
Estagiárias: Ana Cristina Matias & Lígia Cardoso  
Orientadora: Prof. Dra. Celeste Simões 

2011-2012 

  Planeamento 

Casa da Fonte – Sessão nº 15                       8-02-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Entrada 
“Meninos à 

volta da 
fogueira” 

Organização do 
grupo; 

Cumprir regras 
sociais. 

Os meninos entram na sala e sentam-se 
nos “bancos” de cartolina que delimitam 

um círculo em volta de uma fogueira.    

Instrução verbal; 
Divisão das 

estagiárias por 
diferentes pontos do 

circuito. 

Fogueira em 
cartolina. 
Bancos de 
Cartolina.  

2 min. 

Diálogo inicial 
“Cantinho da 

conversa” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Refletir sobre a 
semana;  

Potencializar o 
convívio entre os 

elementos do grupo. 

Após todos estarem sentados, vamos falar 
sobre o que aconteceu durante a semana, 
sobre as atividades da sessão anterior e o 
comportamento que tiveram na sessão. 

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. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

13 min. 

Atividades 
“Jogo das 

mãos” 

Promover a 
capacidade de 

atenção. 

Em círculo, as crianças irão colocar as 
mãos alternadas com os colegas do lado 
esquerdo e direito. Cada criança, na sua 

vez, irá bater com a palma da mão no 
chão num sentido inicialmente definido. 
Se baterem uma vez a corrente continua 

no mesmo sentido, se baterem duas muda 
o sentido da corrente. Quem errar tira a 

Instrução verbal; 
Demonstração. 

 
 

Nenhum  10 min.  
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mão.  

“Pirâmide das 
latas” 

Promover a 
cooperação e a 

coesão do grupo. 
Promover a resolução 

de problemas. 

Divide-se o grupo em duas equipas. Cada 
equipa terá 6 latas dentro de um arco que 

deverá transportar para outro arco 
formando uma pirâmide. Para transportar 

as latas usarão as cordas atadas a um 
elástico. Ganha a equipa que conseguir 
construir a pirâmide mais rapidamente.  

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

12 Latas; 
8 Cordas; 

2 Elásticos; 
4 Arcos. 

20 min. 

“Cadeiras em 
cadeia” 

Promover a 
cooperação;  

Promover a resolução 
de problemas; 
Potencializar a 

comunicação não-
verbal. 

Cada criança irá agarrar uma cadeira e 
dirigir-se para o lugar da sala que desejar. 

Após estarem todas distribuídas, as 
crianças devem-se colocar em cima das 

cadeiras e em silêncio devem organizar as 
cadeiras em fila. Para isso não podem 

colocar os pés no chão nem arrastar as 
cadeiras.   

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 
Cadeiras. 15 min. 

Retorno à calma 
“Passeio da 

Bastão” 

Promover a 
descontração 

muscular;  
Fomentar a relação 

entre os pares. 

As crianças irão formar duplas. Enquanto 
um fica deitado, o outro passará o bastão 

pelo corpo variando a pressão que 
exercerá sobre o mesmo. A meio da 

atividade trocam de lugar. 

Instrução verbal. 
Mantas; 
Bastões; 
Música. 

15 min. 
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Diálogo final 
“Cantinho da 

conversa” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal; 
Autoavaliação do 
comportamento. 

Todos sentados em roda à volta da 
fogueira 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. 
Apenas a pessoa que tiver o tronco de 

cartolina na mão poderá falar e no final a 
última pessoa põe o tronco na fogueira. 
De seguida irão realizar a autoavaliação 

do seu comportamento colocando à 
frente do nome o boneco correspondente 
a se terem portanto bem, mal ou razoável.  

De seguida preenchem as fichas de 
avaliação da sessão e após todos terem 

preenchido as fichas percorrem o 
caminho até à saída.  

Instrução verbal; 
Colocar as estagiárias 
de forma intercalada 
com as crianças de 
modo a harmonizar 

no grupo; 
Feedback verbal. 

Fogueira em 
cartolina; 
Tronco de 
cartolina. 

Tabela de avaliação 
do comportamento 

e respetivas 
figuras; 

Fichas de avaliação 
da sessão; 
Canetas. 

15 min. 

 
 


