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Planeamento para o Campo de Férias da Páscoa da Junta de Freguesia de 
São Francisco Xavier 

 
 

Local: Antiga Sede da Junta de Freguesia de São Francisco Xavier em Caselas 
Data: 26 de Março de 2012  
Horário: 9h00-13h00 

 

1ª Atividade – O meu gesto 

As crianças irão fazer uma roda e uma monitora diz o seu nome e de seguida um 

gesto que a caracterize, a criança do seu lado direito repete o que a pessoa anterior 

fez e apresenta-se da mesma maneira. O jogo continua assim até à última pessoa se 

apresentar repetindo o gesto de todos e dizendo o seu. 

2º Atividade – Circuito de estações 

As crianças serão divididas em vários grupos e terão de completar um circuito 

composto por 6 estações. A cada grupo é entregue um cartão vazio que irão 

preencher ao longo das estações. Em cada estação o grupo terá de fazer a tarefa 

correspondente para poder passar para a estação seguinte. Por cada tarefa executada 

recebem um carimbo/furo no cartão.  

Tarefas do circuito: 

 “Campo minado” – no chão será desenhada (com cordas) uma grelha e será 

explicado que aquela grelha representa um campo minado. O monitor possuirá 

com ele um mapa do campo minado e as crianças, cada uma na sua vez, terão 

de tentar atravessar o campo sem pisar nenhuma mina. Sempre que calharem 

numa casa com mina saem da grelha e passam a vez a outro colega. 

 “Virar a manta” – o grupo vai-se colocar todo em cima de uma manta e sem 

tocarem no chão vão ter de virar a manta ao contrário. 

 “Jogo da Glória” – no chão com folhas A4 monta-se o jogo da glória e as 

crianças têm de percorrer as casas até chegarem ao final do jogo. Cada 

criança lança o dado que irá determinar o número de casas que tem de andar. 

Quando chegar à casa correspondente tem de fazer a atividade nela proposta. 

 “Jogo dos sentidos” – irão estar várias caixas com um buraco e algo lá dentro 

que as crianças vão ter de descobrir o que é através do cheiro, do tato ou do 

paladar. 

 “Jogo da mímica” – uma criança irá receber uma ação que terá de mimar, os 

restantes colegas estarão de olhos vendados à exceção de um que irá ver com 

atenção a situação mimada pelo colega, de seguida a pessoa que viu vai 

repetir a mímica a um dos colegas vendados e assim sucessivamente até à 

última criança do grupo que terá de adivinhar qual a situação que está a ser 

mimada. 

 “Twister Quiz” – para o grupo poder jogar tem de responder a algumas 

perguntas. Por cada pergunta que acertem, todas as crianças do grupo têm 

direito a jogar uma vez. Quando todos tiverem jogado têm de responder a outra 

pergunta para voltarem a jogar. Caso não acertem na resposta correta terão de 
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responder a uma nova pergunta para poderem jogar. Enquanto respondem não 

podem sair das suas posições no jogo. Quem cair sai do jogo, não podendo 

também responder às perguntas. Quando acertarem cinco perguntas termina o 

jogo. 

3ª Atividade – Tira do chão 

Uma monitora vai indicar quantos pés, mãos, joelhos,…, podem tocar no chão e o 

grupo tem de se organizar de modo a conseguir ter esse número de partes do corpo a 

tocar no chão (exemplo: 18 pés no chão e 7 mãos). Conforme forem conseguindo 

executar a tarefa proposta, o grau de dificuldade irá aumentando.  

No final todos recebem uma medalha por terem conseguido realizar todas as 

atividades. 


