte superior, uma
palavra do vocabulário pretendido
(ver imagem).

Duração: 1 hora

As regras do jogo:
1. Distribuem-se cartões pelos

alunos.
2. Os cartões mais pequenos (os que

têm desenhos) são colocados
dentro de um saquinho.

3. O(a) professor(a) ou o(a) aluno(a),
vai baralhando e retirando, um a
um, os cartõezinhos do saco.

4. Os(as) alunos(as) vão
preenchendo os cartões que têm à
frente.

5. Ganha, o jogo, quem preencher o
seu cartão em 1º lugar.
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Elaborado por Filomena Pereira, São Vicente

Programa curricular
Língua portuguesa
• escrita
• leitura

Áreas de integração
Expressão plástica
• recorte e colagem

Ciências integradas
• o mundo animal e vegetal

Matemática
• geometria
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Sílabas e ditongos

Material:
• pedras
• cartolina ou embalagem
• marcadores
• tesoura

Confecção:
1. Corta-se a cartolina.
2. Escrevem-se as sílabas ou os

ditongos.

Duração: 1 aula

Exploração:
•  Formação de palavras.
•  O professor pode orientar a actividade
colocando-se em frente da classe ou os alunos
podem trabalhar em grupos.

Elaborado pela Equipa Pedagógica do Porto Novo
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Programa curricular
Língua portuguesa
• escrita
• leitura

Áreas de integração
Expressão plástica
• recorte e colagem

Ciências integradas
• o mundo animal e vegetal

Matemática
• geometria
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Letras e sinais de pontuação de lata

Material:
• latas de conservas vazias
• tesouras
• tintas de óleo
• água
• detergente/ lixívia

Confecção:
1. Começa-se pela lavagem das latas

para tirar gorduras e poeiras
usando água e detergente de
louça ou lixívia e um trapo.

2. Com uma faca e um objecto para
bater, cortam-se as tampas e o
fundo da lata.

3. Abrem-se as latas na vertical de
modo a serem
transformadas em pranchas.

4. Desenham-se os modelos de letras
ou figuras conforme os moldes de
cartolina.

Elaborado pelos professores do EBI Cancelo e
monitoras de Jardim de Cancelo e de Achada Bel-Bel

Programa curicular
Língua portuguesa
• leitura e escrita de letras e palavras
• vocabulário
• sinais de pontuação

Áreas  de integração
Expressão  físico-motora
• jogos com testemunho

Expressão plástica
• recorte
• construções bi-dimensionais
• cores

5. Cortam-se os modelos
desenhados, rematam-se as orlas
para evitar riscos quando são
utilizados.

6. Mergulham-se em tintas de óleo
sem diluente para isolar, colorir e
proteger.

Duração: 1-2 aula(s)
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Letras e sinais de pontuação de chinelos,
cartão, cartolina ou esferovite

Material:
• cartão, cartolina, esferovite ou

chinelos velhos
• lixívia
• marcadores

Confecção:
1. No caso de se utilizar chinelos

velhos, limpam-se bem os chinelos
com lixívia e deixam-se secar.

2. Cortam-se quadrados conforme a
quantidade desejada.

3. Pintam-se as letras do alfabeto nos
quadrados.

Duração: 1 hora para cada
alfabeto

Exploração:
• No começo do ano lectivo, o(a) professor(a)
pode distribuir um conjunto de letras (que pode
ser usado ao longo do ano) aos(às) alunos(as) em

grupos de dois ou a cada grupo de alunos(as)
(conforme a distribuição na sala de aula).
• Como motivação ou conclusão da aula, os(as)
alunos(as) podem montar palavras do vocabulário.

Programa curicular
Língua portuguesa
• leitura e escrita de letras e palavras
• vocabulário
• sinais de pontuação

Áreas de integração
Expressão físico-
motora
• jogo com
testemunho

Expressão plástica
• recorte
• construções

Elaborado por Temby Caprio
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Scrabble® (“Todas as palavras contam!” ®)

O que é SCRABBLE?
Um jogo de palavras para 2,3 ou 4 jogadores. O
jogo consiste em entrecruzar palavras, utilizando
letras com diferentes pontuações.

Material:
• 120 tampas de garrafas com letras

desenhadas na parte interior
• um saco
• marcador
• papel para registar a pontuação

Duração: 1 hora

As regras do jogo:
• Cada  jogador tira 1 peça para saber quem joga
primeiro. (O jogador que tiver a letra mais
próxima do “A” ou a peça branca joga primeiro.
As peças expostas vão de novo para o saco.)

• Todos os jogadores retiram 7 peças (letras).
• O primeiro jogador combina duas ou mais peças
(letras) para formar uma palavra e coloca-as na
mesa.

• O grupo calcula a pontuação e regista-a no seu
papel.

• No final da sua vez, o jogador retira do saco um
número de peças igual ao número de peças que
jogou, mantendo sempre as sete peças.

• O segundo jogador coloca a sua palavra ligando-
a com a primeira palavra.

• O jogo continua colocando-se as palavras
sempre ligadas a uma palavra que já está
jogada.

• Todas as peças devem ser colocadas numa linha
contínua vertical ou horizontal.

• Não são permitidas palavras na diagonal.
• Objectivo do jogo: Conseguir a pontuação mais
elevada.

Programa curricular
Língua portuguesa
• oralidade
• escrita

Área de integração
Matemática
• números e operações
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Distribuição das letras e pontuação
letra pontuação quantidade letra pontuação quantidade
A 1 14 M 1 6
B 3 3 N 3 4
C 2 4 O 1 10
Ç 2 2 P 2 4
D 2 5 Q 6 1
E 1 11 R 1 6
F 4 2 S 1 8
G 4 2 T 1 5
H 4 2 U 1 7
I 1 10 V 4 2
J 5 2 X 8 1
L 2 5 Z 8 1
branca 0 3 TOTAL: 120 PEÇAS

Elaborado por Temby Caprio
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O jogo “Sopa de letras”
1. Antes do início do jogo o professor divide

a turma em duas equipas; cada equipa
terá um capitão.

2. O jogo decorre à base de adivinhas; o
professor diz o seguinte: tenho X letras... ,
sou..., e sirvo para..., quem sou eu...? a
seguir as crianças correm, para  formar a
palavra  correspondente. A equipa pode
participar no jogo ajudando o seu capitão
a acertar na palavra  ou adivinha
solicitada;

3. O professor ao dizer “quem sou eu “ os
dois capitães saem a correr para o local
onde estão as letras para as colar com fita
cola num local onde fica visível à turma até
formar a palavra pedida.

4. Logo que um capitão conseguir formar a
palavra o professor diz STOP ou PAROU
para parar o jogo, e de seguida certifica-se
do resultado, ou seja, se a palavra foi bem
escrita.

5. A equipa que acertar na palavra ganha 2
pontos e ganha o jogo quem somar o
maior número de pontos.

Exemplo dum jogo:
A. Tenho 5 letras, sou um material escolar, sirvo
para desenhar e pintar. Quem sou eu? Resposta:
lápis.
B. Tenho 6 letras, sou um instrumento musical,
tenho 6 cordas, as pessoas fazem lindas músicas
comigo .Quem sou eu ? Resposta: violão.
C. Tenho 4 letras, sou esféricoa, as crianças
gostam de brincar comigo, e fazem lindos golos.
Quem sou eu? Resposta: bola.

OBS. O professor deverá ser muito criativo,
arranjar várias adivinhas cujas respostas estejam
relacionadas com a aula.

Todos os alunos devem participar como capitães.
Utilizar o jogo no início da aula como motivação
ou no fim como conclusão da aula.

Os alunos devem respeitar as regras de escrita
utilizando correctamente: acentos, maiúsculas no
início das frases ou nomes próprios, etc.

Elaborado por Irineu Andrade Almeida, Sal
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MATEMÁTICA

CAPÍTULO VI
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Ábaco

Material:
• madeira
• pregos
• arame
• caixas vazias
• palhinhas de refresco
• rodelas de cartão (de papel) ou tampinhas
• martelo
• lixa de metal

Confecção:
1. Furam-se as tampas ou rodelas.
2. Martelam-se os pregos e lixam-se

(ou cortam-se) as extremidades
ponteagudas.

Duração: 1 aula

Jogos com o ábaco:
• Corrida aos cem
• Jogo da ordem
• Jogo do banqueiro

Uma  Breve História do Ábaco
A designação “ábaco“ engloba, em

princípio, qualquer instrumento de cálculo.
Conhecidos, desde a antiguidade, pelos
Egípcios, Chineses, Etruscos, consistiam em
estacas fixas verticalmente no solo ou numa
base de madeira, onde se podiam enfiar
folhas, conchas, pedras, pedaços de osso
ou de metal que representavam números,
cujo valor dependia da estaca onde eram
colocados.

Nos ábacos Chineses e Japoneses,
os cálculos podem ser efectuados na base
dez. Os arames representam, da direita
para a esquerda, as unidades, as dezenas,
as centenas e assim sucessivamente. O
ábaco russo é considerado o instrumento
de cálculo mais utilizado na Europa, até
ao século XX.

Elaborado por Maria de Lurdes Galinha, São Vicente
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Fotos: Paúl e S. Miguel

Programa curricular
Matemática
• números e operações

Áreas de integração
Ciências integradas
• actividades económicas

Expressão plástica
• construções
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Dominó

Material:
• papel A4, cartão de caixas vazias

ou 42 pedras
• marcadores ou tinta

Confecção:
1. Conforme os objectivos da lição e

o tipo do jogo de dominó (ver a
lista) escrevem-se ou desenham-
se as peças, sendo cada peça
dividida em duas partes (cada
parte com informação diferente).

2. As imagens podem ser recortadas
de revistas, brochuras ou jornais.

Duração: 1 aula

Elaborado por  Maria de Lurdes Galinha, São Vicente e
pela Equipa Pedagógica do Porto Novo

O Dominó e a Aula de Matemática
O dominó pode ser usado como jogo ou
como peças isoladas em actividades de
exploração matemática. É constituído,
normalmente, por vinte e oito peças.
Existem muitos jogos inventados para o
dominó. No decorrer do jogo surgirão
oportunidades para adicionar, efectuar
deduções lógicas e, ocasionalmente,
subtracções e divisões. E, ainda, para
trabalhar algorítmos.
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Jogos:
• Dominó clássico
• Dominó da multiplicação
• Dominó dos quocientes
• Dominó das expressões numéricas
• Dominó dos números decimais
• Dominó das estimativas
• Dominó de áreas
• Dominó de perímetros
• Dominó das fracções equivalentes
• Dominó de fracções com hexágonos
• Dominó dos números relativos

Programa curricular
Matemática
• conjuntos
• números e operações

Áreas de integração
Ciências integradas
• o meio ambiente

Expressão plástica
• recorte e colagem
• pintura

Foto: Porto Novo
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Ítens de contagem

Qualquer coisa, dada a quantidade apropriada e
a facilidade de trazer para a sala de aula, pode
servir na aula de matemática para o tema
números e operações. Por exemplo, para a 1ª
fase:
números inteiros (adição e subtracção).

Material:
• conchas
• pedrinhas
• sementes
• feijões
• tampas de garrafas
• botões
• folhas
• paus
• bilhetes de autocarro, etc.
• catões de telefone

Conchas: Assomada

Programa curricular
Matemática:
• números e operações

Área de integração:
Ciências integradas
• o mundo animal e vegetal
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Diversos jogos de matemática

Com diferentes tipos de jogos, poder-se-ão
trabalhar vários conceitos matemáticos,
transformando a Matemática numa disciplina
agradável e interessante.

Propostas de jogos:
• Jogo dos divisores
• Jogo do loto (números racionais)
• Jogo das janelas
• Poliedrix
• Lançando o dado (percentagens)
• Rectas graduadas (ângulos)
• Tangran

Materiais:
• cartolina
• folhas A4
• cartão de caixas vazias
• dados

Elaborado por Maria de Lurdes Galinha, São Vicente
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Elaborado pelos professores do EBI Cancelo e
monitoras de Jardins de Infância de Cancelo e de
Achada Bel-Bel

Números e sinais de lata

Material:
• latas vazias
• tesouras
•  tintas de óleo
• faca
•  martelo ou algo que sirva para bater
• detergente de loiça e/ou lixívia

Confecção:
1. Começa-se pela lavagem das latas

para tirar gorduras e poeiras
usando água e detergente de
loiça ou lixívia e um trapo.

2. Com uma faca e um objecto para
bater, cortam-se as tampas e o
fundo da lata.

3. Abrem-se as latas na vertical de
modo a serem
transformadas em pranchas.

4. Desenham-se os modelos de
números ou figuras conforme
moldes de cartolina.

5. Cortam-se os modelos desenhados, rematam-
se as orlas para não cortarem no uso.

6. Mergulham-se em tintas de óleo sem diluente
para isolar, colorir e proteger.

Duração: 1-2 aula(s)
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Foto: Cancelo

Programa curicular
 Matemática
• cálculos
• númeração
• algorítmos
• simetria
• comparação

Áreas de integração
Expressão físico-motora
• jogos com testemunho

Expressão plástica
• recorte
• construções bi-dimensionais
• cores

Língua Portuguesa
• leitura e escrita
• sinais de pontuação
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Roleta de números

Material:
• uma caixa de cartão
• 3 tiras de cartolina
• 6 tampas plásticas
• cola
• arame (eixo)
• marcadores
• papel colorido

Confecção:
1. Tiram-se o fundo e a tampa de

uma caixa. Fazem-se 3 janelas
iguais num dos lados, que
servirá como frente da roleta.
Escrevem-se as ordens “C-D-U”
(centena, dezena, unidade) em
cima das janelas.

2. Para se obter as ordens, fazem-
se 6 círculos de cartão; cada
círculo deve ter um buraco no
meio.

3. Escrevem-se os números de zero
a 9 em cada tira de papel, repetindo
a série duas vezes (ver a figura). A
largura das tiras corresponde à
largura das janelas.

4. Combinam-se uma tira de cartolina
e dois círculos de cartão com cola,
formando uma “roda”. Cada roda
corresponde a uma ordem.

5. Metem-se as rodas dentro da caixa
e passa-se o eixo de arame
através das rodas, alternadas com
uma tampa de plástico.

Programa curricular
Matemática
• identificação das ordens

Áreas de integração
Ciências integradas
• actividades económicas

Expressão plástica
• construções
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Vista de frente

Vista de cima

Elaborado por Temby Caprio e Virgínia Baessa Cabral,
Santa Cruz. Fotos: Agnelo José Ramos, Santa Cruz

Duração: 2 aulas
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Sólidos geométricos

Material:
• pau de carrapato
• lixa
• x-acto ou canivete

Confecção:
1. Extrai-se o revestimento exterior do

pau e aproveita-se a parte interna
que devido à sua fraca dureza se
torna fácil de trabalhar.

2. Prepara-se a parte interior do pau.
3. Corta-se o material de acordo com

as dimensões pretendidas.
4. Dá-se a forma dos sólidos

(cortando com x-acto ou canivete).
5. Lixa-se.

Duração: 2-3 aulas

Programa curricular
Matemática
• características de superfícies (planas, curvas)
• identificação e classificação dos sólidos
geométricos

• linhas e ângulos

Áreas de integração
Ciências integradas
• identificação de objectos do meio envolvente
semelhantes aos sólidos geométricos

• plantas

Expressão plástica
• confecção
• textura
• dureza

Língua portuguesa
• oralidade
• descrição dos objectos
• vocabulário
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Elaborado pela Equipa
Pedagógica do Paúl

Exploração:
Pode-se fazer um jogo de
memorização em que do conjunto
dos sólidos geométricos
inicialmente expostos um aluno
esconde um e outro aluno
identifica o sólido em falta e
descreve as suas
características (número de
vértices, arestas e faces).
• Pela identificação do sólido
ganha 8 pontos.
• Por cada característica
identificada correctamente
ganha 4 pontos.
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IDEIAS e JOGOS

CAPÍTULO VII
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NATAL
Áreas integradas
Ciências integradas
• actividades culturais e recreativas

Expressão físico-motora
• destreza manual

Expressão musical
• canções
• poemas
• dramatização

Expressão plástica
• construção
• cor
• modelagem
• recorte e colagem
• desenho
• pintura

Língua portuguesa
• oralidade
• produção de textos
• dramatização

Matemática
• geometria
• forma
• cor
• relações espaciais



175

Presépio

Vela de rolo
de papel
higiénico

Pai Natal de rolo
de papel
higiénico
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Árvore de lista
telefónica

Árvore de revista
dobrada

Árvores de Natal

Árvore de pinha
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Fotos:  Porto Novo e São Vicente
Sinos de copos
de iogurte

Sino de papel
e cola

Sinos de copos de plásticoSinos de Natal
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A barquinha das pipas

Material:
• papelão • cola branca
• papel colorido • x-acto
• papel de lustro • tesoura
• cartolina • arame
• areia branca • pincel
• linha de algodão • rolos de papel higiénico

O jogo:
• Quatro barquinhas para transporte de doze
pipas de vinho (de cores e tamanhos
diferentes)

• As barquinhas
• As pipas a serem transportadas
• Os anéis e as bandeiras enfiadas deverão

obedecer a uma rigorosa combinação de cores.

Confecção:
1. Construir as quatro barquinhas (desenho e

montagem das várias peças; ornamentação).
2. Construir o cais acostável (desenho da vedação

do cais e a sua montagem em cima de uma
base de cartão:
ornamentação da plataforma
criada com areia e
tecelagem).
3. Construir as pipas
(ornamentação dos rolos de
papel higiénico
usando cores e tamanhos
diversificados de acordo com
o objectivo do jogo).

4. Construir os anéis para o mastro das
barquinhas (corte das fitas usando cores
diversificadas de acordo com as utilizadas nas
pipas; colar as fitas nas pipas).
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5. Construir bandeiras (usando cores
diversificadas de acordo com as pipas e os
anéis).

6. Organização de toda a plataforma (mastreação
das barquinhas, arrumação das pipas,
colocação de cada barquinha na plataforma).

As regras do jogo:
• Cada participante deverá orientar o jogo pelas
seguintes fases:

i.  transportar as pipas para a barquinha de
 acordo com os vários tamanhos e cores

ii. fazer a mastreação de cada barquinha
iii.  içar a bandeira

• De cada vez deve ser transportada apenas uma
pipa.

• A mastreação deverá ser feita obedecendo à
ordenação das cores de cada pipa transportada.

• A bandeira deverá ter a mesma ordenação de
cores que estão nas pipas e nos anéis de
mastreação.

• Ganha o jogo quem conseguir transportar as três
pipas fazendo as mastreações e colocação das
bandeiras respectivas.

Possibilidades de
exploração:
• Arrumar pipas,
apanhando-as pelo
tamanho

• Arrumar pipas,
agrupando-as pela cor

• Enfiar anéis nos mastros
de arame, de forma
alternada de acordo com
as cores das pipas

• Organizar competições
entre alunos
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Áreas de integração
Ciências integradas
• meios de transporte
• circulação de produtos
(importação/exportação)

Expressão físico-motora
•  jogos de atenção e de memorização

Expressão musical
• canções
• poemas
• rimas e lengalengas
• dramatização de histórias

Expressão plástica
• construções
• tecelagem
• cor
• forma
• recorte e colagem

Língua Portuguesa
• oralidade

Matemática
•  relações espaciais
• números
• geometria
(sequenciação,
tamanho)

Elaborado pela Equipa Pedagógica da Brava
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Sorteio de dados (Bingo)

Material:
• papelão • x-acto ou tesoura
• papel colorido • cola branca
• papel de lustro • cartolina

Confecção:
1. Fazem-se dezoito cubos de cartolina para

lançamento do sorteio, contendo, nas suas
faces, figuras de animaizinhos.

2. Constrõem-se quatro tabuleiros (para
configuração do sorteio) com dezasseis
quadradinhos contendo os mesmos
motivos insertos nos cubos e uma tecla de
informação com alternativas de resultados.

3. Fazem-se ainda:
quatro caixas de
resultados, fichas de
sorteio (fichas para
marcação:
pedras, milho, feijão)
e fichas de aposta.
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As regras do jogo:
• É preferível fazer o jogo com grupos de 4 alunos.
• Cada participante deve definir o número de
apostas no conjunto de quatro.

• Em cada caixa de aposta cada participante
deverá apostar uma ficha.

• Deve ser estipulado o número de fichas para
cada participante.

• Cada peça no tabuleiro deve ser marcada de
acordo com o sorteio dos dados.

• O jogo deverá terminar, de preferência, com o
preenchimento de todos os quadradinhos.

• Ganha quem conseguir fazer maior número dos
resultados, ou seja, maior número de fichas.

• Cada participante, quando chegar a sua vez de
lançar o sorteio deverá utilizar todos os três tipos
de cubos (com motivos diferentes).

• O jogo é retomado sempre com novas apostas.

Orientação:
• Cada tabuleiro tem 16 peças (com quadradinhos
de 4 cm de lado). As 16 peças têm nas suas
faces variações de três animais (coelho, peixe,
pato) de cores diferentes sobre fundos diferentes
(de acordo com a tabela).

• Cada tabuleiro tem uma tecla de informação,
contendo os resultados: horizontal, vertical,
diagonal e pavimentação total (ver foto).

• O jogo tem 4 caixas dos resultados com as
mesmas informações que estão nas teclas de
informações.

• A marcação dos resultados no
tabuleiro deverá ser feita com
fichas de marcar que
podem ser feijão, milho,
pedras, etc.
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Áreas de integração
Ciências integradas
• mundo animal
• alimentação
• actividades culturais
e recreativas

Expressão musical
• canções
• poemas e lengalengas

Expressão plástica
• construções
• recorte e colagem
• sólidos
• cor
• forma
• textura
• pavimentação

Expressão físico-
motora
•  jogos de atenção e
de memorização

Língua portuguesa
• produção escrita
• leitura de imagens
• funcionamento da
língua

• desenvolvimento da
oralidade

Matemática
• relações espaciais
• números e operações
• estatística
• geometria

As combinações de cores

ANIMAL... SOBRE FUNDO...
branco azul claro
azul lustro amarelo claro
vermelho verde claro
amarelo lustro vermelho
laranja lustro verde lustro
laranja s/ brilho azul s/ brilho
rosa lustro amarelo lustro
rosa escuro s/ brilho branco
amarelo claro rosa escuro s/ brilho
amarelo s/ brilho verde s/ brilho
azul claro amarelo s/ brilho
azul s/ brilho laranja s/ brilho
verde escuro laranja lustro
verde s/ brilho rosa lustro
verde claro azul lustro

Elaborado pela Equipa Pedagógica da Brava
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“Pesca” no pomar

Material: • papelão • tiras de madeira
• arame • papel colorido
• cola branca • linha de algodão
• marcadores • tesoura
• x-acto

O jogo:
• Setenta peças de papelão, representando

frutas, munidas de pequenas argolas
confeccionadas em arame, por forma a facilitar
a pesca

• Duas varas de pesca (de madeira com linha de
algodão e um anzol de arame na extremidade)

As regras do jogo:
• Entre a caixa que figura o pomar e a cesta há

que haver uma certa distância (de acordo com
a conveniência do(a) professor(a) e da sua
turma).

• De cada vez só poderá ser pescada uma fruta.
• Cada participante deverá ficar na posição

erecta.
• Os fios da vara de pesca deverão ter o mesmo

comprimento em relação a cada participante.

Frutas

Frutas boas e deliciosas
Bem suculentas e vitaminadas
Dão saúde às criancinhas
E tornam-nas bem fortinhas

Come frutas todos os dias
E não te esqueças
De lavar as mãozinhas
Protegendo-te das doenças

por Maria José Sousa, Brava
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Áreas de  integração
Ciências integradas
•  alimentação
•  actividades culturais e recreativas

Expressão musical
•  canções
•  poemas
•  lengalengas
•  dramatização
•  jogos
(salada de frutas, frutas- frutas)

Expressão plástica
•  construções
•  cor
•  modelagem
•  rasgagem
•  picotagem
•  contorno
•  desenho
•  recorte e colagem

Elaborado pela Equipa Pedagógica da Brava

Expressão físico-motora
•  jogos de atenção e de
   memorização
•  jogos recreativos

Língua portuguesa
• leitura de imagens
• produção de textos orais e escritos
• oralidade

Matemática
• geometria
• relações espaciais
• conceitos (interior e exterior)
• números e operações
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Confecção:
1. Ornamentam-se as grades.
2. Recortam-se e ornamentam-se

com figuras de vários animais.
3. Ornamentam-se os tubos de

suporte.
4. Ornamenta-se todo o trabalho.

O pequeno Zoo

Material:
• papelão
• tesoura
• papel colorido
• papel de lustro
• rolos de linha ou embalagens
• tubos plásticos ou garrafas de lixívia

ou água
• grades de embalagem em cartão
• x-acto
• cola branca

O jogo:
• Uma grande embalagem figurando o Zoo,
recortes de figuras de vários animais (peças de
Zoo)

• Três “torres” (os tubos de suporte)
• A movimentação das peças quer dentro ou fora
do Zoo permitem o jogo de orientação espacial,
memorização.

• Com alguma criatividade, o(a) professor(a) pode
explorar o jogo a vários níveis, por exemplo, para
dar os grupos de animais.
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Matemática
• geometria
• relações espaciais
• conceitos
(interior e exte-
rior)

• números e operações

Ciências integradas
• mundo animal

Expressão musical
• canções
• poemas
• lengalengas
• dramatização
• jogos

Possibilidades de exploração:
• Identificar/nomear figuras dos animais

representados
• Dividir as figuras por classes: animais da mesma

espécie
• Formar frases (relações espaciais)
• Encaixar as figuras nas “torres” (tubos de

suporte)

Áreas de integração
Língua portuguesa
• leitura de imagens
• criação de textos orais e escritos
• funcionamento da língua
• desenvolvimento da oralidade

Expressão plástica
• construções
• cor
• modelagem
•rasgagem
• picotagem
• contorno
• desenho
• recorte e colagem

Expressão físico-
motora
• jogos de atenção e
de memorização

Elaborado pela Equipa Pedagógica da Brava
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ANEXOS
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Equipa de Coordenação Pedagógica do Paúl
Regulamento do Concurso “Melhor Material

Didáctico Produzido”

I
Natureza e objectivos

Com o concurso pretende-se estimular a produção de
materiais didácticos, valorizar e aproveitar materiais
locais e de desperdícios e contribuir para a protecção
ambiental.

II
Organização

O concurso será organizado em duas fases.
1 – A primeira fase será realizada a nível dos pólos,
aberta a todos os professores, para apurar um trabalho
em cada pólo. Cada concorrente poderá apresentar até
dois trabalhos acompanhados da respectiva ficha de
discrição e utilização.
2 –  A segunda fase será realizada a nível do concelho
para a classificação dos trabalhos apurados nos pólos.

III
Classificação

1 – Os trabalhos serão classificados numa escala de 10
a 100 pontos distribuídos por três critérios.
2 – Critérios da classificação
2.1 – Criatividade (5 a 50 pontos) – Por criatividade
entende-se todo o esforço, raciocínio e imaginação
para conceber e executar o trabalho, recorrendo a
materiais locais e desperdício com reflexos na redução
dos custos e na protecção ambiental.
2.2 – Funcionalidade (3 a 30 pontos) – Entende-se por
funcionalidade do material a facilidade da sua
utilização nas diversas áreas disciplinares, a
possibilidade da sua manipulação pelas crianças e as
facilidades da sua reprodução.
2.3 – Apresentação (2 a 20 pontos) – Entende-se por
apresentação, os aspectos da estética, higiene e
acabamento do trabalho.
3 – Será vencedor do concurso o candidato que
conseguir a maior média aritmética do sumatório dos
pontos atribuídos por cada um dos elementos do Júri.



191

IV
Júri

1 – Para a primeira fase do concurso será constituído
um júri composto por três pessoas sendo: o Gestor, o
Coordenador pedagógico e um elemento do núcleo
pedagógico.
2 – Para a segunda fase do concurso o Júri será
constituído por 5 pessoas sendo: 1 coordenador
pedagógico, 1 gestor e 3 representantes dos núcleos
pedagógicos.

V
Prémios

1 –  O vencedor do concurso receberá como prémio
uma passagem para uma das ilhas de Cabo Verde, na
perspectiva de intercâmbio de experiência com outros
professores.

VI
Disposições Finais e Transitórias

1 – Os trabalhos, objecto do concurso, passarão a ser
património da coordenação pedagógica do Paúl por
forma a facilitar a divulgação dos mesmos.
2 –À organização reserva-se o direito de não atribuir
prémio, caso os trabalhos não apresentarem a
qualidade que permita a atribuição de mais de metade
da pontuação total.
3 – As decisões do júri são inapeláveis.
4 – Os casos omissos serão resolvidos pela
Organização do concurso, encabeçada pela equipa de
coordenação pedagógica.

Paúl, Novembro/2001
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Concurso de exposição de trabalhos da
expressão plástica

Delegação do MED de São Miguel
Equipa Pedagógica

de 29-30 Janeiro 2002

1º lugar Pólo Nº 2 de Veneza
2º lugar Pólo Nº 8 de Achada do Monte
3º lugar Pólo Nº 10 de Hortelã

Pólo Nº 2 de Veneza
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