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Planeamento 

Escola EB1 Moinhos do Restelo– Sessão nº 8                         08-03-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Conversas de 

roda” 
Organização do grupo; 
Cumprir regras sociais. 

Os alunos entram no ginásio e sentam-se 
em roda junto com as estagiárias. 

Instrução verbal; 
Divisão das estagiárias 
por diferentes pontos 

do circuito. 

Não é 
necessário 
material. 

2 min. 

Diálogo inicial 
“Cantinho da 

conversa” 

Reflexão da sessão 
anterior; 

Apresentação da 
estrutura da sessão. 

Após todos estarem sentados, as 
estagiárias irão falar sobre o que 

aconteceu durante a semana e sobre as 
atividades da sessão anterior.  

Por fim, faremos uma breve descrição do 
que serão as atividades desta sessão. 

Colocar as estagiárias 
de forma intercalada 
com as crianças de 

modo a harmonizar no 
grupo. 

Não é 
necessário 
material. 

5 min. 

Atividades 
 

“Campo 
minado” 

Desenvolver a 
memória visual; 

Promover a 
capacidade de 

atenção e 
concentração; 
Potencializar o 

controlo da 
impulsividade. 

No chão da sala será desenhada (com 
cordas) uma grelha e será explicado que 

aquela grelha representa um campo 
minado. As estagiárias possuíram com elas 

o 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. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cordas; 
Mapa da grelha 

minada. 
15 min. 

“Olá” Fomentar a relação As crianças andaram pela sala à sua Instrução verbal; Música; 10 min. 
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entre os pares; 
Potencializar a 

comunicação verbal e 
não-verbal;  
Promover a 
criatividade. 

 

vontade ao som de uma música. À medida 
que vão caminhando irão cumprimentar-se 

de diferentes formas, usando diferentes 
partes do corpo. Alguns cumprimentos irão 
ser criados pelas crianças e outros serão de 

diferentes partes do mundo, para que as 
crianças conheçam o cumprimento nas 

outras culturas.  

Demonstração; 
Feedback verbal. 

Computador; 
Colunas.  

Retorno à calma 
“Corpo em 

movimento” 

Promover a 
descontração 

muscular; 
Promover a integração 
do esquema corporal. 

As crianças irão estar deitadas em decúbito 
dorsal e a estagiária irá pedir para fazerem 
pequenas mobilizações das várias partes 
do corpo tomando consciência destas. 

Instrução verbal. 
Mantas; 

Candeeiro; 
Música. 

5 min. 

Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal; 
Autoavaliar o 

comportamento. 

Todos sentados em roda irão relembrar o 
que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram e a importância 

destas. De seguida irão realizar a 
autoavaliação do seu comportamento 
colocando à frente do nome o boneco 

correspondente a se terem portado bem, 
mal ou razoavelmente. 

Instrução verbal; 
Colocar as estagiárias 
de forma intercalada 
com as crianças de 

modo a harmonizar no 
grupo; 

Feedback verbal. 

Tabela de 
avaliação do 

comportamento 
e respetivas 

figuras. 

8 min. 

 
 


